
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA - 10/10/2017
CONSEG - SÃO ROQUE

Data da Reunião: 10/10/2017 Hora de Início: 19:30 Hora de Encerramento: 22:00

Local da Reunião: Camara Municipal de S.Roque - Rua Sao Paulo, No 355 - Taboão

Pessoas Presentes: 31

FORMAS DE DIVULGAÇÃO DA REUNIÃO

Sites www.consegsaoroque.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

Abertura pelo  Presidente que fez  comentarios  sobre os presentes e destacou algumas ausencias. Foi
efetuada a leitura de oficio  do Delegado (Dr.Marcelo) justificando ausencia. Foi efetuada uma saudação
especial pela passagem do  Dia Nacional das  Guardas  Municipais. O  Presidente  saudou a chegada do
Ten.Frigeri e fez rapida exposição sobre a cidade. Comentou sobre o trabalho do Toninho Zulu na guarda
Mirim e comentou sobre oficio para a empresa RUMO. Destacou a responsabilidade social das empresas
que atuam no municipio. Fez rapida exposição sobre o procedimento da reunião e registrou a presença
do Dr.Helio, Corregedor da Guarda Municipal. Foi registrada a presença do sr.Norberto (Programa Amor
Exigente). O Presidente comentou que o  CONSEG está pleiteando uma vaga nos demais Conselhos da
Cidade e comentou sobre a tabela  da quadra de basquete  localizada na Av.Bandeirantes, Comentou
tambem sobre o caso da V.Amaral e sobre a questão dos andantes que passam pela nossa cidade

MEMBROS NATOS

Membro Nato PM: PRESENTE

Membro Nato PC: AUSENTE

AUTORIDADES PRESENTES - MEMBROS INSTITUCIONAIS E REPRESENTATIVOS

Comandante da Guarda Municipal Rogerio Pereira

Vereador Rogerio Jean

Outros Vanderlei Paschoal / Transito

Outros Sgt.Stefani / PM

Outros Cb.Lucindo/PM

Outros Emir Bechir/Prefeitura

FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES
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Cap.Ceoloni saudou os presentes e fez  rapida exposição  sobre o  CONSEG e cidadania. Convidou os
presentes para a formatura de 387 crianças do PROERD a ser realizada em 19/10 `as 09:45 no Sao
Roque Clube. Informou que  foi realizada a  palestra para os  professores  da  rede publica na  Brasital.
Comentou sobre materia do Fantastico sobre liberdade e destacou a importancia das regras no convivio
social. Comentou sobre a questão dos malabares nos cruzmentos da cidade e destacou que o respeito é
fundamental. Lembrou que em São  Roque os orgãos atuam de forma integrada e comentou sobre a
reativação do CONSEG de Araçariguama. Comentou sobre o JBA e sobre a importancia dos parceiros.
Destacou a prisão de um marginal por ação que nasceu no  grupo do PVS do Santo Antonio. Informou
que em 24/10 `as 19:30 será realizada um concerto da Banda Sinfonica da PM em Sorocaba e que tem
alguns convites disponiveis. Convidou os presentes para a cerimonia de outorga do Colar Comemorativo
da Revolução Liberal a ser realizada na sede do CPI-7 em Sorocaba sendo ele um dos agraciados.. Fez
comentarios sobre indicadores e operacções realizadas na região  e destacou que o  maior indice é de
furto de celulares. Com relação `a linha ferrea abandonada solicitou oficio do CONSEG para a empresa
RUMO  e  em  relação  aos  roubos  em  rodovias  da  regiao  ja  encaminhou  oficipio  para  a  PMRodov.
Comentou tambem sobre o  velorio  abandonado  em Sao  Joao  Novo  que e´  de responsabilidade da
empresa CONSELC. Destacou que é importante orientar os  jovens em relaçao  aos furtos/roubos de
celulares.  Apresentou  aos  presentes  o  Ten.Frigeri  que  e´  o  novo  Sub-Comandante  da  2aCia  e
responsavel pelo policiamento em Mairinque. O Ten.Frigeri fez sua apresentação pessoal e se colocou `a
disposição para conhecer melhor a região e a população. O Cap.Ceoloni lamentou o acidente com uma
criança de 5 anos na linha ferrea que corta o Bairro do Carmo . O Cmt.Rogerio da GCM comentou sobre
as dificuldades financeiras da Prefeitura para investimentos na GCM e afirmou que mesmo assim tem
realizado rondas preventivas. Lamentou nao ter condições operacionais de atender com maior rapidez e
lembrou que a GCM de S.Roque continua apoiando as ações da PM/PC/Transito. O novo Corregedor da
GCM, Dr.Helio, comentou que a função do Corregedor é fiscalizar as ações da GCM. Informou que já fez
um mapeamento dos bairros da cidade e comentou sobre questionamento ao dr.Whashingto ref. limites
da ação da GCM na apreensão  de menores. O sr.Vanderley / Depto de Transito  informou que trabalha
como agente concursado e que tem priorizado a ação do Depto.de Transito nas ações em horarios de
pico. Informou que sempre monta escala extra para atender pontos especificos e que Sao roque possui
uma frota de 50 mil veiculos registrados no municipio. Lembrou que procura priorizar o efetivo em locais
mais criticos. O vereador CbJEAN comentou sobre a questão da quadra da Av.Bandeirantes e o sr.Emir,
representando a Prefeitura, destacou que as parcerias entre poder publico e empresas e população não é
tão simples quanto parece e deu como exemplo o projeto Adote uma Praça que até o momento não
efetivou nenhuma parceria. O vereadorCaboJean comentou sobre o  caso  da V.Amaral e informou que
esteve  no  local e  verificou o  problema e que o  alvará  de funcionamento  do  estabelecimento  ja  foi
cassado. Destacou o apoio constante da PM e informou que o Chefe da Fiscalização, sr.Adriano, esteve
no local . Criticou a atuação da Policia Civil no caso pelo fato de não ter efetivado o registro do Boletim
de Ocorrência. O sr.Emir/Prefeitura comentou sobre a questão da casa de acolhimento e que o numero
de andantes aumentou muito. Informou que as pessoas recebem pernoite, alimentação e banho no local
e que nenhum dos assistidos e´ morador do municipio. O vereador Cabo Jean mostrou sua indignação
em relação `a instalação de um caixa eletronico no Terminal rodoviario lembrando que ja teve registro de
explosão  de caixa eletronico  no  local. PArabenizou a PM e a PC que nos ultimos 10 dias prendeu 10
pessoas  com  6500  doses  de  drogas.  Pediu  uma  ação  do  CONSEG  para  intervir  nos  casos  dos
estabelecimentos que vendem bebidas proximos das escolas.

