
CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE IBITINGA 

ÁREA CORRESPONDENTE AO DP ÚNICO E 5ª CIA PM DO 13º BPM/I 

ATA DE REINIÃO ORDINÁRIA N.º 005/2019 

 

 

 

Data: 5 de junho de 2019; 

Horário de início: 09h30m; 

Horário de encerramento: 10h40m 

Local: Auditório da Câmara Municipal da Prefeitura Municipal da Estância Turística de 

Ibitinga – Situado na Av. Dr. Victor Maida, 563, Centro, Ibitinga/SP, CEP 14.940-000; 

 

Pessoas presentes: 12 (doze pessoas) conforme lista de presença em anexo; 

 

Formas de divulgação: Propaganda via rádio, ofícios protocolados e convites via e-mail 

e WhatsApp; 

 

 

 

MEMBROS DA DIRETORIA DO CONSEG PRESENTES: 

Presidente do CONSEG – Renan Rabelo Rosa; 

Vice-Presidente do CONSEG – Francisco Palhares da Silva; 

1º Secretário do CONSEG – Suelen Garcia de Freitas(ausente); 

2º Secretário do CONSEG – Mario Henrique Jesus Lopes de Medeiros; 

Diretor Social e de Assuntos Comunitários do CONSEG – Laianne Louise Furco ; 

 

 

 

 

Membro Nato da Polícia Militar – Comandante da 5ª Companhia de Polícia Militar de 

Ibitinga – Capitão PM Plínio Augusto Filomeno. 

Membro Nato da Polícia Civil – Delegado da Delegacia de Polícia Civil de Ibitinga – Dr. 

Marcelo Gambi Alves. 



 

 

AUTORIDADES PRESENTES: 

Coordenadora do Distrito de Cambaratiba – Celina Marta Adegas; 

Diretor de Trânsito Municipal de Ibitinga – Paulo Aparecido Verderi;  

         Corpo de Bombeiros de Ibitinga –Maycon Douglas Nantes Silva 

 

 

 

IMPRENSA PRESENTE: 

Ausente. 

 

 

 

O Presidente do CONSEG Renan Rabelo Rosa abriu a reunião agradecendo a presença de 

todos em seguida fez uma breve explanação a respeito das funções do CONSEG. 

No momento explanou que não poderia seguir na reunião por conta de um problema de 

saúde em um membro de sua família deixando a pauta da  reunião já elaborada com base na 

última reunião com 3(três) pontos de sugestão de pauta nova  apontamentos, um pedido da 

coordenadora do distrito de cambaratiba Sra. Celina, outro ponto é sobre os ofícios e por último 

sobre o calendário do segundo semestre e informou também de 3(três) correspondências uma 

sendo uma moção de aplausos encaminhada ao conselho parabenizando a nova diretoria e duas  

da ouvidoria da prefeitura do  passando a condução da reunião ao vice-presidente Francisco 

Palhares que deu sequência e pediu para o presidente antes de se retirar deixar o encaminhamento 

novamente de oficio a prefeita  cobrando a participação dos secretários e ouvidoria nas reuniões 

assim os questionamentos e reinvindicações apontados na reunião possam ser respondidas e  

solucionadas o mais breve possível Renan passou a justificativa da ausência do secretário de 

segurança e trânsito o Sr Claudio por motivos do acompanhamento das instalações dos semáforos 

sendo realizado deixando o Sr. Verderi para responder pela pasta Francisco retomou a reunião e 

passou a palavra aos membros natos do conselho. 

Dr. Marcelo Delegado da Polícia Civil saudou todos os presentes e afirmou o compromisso 

da polícia Civil com toda a população e que esta de portas abertas sempre para atendimento que 

é umas das funções da policia civil explanou sobre as  investigações continua em andamento 



principalmente nos furtos e alguns roubos que ocorreu na cidade em geral um combate intensivo 

nos furtos e roubos. 

Palhares fez um breve comentário sobre o grande trabalho da polícia civil e militar em um 

roubo que ocorreu em seu estabelecimento comercial fez seus agradecimentos aos empenhos das 

polícias e atenderam a ocorrência.  

Capitão Filomeno saudou a todos Palhares passou a pauta do dia Palhares comentou sobra 

o questionamento da população sobre os horários das reuniões e já pontuou que o horário pouco 

relativo à participação da sociedade nas reuniões que já ocorreu em outros horários e teve pouca 

participação também, pauta manutenção nas pinturas dos pares no cruzamento da Dr. Teixeira 

com a António G B de Paula pergunta se foi realizado os serviços no local segundo Verderi na 

ultima reunião do COMUTRAN( conselho municipal de transito), ficou deliberado a 

continuidade nas mudanças de direções em vários pontos da cidade e que o local apontado vai 

sofrer alterações já foi comprado equipamentos novos, só está esperando o termino das 

instalações dos semáforos novos para retomar os trabalhos, questionamento da Av. Perimetral 

com ruas do Jardim das Paineiras, Verderi comentou que na  reunião do COMUTRAN que o Sr. 

