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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA - 08/08/2017
 CONSEG - SÃO ROQUE

 

Data da Reunião: 08/08/2017 Hora de Início: 19:30 Hora de Encerramento: 21:30

Local da Reunião: EMEF Barao de Piratininga - No -
Pessoas Presentes: 54

 
FORMAS DE DIVULGAÇÃO DA REUNIÃO

Sites www.consegsaoorque.com.br

 
MEMBROS DA DIRETORIA PRESENTES

Presidente RONALDO XAVIER ALVES
Vice Presidente JOÃO DOMINGOS GONÇALVES
Primeiro Secretário LUIS CARLOS DURÃES
Segundo Secretário ELISABETE CONCEIÇÃO MARTINS
Diretor Social SEBASTIÃO JOSENILDO DO NASCIMENTO

FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A reunião foi aberta pelo Presidente que fez uma breve apresentação sobre o CONSEG e seus objetivos.
Foi dispensada a leitura da Ata da reunião anterior. O Presidente destacou a presença de
representantes de bairros inclusive dos mais distantes. O Presidente comentou algumas ações
realizadas nas escolas e sobre a importância de manter uma boa iluminação publica nas ruas do
entorno da escolas. O Presidente comentou sobre as palavras da sra.Magda e destacou o voluntariado
do CONSEG.

 
MEMBROS NATOS

Membro Nato PM: REPRESENTADO - Ten Ricardo
Membro Nato PC: AUSENTE

 
AUTORIDADES PRESENTES - MEMBROS INSTITUCIONAIS E REPRESENTATIVOS

Comandante da Guarda Municipal Rogerio Pereira
Vereador Flavio Brito
Outros Jose Abilio/Defesa Civil

FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES
TenRicardo fez exposição sobre a atuação da PM na região e comentou sobre o fato do evento Festas de
Agosto estar transcorrendo bem e contando com reforço do policiamento da região. Comentou que a
PM e o Corpo de Bombeiros fiscalizaram o parque de diversões instalado no Largo dos Mendes e não
autorizaram o funcionamento devido ao mau estado dos brinquedos. Fez relato sobre algumas
ocorrencias de destaque na cidade e comentou sobre o sucesso do Programa Vizinhança Solidária na
area da 2aCia. Cmt.Rogerio/GCM fez breve relato sobre a atuação da GCM em Sao Roque e destacou a
atuação do CONSEG na cidade e o sucesso do Programa de Vizinhança Solidária. Vereador Flavio Brito
comentou sobre os problemas da região de São João Novo e agradeceu o apoio do CONSEG e da PM na
implantação da Vizinhnaça Solidária na região. Destacou a importancia do CONSEG na cidade e
comentou que as reuniões nos bairros são de grande importancia. Solicitou `a PM e `a GCM que no
horario entre 12:00 e 13:00 precisa de mais atenção na saida das escolas pois acontecem brigas entre
alunos nestes horarios.

 
ASSUNTOS TRATADOS

Polícia Militar

Polícia Civil

Prefeitura

Conselho Tutelar

Delitos Apontados

 
PALESTRAS

Nome Palestrante Cargo/Função Tema Obs
Andrea Manco Psicologa Clinica e Organizacional A CULTURA DA PAZ  

 
PROJETOS

 
HOMOLOGAÇÃO DE NOVOS MEMBROS
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SOLICITAÇÕES À COORDENADORIA DOS CONSEGS

 
SOLICITAÇÃO DE CIMEC

 
OBSERVAÇÕES
Aberta a palavra para a comunidade se manifestou inicialmente a sra.Magda do Depto de Educação que comentou
sobre a questão da escola de Sao João Novo e disse que a escola é parte da sociedade e é onde os jovens se
encontram. Informou que iniciou uma ação imediata/preventiva envolvendo diversos órgãos e que apoia a
Vizinhança Solidária nas Escolas. Informou que vai lançar o projeto em Agosto e que o Cap.Ceoloni será o primeiro
palestrante. Destacou que busca um protocolo de atendimento mais amplo e que o CONSEG vai fazer uma projeto
piloto na escola Barão de Piratininga para estabelecer dialogo com alunos, pais e professores. Informou que
professores que atuam em outros municipios elogiam a situação das escolas em Sao Roque e informou tambem
que o GAEE(Grupo de Apoio da Educação) se encontra na Brasital na manhã da ultima quarta-feira do mes.

 A morador da regiao do Caete agradeceu a aação da PM na Vila Lino e morador da Vila Lino comentou sobre os
problemas do bairro e pediu ação da PM em outros horarios. Morador da estarada do Mikami solicitou iluminação
publica na regiao e mais atenção ao ponto de encontro das criança s que aguardam a perua escolar. Morador da
V.Lino pediu serviços de motoniveladora na via principal do bairro para recuperar a pista pois os buracos existentes
estão comprometendo o transito dos onibus. A sra.Bia elogiou a presença de representantes de varios bairros. A
psicologa Andrea Manco fez a apresentação da palestra "A cultura da PAz" e abordou o Manifesto 2000 da UNESCO
e destacou os principios de respeitar a vida, rejeitar a violencia, ser generoso, ouvir para compreender e
redescobrir a solidadriedade. No final da palestra exibiu um filmes de Ben Carson.

 
LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

Data da Reunião: 12/09/2017 Hora de Início: 19:30

Local: Camara Municipal de S.Roque
Endereço: Rua Sao Paulo,  
Número: 355  
Bairro: Taboão  

 
LISTA DE PRESENÇA

 
DEMAIS PARTICIPANTES

Registramos 54 assinaturas no Livro de Presença

 
ASSINATURAS

Presidente
Primeiro Secretário LUIS CARLOS DURÃES 17/12/2017
Membro Nato - Polícia Civil
Membro Nato - Polícia Militar


