CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA
SÃO ROQUE-SP

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 08/03/2018

Data da Reunião: 08/03/2018

Hora de Início: 19:30

Hora de Encerramento: 22:00

Local da Reunião: ACIA-Associação Comercial de São Roque / Rua Marechal Deodoro da
Fonseca, 95 - Centro
Pessoas Presentes: 46
MEMBROS NATOS PRESENTES
Membro Nato PM: PRESENTE
Membro Nato PC: AUSENTE
AUTORIDADES PRESENTES
Comandante da Guarda Municipal- Celso Antônio Domingues
FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
O Presidente fez a abertura e sua saudação pessoal. Solicitou ao Secretario a leitura da ata da
reunião anterior que foi realizada de imediato. Comentou sobre a falta de público nas reuniões
e sobre a importância da GCM em São Roque. Destacou a homenagem ao Dia Internacional das
Mulheres que foi realizada no final da reunião. No decorrer da reunião o Presidente comentou
algumas falas dos demais membros da mesa e lembrou de uma reunião para implantação de
uma célula do PVS onde tinham 70 pessoas de pé na rua debaixo de uma árvore. Lembrou que
alguns bairros de São Roque estão em falta com a implantação do PVS e comentou que teve
uma reunião com o Cap.Ricardo da PMRv onde conseguiu o compromisso dele para patrulhar a
Rodovia Eng.Rene com uma viatura do Tático Rodoviário. O Cap.Ceoloni comentou que passa
toda semana as estatísticas para o Comando da PMRv em Sorocaba. O Presidente pediu detalhes
sobre os principais horários onde ocorrem problemas na Rodovia e informou que o DER criou
dificuldades em relação `a instalação de um Portal na divisa com Itapevi. Informou ainda que o
problema chega em São Roque via a divisa com Itapevi e que nem todos que reclamam em redes
sociais estão presentes e que sozinho ninguém resolve nada. Comentou sobre a obra de reforma
da base da GCM em São João Novo e sobre a falta de equipamentos de lazer na região.
Comentou que onde tem invasões cria-se um fator de geração de problemas. Denunciou que
estão cercando e construindo em área de preservação e concluiu cobrando a instalação do PVS
em Mailasqui, No final da reunião foram homenageadas 3 mulheres presentes (Terezinha e
Conceição da GCM e Adriana do CONSEG) com entrega de mimo graciosamente oferecido pela
artesã Tuca Moreira.
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FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES
O Comandante da GCM de São Roque , sr. Celso Domingues, fez uma saudação ao Dia
Internacional das Mulheres e citou uma frase motivacional inspiradora. Comentou sobre as
dificuldades da GCM mas destacou que "pretende fazer mais com o pouco que tem". Comentou
sobre algumas dificuldades de atuação e informou que vai buscar uma atuação integrada com a
PM e PC. Informou que assumiu o Comando da GCM em 01/03/2018. Informou que as duas
viaturas novas estão em Sorocaba para equipagem e que no dia 12/03 entram em serviço.
Lamentou não ter efetivo suficiente para ficar com uma equipe direto em São João Novo. Em
seguida o Cap.Ceoloni fazendo uso da palavra saudou o Dia Internacional das Mulheres e fez
alguns comentários sobre os problemas no distrito de São João Novo. Convidou os presentes
para a palestra do Cel.Camilo no dia 16/03 na Câmara Municipal e comentou que o cidadão tem
o dever de participar dos debates das questões de segurança publica (Art.144-CF). Comentou
que a meta da PM é evitar a ocorrência do crime e informou que a nova turma do programa JBA
está incluindo uma escola de São João Novo em 2018. Destacou que os valores morais e cívicos
estão em baixa no Brasil e que hoje a escola não ensina mais os conceitos básicos. Destacou que
o cidadão tem que mudar sua postura em relação a sua cidade e comentou sobre orientações
que são passadas no início do programa Vizinhança Solidária. Em relação a São João Novo
comentou sobre os problemas do velório e sobre as melhorias que são apontadas nos grupos
de Vizinhança Solidaria. Informou que remanejou uma viatura para atender melhor a região de
São João Novo e que utiliza escala extra de policiais para apoiar as regiões onde os indicadores
estão piores. Informou que toda semana realiza operações em São João Novo e acredita que a
situação na região não está tão ruim como exposta em redes sociais por grupos interessados em
instalar o pânico na região talvez por motivação politica pois analisando os indicadores consegue
ver que tem bairros com mais ocorrências. Reforçou , como sempre faz, a orientação para que
todas as ocorrências sejam registradas na Delegacia de Polícia. Lembrou que muitas vezes o
problema não é caso de polícia e sim social e que quem tem apenas interesse político na maioria
das vezes não quer resolver o problema. Contou aos presentes uma pequena história para
ilustrar a situação atual. Destacou que todos os problemas de segurança são importantes e
comentou sobre manifestação de protesto realizada na Rodovia Eng.Rene, destacando que
ações como colocar fogo em pneus e obstruir vias não geram soluções. Comentou que a
Vizinhança Solidaria tem que ser mantida ativa para gerar frutos e que o fundamental falta na
região que é a organização comunitária. Orientou sobre a organização de uma SAB em São João
Novo e sobre a importância de votar em candidatos comprometidos com os interesses maiores
da população. Comentou sobre a importância de conhecer as leis para saber cobrar as
autoridades. Informou que já ofereceu a possibilidade de instalação de uma célula do PVS em
Mailasqui mas que ainda não obteve resposta positiva das lideranças da região. Sugeriu que a
população deveria cobrar estas lideranças. Respondendo manifestação de moradora de São
João Novo que teve o pai idoso morto durante um assalto comentou sobre o procedimento
adotada para liberação mais rápida de viaturas empenhadas em ocorrências. Comentou sobre
a interligação dos sistemas das Policias e destacou que a responsabilidade dos problemas
sempre acaba caindo nas constas da PM. Informou que no Carnaval todos os PMs trabalharam
em escala extra e que entende que a PM cumpriu com suas obrigações enquanto outros órgãos
deixaram um pouco a desejar. Comentou sobre a migração interna da criminalidade pois antes
2

CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA
SÃO ROQUE-SP

o problema era na linha férrea no Goianã e hoje está em São João Novo. Lembrou que tem oferta
de drogas nos bairros porque tem público consumidor para este produto. Informa que o maior
número de furtos em São roque é de celulares. Destacou que quanto mais pessoas participam
maior é a força na luta. Comentou sobre a tentativa de assalto ao carro-forte em Araçariguama
e destacou que teve muito orgulho de seus policiais nesta ocorrência onde foram presos 7
marginais e outros 2 conseguiram fugir. Destacou que foi evitado o tiroteio para preservar as
pessoas que estavam no local. Comentou sobre estatísticas da cidade e destacou que o poder
emana do povo. Informou que orienta seus policiais a atenderem bem o cidadão e informa que
comprova todas os dados apresentados e está `a disposição na sede da PM em São Roque para
explicar pessoalmente aos interessados. Explicou a importância das abordagens policiais na
manutenção da segurança pública e cobrou ações do DER e da PMRv na Rodovia Eng.Rene.
Informou que a aula inaugural da nova turma do JBA será em 13/03 e convidou a comissão de
moradores de São João Novo para visitarem a sede da 2aCia em São Roque.
DEMANDAS APRESENTADAS PELA POPULAÇÃO
Após a abertura da palavra aos presentes foram registradas as seguintes manifestações :
1) Moradora de São Joao Novo comentou sobre problemas gerados pelo público flutuante dos
clubes de recreação instalados na região. O Cap.Ceoloni comentou sobre a realização de
operação conjunta com a Prefeitura para responsabilizar os proprietários
2) Morador denunciou invasão em São João Novo
3) Morador de São João Novo recomendou não informar a localização exata das viaturas nos
grupos de WhatsApp. Foi recomendado informar apenas que a viatura está no bairro.
4) Moradora questionou Cap.Ceoloni como uma SAB poderia ajudar na região
5) Várias manifestações dos presentes cobrando a presença da Policia Civil nas reuniões do
CONSEG
6) Moradores de São João Novo cobraram inclusão de seus fones no grupo do WhatsApp e o
tutor do grupo presente na reunião informou que vai efetivar a inclusão
7) Morador do Bairro do Carmo denunciou caça ilegal com disparos de arma de fogo na região.

PRÓXIMA REUNIÃO AGENDADA
Data : 12/04/2018

Hora : 19:30

Local: EMEF Distrito São João Novo
Endereço: Rua José Benedito Rodrigues, 141 - São João Novo
( Obs.: escola localizada em frente da Praça Takeshi Ishimaru )
São Roque-SP
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