Caio fez uma apresentação de uma obra grande entre o trevo dos Bancários até o Cemitério na 

construção de uma ciclovia central e que alguns pontos de conversão será alterados resolvendo 

de fato o problema apontado. A possibilidade de instalação de uma lombada na Pereira Landin 

perto do colégio Victor Maida para redução da velocidade dos veículos principalmente nos 

horários de entrada e saída de alunos. Encaminhar os pedidos para prefeitura estudar a 

possibilidade de instalação da mesma com estudo do engenheiro. Sincronização do sema-faro da 

rua 13 de maio com Sete de Setembro vai ser colocado mais uma fase está faltando já foi 

conversado com a empresa responsável para alteração assim que terminar as instalações dos 

novos sema-faros. Outro apontamento foi do planejamento do entroncamento das ruas José 

Zapata com Perimetral do Vereador José Rocha, Verderi este bairro também entrará no 

planejamento da mudança no sentido de direção no bairro jardim Centenário após a realização 

da área central.  Encaminhados da ouvidoria protocolo nº 105653 (trânsito) Carros diariamente 

parados na contra mão ou na esquina da academia atrapalhando o trânsito e causando situação de 

perigo para quem precisa fazer a conversão daquela esquina, será efetuado patrulhamento por 

parte da polícia militar.108353(segurança pública) pracinha dos jardins dos bordados está tendo 

o consumo e tráfico de drogas. Palhares lembrou de um questionamento feito a prefeitura a mais 

ou menos um ano sobre iluminação de praças e quadras segundo informações prefeitura já tinha 

adquirido o recurso por volta de dois milhões para realização dos serviços, mas até agora nenhum 

cronograma foi apresentado. A pedido da coordenadora do distrito de Cambaratiba o que podia 



ser feito sobra a iluminação de alguns postes defronte à escola e na extensão total do distrito  

disse que já realizou vários pedidos mas nenhum atendidos, foi orientada a entrar em contato 

com a ouvidoria ANAEL para fazer a reclamação outra questão seria um patrulhamento da 

polícia  militar em horário de jogos aos sábados as 16:00hs e domingos de manhã jogos esses 

promovido por equipes de futebol amador que está ocorrendo consumo e trafico de drogas perto 

de algumas residências próximas as campo Palhares pediu para encaminhar um oficio de 

agradecimentos  a Policia Militar Rodoviária pelo belo serviços que está sendo prestados na 

fiscalização de transito na área do laranja Azeda. Palhares em seguida leu a moção de Aplausos 

encaminhada a nova diretoria do CONSEG. 

Senhor Sergio Henrique C Freitas membro do conselho e construtor apontou que está na 

cidade a seis anos e sempre ocorreu furtos que estão ocorrendo em casas em construção em toda 

a cidade e nos últimos meses vem aumentando segundo ele ocorreu em uma única noite mais de 

20 casas que tiveram a fiação furtadas disse que não realizou o Boletim de Ocorrência por não 

acreditar em soluções. Foi informado a Sergio a importância da realização dos Boletins sem essa 

informação as polícias não têm conhecimento dos furtos foi informado que as polícias trabalham 

em cima de estatísticas para detectar qual bairro está ocorrendo os delitos. 

Sr. Maycon Douglas Nantes Silva-Bombeiro informou o aumento de ocorrências de 

queimadas  

Foi pedido do Dr. Marcelo Delegado da Polícia Civil que o CONSEG só irá tratar de 

assuntos de segurança deixando assim os pedidos que se refere a trânsito a serem resolvidos na 

COMUTRAN. 

Áreas verdes em toda a cidade os empresários constroem e depois passa para o órgão 

público limpar e cuidar uma situação quase inviável prefeitura não tem condições de resolver 

tudo isso foi colocada uma sugestão nas reuniões do plana diretor que fosse elaborado uma área 

verde do município assim seria concentrado para essa área as obrigações dos empresários de 

construir e manter áreas verdes nos loteamentos. Que teria a vigilância de Guarda Municipal. 

Guarda Municipal segundo Sr Verderi foi feita toda a regulamentação da guarda situação 

que não existia foram feitas várias reuniões entre os guardas, ministério do trabalho e recursos 

humanos e conseguiu resolver toda a documentação e agora está funcionando corretamente agora 

está barrando no efetivo  quando ele assumiu a coordenação da guarda eles era em 35(trinta e 

cinco) guardas hoje estão em 27(vinte e sete) foram aposentando e não foi reposto está espera do 

edital para o concurso de novos Guardas. 

Cobrar da prefeitura prazo e datas para o edital e ficar acompanhando o andamento, cobrar 

também da prefeitura a respeito da atividade delegada sobre o ofício e prazo para conclusão desse 



projeto e implantação do mesmo. Encaminhar ofícios também a câmara para cobrar ambos 

projetos.  

Calendário sugerido para o 2º semestre de 2019 fica na seguinte forma; 

Próxima reunião: 3 de julho de 2019 – quarta-feira; 

                             7 de agosto de 2019- quarta-feira; 

                             4 de setembro de 2019-quarta-feira; 

                             2 de outubro de 2019- quarta-feira; 

                             6 de novembro de 2019- quarta-feira; 

                             7 de dezembro de 2019-quarta-feira. 

      

E não havendo mais nada a tratar os Membros Natos do CONSEG de Ibitinga encerrou a 

presente sessão agendando a próxima reunião para o dia 3 de julho de 2019 - quarta-feira às 

09h30m no Auditório da Câmara Municipal de Ibitinga. 

 

 

 

CAMPANHAS: 

Tipo de campanha: Campanha do lacre. 

Descrição da campanha: Estão sendo arrecadados na Sede da 5ª Cia PM lacres de latinhas 

de alumínio para serem trocados por cadeira de rodas. 

 

 

 

         

MARIO HENRIQUE J L DE MEDEIROS      FRANCISCO PALHARES DA SILVA 
2º Secretário do CONSEG Vice- Presidente do CONSEG 

 

 

 

                               

             MARCELO GAMBI ALVES                          PLÍNIO AUGUSTO FILOMENO 
Membro Nato da Polícia Civil                              Membro Nato da Polícia Militar 

                      Delegado de Polícia                                           Capitão PM Comandante 


