
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA - 14/11/2017
CONSEG - SÃO ROQUE

Data da Reunião: 14/11/2017 Hora de Início: 19:30 Hora de Encerramento: 21:45

Local da Reunião: EMEF Leonidas - Estrada do Saboó No s/n - Saboó

Pessoas Presentes: 27

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

Presidente fez a abertura da reunião com breve exposição sobre a atuação do CONSEGSecretario fez a
leitura da Ata da reunião anterior e explicou a alteração da Lei Municipal que determina a participação de
representantes  da Prefeitura  nas  reuniões  do  CONSEG. Elogiou a  presença  de moradores  de outros
bairros prestigiando  a reunião  no  Saboó. O Presidente agradeceu a presença do  sr.Ary, Presidente do
CONDEMA  e  fez  comentarios  sobre  o  atendimento  e  o  reflexo  na  sensação  de  segurança  local.
Comentou ainda sobre casos registrados nos grupos de Vizinhança Solidária. O sr,Sebastião, comentou
que a Adm.do Condor não teve vontade de implantar a vizinhança Solidaria no local e explicou que no
Restinga Verde ocorreu o mesmo problema. O Presidente comentou sobre a importanica de parceiros da
midia local e regional divulgarem as reuniões mensais do CONSEG.

MEMBROS NATOS

Membro Nato PM: REPRESENTADO - Sgt.Rodrigues

Membro Nato PC: AUSENTE

AUTORIDADES PRESENTES - MEMBROS INSTITUCIONAIS E REPRESENTATIVOS

Comandante da Guarda Municipal Rogerio Pereira

Outros Sr.Ary Santiago/CONDEMA

FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES

Cmt.Rogerio/GCM informou que a GCM vai receber duas viaturas novas e destacou que o efetivo ainda é
pequeno pois trabalha com 2 VTRs quando o ideal seriam 8. O Sgt.Rodrigues/PM explicou sobre a ação
operacional via 190 e pediu que sejam fornecidos a maior quantidade de detalhes da ocorrencia durante
o registro  do  chamado. Reforçou orientações anteriores que o  cidadão pode liga no  telefone da 2aCia
mas que devem confirmar a ocorrencia via 190. Apresentou os indicadores mensais e informou que Sao
Roque possui 4 equipes para atendimento 190. Destacou que a proximidade com a Capital faz Sao Roque
sentir os efeitos da violencia urbana e comentou sobre ocorrencia na passagem do pontilhão da ferrovia
na Rodovia Quintino. O sr.Toninho Zulu comentou sobre a atuação da guarda Mirim e o trabalho realizado
com crianças e adolescentes. Elogoiu a presença da população  do  bairro  e a disposição  da GCM em
ajudar a população. Destacou que a situação só melhora se a população estiver organizada. Comentou
sobre atuação dos moradores do Jd.Floridaque ajudam a fiscalizar as ruas do bairro. Concluiu dizendo
que são  Roque e´  uma cidade muito  boa e que temos que lutar por nossa cidade. O Sgt.rodrigues
informou que por determinação  do  Comndante da 2aCia foi destacada uma viatura para policiamento
comunitario  nas area onde o  PVS está implantado. O sr.Marco/Mombaça informoa que é tutor do PVS
local e comentou sobre uma ocorrencia emq ue estve envolvido como vitima. O sr.Sebastião agradeceu
o  sr.Ezequiel pela  cessão  da quadra para a  reunião  e  informou que  conversou com  moradores  dos
condominios da regiao.

ASSUNTOS TRATADOS

Polícia Militar

Polícia Civil

Prefeitura

Conselho Tutelar
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Delitos Apontados

PALESTRAS

Nome Palestrante Cargo/Função Tema Obs

PROJETOS

HOMOLOGAÇÃO DE NOVOS MEMBROS

SOLICITAÇÕES À COORDENADORIA DOS CONSEGS

SOLICITAÇÃO DE CIMEC

OBSERVAÇÕES

Moradora do Restinga Verde comentou sobre problemas de incendios e dificuldade de acionar o Corpo de Bombeiros.
Comentou tambem sobre a cultura de não fazer BOs para não desvalorizar os imoveis da regiao. O Secretário fez
rapida exposição sobre a forma de atuação do  Corpo de Bombeiros local e lembrou que atendem 2 rodoviais e 5
municipios. Moradora sugeriu que fosse dado um retorno quando o atendimento não for possivel. Moradora cobrou
ação  contra  vizinha  que  aluga  chacara  para  grupos  que  organizam  baile  funk  e  o  Sgt.rodrigues  fez  relato  de
ocorrencai similar no  Planalto  Verde e a ção  dos moradores daquele local que resolveu o  problema. O sr,Ary do
CONSEMA  que  tambem  é  morador  do  Planalto  Verde  comentou  sobre  a  questão  da  perturbação  sonora.  O
sr.Severino comentou sobre o apoio da imprensa e do comercio da cidade e se colocou `a disposição para auxiliar o
CONSEG nesta relação. O  sr.Ezequiel, morador do  Saboó  comentou sobre  a importancia  do  esporte  e  sobre a
necessidade de policiamento  nos finais de semana no  campo ao  lado  da quadra da escola. Informou que faz  um
trabalho  com o  jovens da região  e que a escola do  bairro  e´ a unica da rede publica que não  sofre pixação. O
sr.Severino fez questão de elogiar a dedicação do sr.Ezequiel com o trabalho com joves atraves do esporte. Morador
comentou sobre o desligamento da iluminação das quadras da Av.Bandeirantes apos 22 horas e foi informada que
isto ocorre por solicitação dos vizinhos pois a bagunça no local avançava na madrugada quando a iluminação eraq
mantida acesa direto. Morador da V.Amaral denunciou trafico de drogas no campo de futebol e pediu procidencias das
autoridades. O sr.João/Gabata convidou os presentes para evento dia 29/11 `as 18:30 na Camara Municipal.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

Data da Reunião: 12/12/2017 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 27 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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