CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA
SÃO ROQUE-SP

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 08/02/2018

Data da Reunião: 08/02/2018

Hora de Início: 19:30

Hora de Encerramento: 21:30

Local da Reunião: ACIA-Associação Comercial de São Roque / Rua Marechal Deodoro da
Fonseca, 95 - Centro
Pessoas Presentes: 36
MEMBROS NATOS PRESENTES
Membro Nato PM: PRESENTE
Membro Nato PC: AUSENTE
AUTORIDADES PRESENTES
Outros Invest. Jose Ceoloni-DEINTER7
Outros Adriano Rodrigues/Prefeitura de São Roque
Comandante da Guarda Municipal Rogerio Pereira
FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
O Presidente fez a abertura da reunião e seus comentários iniciais. Em seguida o Secretário fez
a leitura da Ata da reunião anterior e anunciou a composição da mesa. O Presidente comentou
as palavras do Cap.Ceoloni e anunciou que ele , Cap.Ceoloni e Dr.Marcelo estarão no programa
do Vander Luiz amanhã `as 16:00 hs falando sobre o tema "Segurança Pública" .Comentou sobre
a presença do Sr.Adriano, Chefe da Fiscalização Municipal que trouxe as respostas aos ofícios
encaminhados anteriormente pelo CONSEG. Comentou sobre a reunião agendada na SSP para
buscar soluções para os problemas de segurança em São Roque e especialmente na região de
divisa com Itapevi. Comentou sobre ação da população em um serviço de roçada comunitária
em São João Novo que contou também com melhoria na iluminação pública. Comentou sobre
roçada na antiga bocha e pediu a abertura de um canal de conversa entre Prefeitura e CONSEG.
Comentou também sobre o risco de favelização em alguns locais onde ocorre ocupação
irregular.
FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES
Comandante da GCM. Sr.Rogério, destacou os mesmos problemas já apontados anteriormente
em relação à falta de efetivo e condições operacionais. Comentou que as 2 viaturas novas
aguardam a instalação de giroflex e rádio para entrarem em serviço e que não pode rodar sem
estes equipamentos. Informou que vai posicionar GCMs a pé no percurso dos desfiles de
Carnaval. Pediu licença para ausentar-se antes do final da reunião por motivo de saúde pessoal
e foi autorizada sua saída.
Cap.Ceoloni apresentou o SgtPM Gabriel e SdPm Jacubinsk. Informou que o Sgt.Gabriel vai
integrar a Força Tática comandando a 4 viatura de FT de São Roque. Informou que rodam 2
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viaturas de FT por dia. Comentou que estão programadas ações preventivas no Carnaval e
informou que os eventos precisam seguir regras para não gerar confusão. Informou que exige
toda a estrutura dos organizadores tais como apoio medico, vistoria de Bombeiros, segurança
particular e respectivos alvarás. Comentou sobre a necessidade de segurança privada no interior
dos blocos e estimou 20 seguranças . informou que estas exigências servem para garantir uma
festa tranquila e sem baderna. Informou que o trajeto deste ano evita a área central e vai
terminar em local de fácil dispersão do publico. Comentou que o novo trajeto permite um
melhor controle do público concentrado e que na sexta-feira já tem evento agendado. Infomou
que o efetivo será reforçado com escala extra e que espera movimento tranquilo no sábado..
Informa que não tem evento agendado para segunda e que na terça terá efetivo maior pois
estão agendados eventos diurnos e noturnos. Informa que vai garantir o direito de quem gosta
e de quem não gosta das festividades de Carnaval. Informa que fez reuniões prévias com os
blocos e escolas de samba para definir critérios a serem adotados e comentou a importância de
cada um cumprir bem com suas responsabilidades. Destacou que várias reuniões foram
realizadas para adequar os eventos `a Resolução SSP que disciplina estes eventos no estado de
SP. Comentou também sobre Decreto Municipal que disciplina os eventos de Carnaval. Informa
que se a cidade vai receber visitantes de fora precisa estar preparada para isso e que o principal
objetivo é oferecer um Carnaval tranquilo e sem as confusões registradas em 2017. Informou
que a PM esta mais preparada este ano para conter eventuais distúrbios. Informou ainda que
em Jan/2018 a PM realizou 6 operações grandes na cidade sendo 1 operação para coibir o uso
irregular de engates que escondem as placas e uma operação como motos. Prestou apoio `a
fiscalização da EMTU e realizou operação Direção Segura com uso de etilometro e informou que
agora o motorista tem que usar o etilometro para provar que não está alcoolizado. Informa que
realizou 13 operações de intensificação de policiamento nos bairros e que hoje o maior
problema no município é o furto. Informa que o cidadão precisa se conscientizar que suas
atitudes podem favorecer a ação criminosa e que o problema de segurança não se resolve
somente com mais policiais nas ruas . Informa que pretende realizar uma visita em cada célula
do Programa de Vizinhança Solidária de São Roque. Informa que em Jan/2018 foram registrados
57 furtos entre residências e celulares. Foi registrado furto de fios/cabos no Alto da Serra e 8
