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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA - 12/12/2017
 CONSEG - SÃO ROQUE

 

Data da Reunião: 12/12/2017 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: 43

 
FORMAS DE DIVULGAÇÃO DA REUNIÃO

 
MEMBROS DA DIRETORIA PRESENTES

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

FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
Reunião aberta pelo Presidente que solicitou ao Secretario a leitura da Ata da reunião anterior. Em
seguida foi anunciada a composição da mesa diretora dos trabalhos e efetuado um agradecimento ao
Presidente da Camara , vereador Niltinho Bastos , pela presença do operador do sistema de som que
possibilitou o uso dos microfones da Casa e o registro em audio e video desta reunião pela primeira vez
na historia deste CONSEG de S.Roque. O Presidente fez uma breve exposição sobre o CONSEG e
destacou algumas presenças. Convocou a população a exercer a cidadania e lamentou a baixa presença
de pessoas nas reuniões realizadas nos bairros. Agradeceu os presentes e os representantes da midia
local/regional. Apresentou a proposta de mudança do dia da reunião em 2018 e apos um rapido debate
entre os presentes foi aprovada a mudança da "terceira Terça-Feira do mes" para a "segunda Quinta-
Feira do mes" a partir de Janeiro de 2018. Sugeriu ainda que algumas destas reuniões tenham carater
civico com execução dos Hinos Do Brasil e de São Roque e algum tipo de homenagem aos policiais e
apoiadores. O calendário anual de reuniões será aprovado na primeira reunião de 2018. O Presidente
declarou aceito o desafio proposto pelo Cap.Ceoloni para o CONSEG cobrar das empresas responsaveis
pelos trechos desativados da ferrovia a conservação dos mesmos para evitar a ocorrencia de assaltos
nos trechos.O Presidente comentou as palavras do Cap.Ceoloni e cobrou mais atitude dos responsaveis
pelas escolas da cidade. Comentou tambem sobre as duas escolas onde seriam implantados um
projeto-piloto do CONSEG e cobrou a presença dos representantes de outras entidades nesta batalha
pela solução dos problemas da cidade.Comentou tambem sobre o excesso de liberdade que a legislação
brasileira garante aos jovens e adolescentes e sugeriu a criação de uma Comissão na Câmara para
tratar dos assuntos relacionados com a segurança publica e defesa civil no Municipio. Este tema será
viabilizado em 2018.

 
MEMBROS NATOS

Membro Nato PM: PRESENTE
Membro Nato PC: AUSENTE

 
AUTORIDADES PRESENTES - MEMBROS INSTITUCIONAIS E REPRESENTATIVOS

Vereador Rogerio Jean
Comandante da Guarda Municipal Rogerio Pereira
Vereador Etelvino Nogueira

FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES
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Cap.Ceoloni destacou a presença do publico e da diretoria e comunicou a presença do Sgt.Rodrigues e
do Cb Lucindo.Convidou os presentes a participarem da solenidade de formatura do JBA (Jovens
Brasileiros em Ação) a ser realizada em 14/12 `as 19:00 na escola Manley Lane onde 25 jovens
receberão seus certificados. Informou que estão sendo realizadas operações especificas de final de ano
e pediu uma postura mais preventiva da população durante as compras de fim de ano. Infomrou
tambem que ja ocorreu uma primeira reunião com a Prefeitura para planejamento do Carnaval 2018
para evitar as ocorrencias de 2017 e citou que jovens nas rua mais bebidas é igual a muita confusão.
Comentou sobre trafico de drogas na linha ferrea e cobrou do CONSEG mais ações sociais com a
comunidade. Cobrou as empresas responsaveis pelos trechos desativados e destacou que a Policia civil
já fez investigações nestes locais e que a PM< já realizou algumas prisões no local. Lançou um desafio
ao CONSEG em relação ao problema da linha ferrea e o desafio foi considerado aceito pelo Presidente.
Informou que criou uma Patrulha Comunitária e rural para dar mais atenção para o bairro participantes
do PVS e para areas masi afastadas pois verificou uma grande satisfação da população com esta
iniciativa do PVS.Informou que sua meta é deixar uma viatura 24 horas no apoio das areas onde o PVS
já esta implantado. Agradeceu o carinho da população com os policiais em patrulha e informou que a
meta era exatamente esta de aproxcimar Polica e Comunidade pois a informação da população é muito
importante para o sucesso do trabalho policial.Comentou sobre os indicadores do mes e destacou a
queda da maioria tendo registrado aumento somente no roubo de veiculos com 9 casos no mes contra
uma media de 3 a 4 casos. O Cmt.Rogerio/GCM comentou sobre a situação da GCM e sobre as ações
realizadas em conjunto com a Policia Civil. Confirmou a chegada de duas viatura novas que estão sendo
preparadas com identificação visual e sinalizaçao para entrar em operação no incio de 2018. Confirmou
que seráo abertas vagas para GCM em 2018 e que o telefone 153 atende a população 24 horas por dia.
Vereador Etelvino comentou sobre as dificuldades da Policia e sobre os beneficios da Vizinhança
Solidaria. Comentou sobre a questão da linha do trem e sobre a implantação do trem turistico em
2018. Informou que a Camara de S.Roque aprovou um PL de autoria do vereador Marquinho Arruda ref.
Semana da Segurança Ferroviaria para envolver a RUMO e a CPTM no debate sobre as linhas que
cortam S.roque.Comentou tambem sobre a iluminação publica e destacou que não ocorreu mais
nenhuma ampliação da rede. Fez requerimentos e recebeu a resposta de que em 2018 vai ocorrer uma
nova ampliação da rede. Comentou tamebm que fez uma emenda na nova Lei que disciplina a
participação da Prefeitura nas reuniões do CONSEG para facilitar o envolvimento do poder publico
municipal no debate das questões de segurança publica.Comentou sobre a questão da presença da
GCM em escolas municipais e pediu que fossem designados 2 GCMs para ficar em uma escola municipal
durante o horario escolar. Recebeu a resposta da Prefeitura com argumentos que não o convenceram e
comentou tambem sobre o plantão da fiscalização municipal nos feriados e finais de semanas.O
Cap.Ceoloni comentou que fez reuniões com o Depto de Educação e propos o PVS nas escolas mas que
ainda não recebeu o retorno dos diretores. O Cmt.Rogerio/GCM comentou que devido `as demandas da
população não tem condições de deixar GCMs nas escolas e que vai apresentar uma estatisticas dos
atendimentos registrados na GCM. O vereador Cabo Jean comentou sobre a questão das perturbações e
destacou uma ocorrencia na Av.Sete de Setembro que envolveu varias viaturasPediu ao Cap.Ceoloni
que continueapoiando o atendimento deste tipo de ocorrencia. Pediu apoio do CONSEG em relação à
Fiscalização Municipal e comentou sobre um bar no Goianã e sobre o caso da V.Amaral. Destacou que e
´ necessária uma ação integrada para coibir estas praticas na cidade. Comentou sobre a recuperação
do Acesso da Castelo e informou que o serviço irá iniciar somente em 2018 pois ainda aguarda
autorização do DER e o prazo seria de 90 dias. Comentou sobre o PVS do Santo Antonio e destacou que
e´ um grupo unido e produtivo. Ficaram 3 meses sem problemas e registraram agora um furto. Fez
comentarios sobre este furto e destacou a questão da linha ferrea e sobre o jogo de empurra em
relação a quem e´ responsavel pelas linhas.Comentou sobre a passarela da Campininha e sobre o
acidente no Carmo. Comentou sobre os novos radares quye estao sendo instalados em varias vias da
cidade e comentou tambem sobre a situação atual da GCM de S.Roque e sobre a proposta de colocar
GCMs nas escolas, Defende a volta da ROMU e sugeriu que seja montado um relatorio para justificar as
falhas nos atendimentos. Entende que o que dificulta ações nas escolas é a legislação que dá muitas
garantias aos adolescentes e não cobra nenhum dever. O Cap.Ceoloni tambem fez comentarios sobre a
ação da Policia dentro do ambiente escolar,.

 
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



18/12/2017 Impressão de Ata

http://www.conseg.sp.gov.br/consegseguro/AtaImpressao.aspx 3/3

 
OBSERVAÇÕES
Moradora de Sao Joao novo comentou sobre projeto desenvolvido em Gramado-RS que transformou a cidade e o
povo e citou que e´ um modelo a ser seguido em Sao Roque.Sugeriu que todas as forças vivas da sociedade sejam
convocadas para montar um plano de ação.Cap.Ceoloni sobre a falta de participação da população de Sao Joao
Novo e o Presidente reforçou a questão da participação da população.. Outor morador de SJN comentou sobre a
base abandonada existente na região e o vereador Etelvino comentou sobre a questão da iluminação publica. Foi
cobrada a presença dos membros natos e um morador expressou sua indignação com a legislação vigente no
Brasil.Moradora do Bairro do Carmo reclamou de varias lampadas queimadas perto da escola e foi orientada a
acionar o telefone de maniutença da iluminação publica com o numero do braço de luz. Morador do Planalto Verde
denunciaram um drone que fica investigando o interior das propriedades chegando em algumas a observar pelas
janelas dos ambientes. A sra.Bete comentou que a prevençao é a melhor solução em todos os sentidos e cobrou a
união de todos. Sugeriu a elaboração de um Plano Municipal de Segurança e destacou que precisamos resgatar os
bons costumes. U}ma educadora presente na plateia informou que antes existia segurança na escola estadual e
que a presena da Polçicia no interior das escolas é proibida por lei. Comentou que professores e diretores estaõ
abandonados na escoal e que o ECA foi a pior coisa que aconteceu para nossas crianças e adolescentes pois a
punição ´e minima e sugeriu a volta das palestras para as familias. Concluindo a reunião a sra.Bete sugeriu a
implantação dos mediadores escolares nas escolas da cidade.

 
 
LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

Data da Reunião: 11/01/2018 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 43 assinaturas no Livro de Presença

 
ASSINATURAS

Presidente
Primeiro Secretário LUIS CARLOS DURÃES 18/12/2017
Membro Nato - Polícia Civil
Membro Nato - Polícia Militar