ASSUNTOS TRATADOS

Polícia Militar

Polícia Civil

Prefeitura

Conselho Tutelar

Delitos Apontados

PALESTRAS

Nome Palestrante Cargo/Função Tema Obs

PROJETOS

HOMOLOGAÇÃO DE NOVOS MEMBROS

SOLICITAÇÕES À COORDENADORIA DOS CONSEGS

SOLICITAÇÃO DE CIMEC
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OBSERVAÇÕES

Sr.Norberto/Amor Exigente fez exposição sobre o trabalho junto aos familiares de dependentes quimicos. Comentou
sobre programas desenvolvidos em Sao Roque e sobre eventos realizados na cidade. Informou que o atendimento é
gratuito  e o  sr.João/Gabata  reforçou a importancia do  trabalho  do  Amor Exigente. O  sr.Norberto  informou que
jáassinou convenio com o MP de SP. Moradora da V.Amaral denunciou problema com sede de torcida instalada em
bar no bairro. Vereador Cabo Jean informou que conhece o local (Rua Amor Perfeito) e o Sgt.Stefani tomou ciencia
do fato e vai dar atenção especial ao caso. Foi informado que perturbação é crime que exige BO e representação pois
a parte ofendida tem que registrar a ocorrencia.. Morador do Saboó comentou sobre a questão das travessias de
pedestres e sugeriu um controle nos locais de maior movimento  com monitores e bandeiras. Morador do  Caete
reiterou reclamação  apresentada na reuniao anteioro  sobre iluminação no  local onde as crianças esperam a perua
escolar  e  pediu construção  de  abrigo  coberto  no  local..  Morador do  Caete  pediu placa  de  RUA SEM  SAIDA e
cascalhamento  em via da região do  Caete. Morador presente na reunião  pediu esclarecimentos sobre o  albergue.
Moradora pediu reciclagem dos agentes de transito e pediu que os mesmos orietem e ajudem os condutores. Fez
comentario sobre a Brasital e em seguida recebeu os esclarecimentos prestados pelo sr.Emir

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

Data da Reunião: 14/11/2017 Hora de Início: 19:30

Local: EMEF Leonidas

Endereço: Estrada do Saboó

Número: s/n

Bairro: Saboó

LISTA DE PRESENÇA

DEMAIS PARTICIPANTES

Registramos 31 assinaturas no Livro de Presença

ASSINATURAS

Presidente

Primeiro Secretário LUIS CARLOS DURÃES 18/12/2017

Membro Nato - Polícia Civil

Membro Nato - Polícia Militar
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