furtos de veículos em DEZ/2017. Informa que esta conversando com o Prefeito para retorno do
convenio de transito e do pró-labore. Explica que a PM tem competência para parar e abordar
veículos e que a Prefeitura tem competência sobre infrações de solo/radar. A volta do convenio
vai ordenar melhor o transito no município. Comentou sobre os novos radares instalados e
explicou que o radar só multa que excede o limite de velocidade estipulado na via. A ação da
PM vai permitir autuações no horário noturno onde os agentes municipais já não estão mais
atuando. Informa que está realizando ações nas feiras livres coibindo a ação de guardadores de
veiculos. Comentou que precisamos incentivar as coisas boas no município e alertou sobre o
retorno dos malabares nos cruzamentos e comentou que lugar de expressão artistica não é nos
cruzamentos da cidade. Informou que gostaria de ser convidado para um debate no Forum da
Cultura e comentou que foi voto vencido na discussão sobre desfile de blocos na sexta.
Agradeceu o empenho do SdPM Clésio no policiamento comunitário e agradeceu o
Adriano/Prefeitura pelo planejamento nas ações de fiscalização de bares e eventos. Agradeceu
o CONSEG e os membros da Vizinhança Solidária que comentou que seu irmão, MajorPM
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Ceoloni assumiu como Coordenador Operacional do 20BPM/M na região de Itapevi. Apresentou
a SdPM Jacubinski e passou a palavra ao SGTPM Gabriel.
O SgtPM Gabriel fez sua apresentação pessoal e informou que vai integrar a quarta viatura de
FT. Explicou que FT não atende ocorrencias simples pois prioriza ocorrencias de maior gravidade.
Sr.ADRIANO / Prefeitura comentou sobre algumas questões que geraram duvidas e informou
que tem 7 fiscais para cuidar de uma cidade com mais de 80 mil habitantes e mais de 10 mil
empresas, Informa que em 2017 fez operações em pontos criticos e aplicou 346 multas. Explicou
o procedimento de fechamento administrativo e informou que existem dois processos judiciais
contra estabelecimentos. Com relação a parcelamento irregular e desmatamento informou que
existem ações para embargos judiciais (Campinhnha/Alto da Serra/Saboo/Carmo). Informa que
precisa caracterizar com abertura de vias e demarcação de lotes. Informa que foram feitas 40
autuações sobre desmatamento junto com PM Ambiental de Sorocaba. Informa que alterações
devem ser efetuadas no Plano Diretor de Meio-Ambiente. Informa que existe estuda UFScar que
constatou que a área verde de São Roque está aumentando. Convocou a população a estar
presente nas audiências públicas. Comentou ainda que o valor das autuações é baixo. informa
que não pode responder pela Iluminação Pública pois a empresa responsável está sendo
trocada. Informou que imóvel em área rural não tem legislação especifica e está sob jurisdição
de lei federal. Respondendo questão formulada pelo Presidente informa o efetivo atual de
fiscais atende 70% do ideal.
DEMANDAS APRESENTADAS PELA POPULAÇÃO
Após a abertura da palavra aos presentes foram registradas as seguintes manifestações :
1) Bete comentou sobre Plano Diretor de Resíduos Sólidos e o sr.Adriano informou que não é
membro do grupo de discussão.
2) Bete questionou sobre campanha de conscientização da população para evitar descartes
irregulares.
3) Bete sugeriu reunião com Adriano para revisar legislação atual de funcionamento de bares.
4)Moradora denunciou problema com animal de estimação na Serrinha do Carmo e Cap.Ceoloni
comentou sobre a questão e informou que alguns casos não são de responsabilidade da PM.
5)Morador pediu mais atenção da PM nas vicinais que podem servir de rota de fuga dos
marginais e foi informado pelo Cap.Ceoloni que a PM está atenta ao fato
6)Morador questionou sobre problema de CEP nas ligações para o fone 190. Disse que ruas sem
placas e sem CEP dificultam o atendimento da PM. Cap.Ceoloni explicou o assunto e orientou a
ligarem para o 190 e em seguida ligarem para o fone da 2aCia para explicar o acesso ao local.
7) Moradora questionou sobre a poda de arvores realizada pela CPFL e o sr.Adriano explicou o
procedimento e sugeriu contato com o Depto de Meio-Ambiente pelo fone 4712-3421.
8) Morador do Saboó comentou sobre 4 parcelamentos irregulares na região e informou que
todos foram denunciados pela SAB Saboó. O sr. Adriano respondeu que alguns tem disputa
judicial e que a Prefeitura vai embargar as obras. Informou tambem que a Prefeitura precisa de
elementos para propor a ação judicial.
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9) O sr.Ary do CONDEMA informou que o Conselho está sendo reativado e que vai propor nova
legislação para queimadas e parcelamentos irregulares.
10) Morador do Caetê denunciou que elemento foragido do CDP de Capela do Alto está
escondido na região do Caetê e está furtando chácaras.
PRÓXIMA REUNIÃO AGENDADA
Data : 08/03/2018

Hora : 19:30

Local: Associação Comercial de São Roque
Endereço: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 95 - Centro
São Roque-SP
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