
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 006/2019 

 

 

 

Data: 3 de julho de 2019; 

Horário de início: 09h30m; 

Horário de encerramento: 11h00m 

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: 16 (dezesseis 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(ausente); 

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(ausente); 

 

 

 

 

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

Ibitinga – Capitão PM Plínio Augusto Filomeno, Nestá reunião representado pelo 1ºSargento da 

Policia Militar Sr. Claudio Luiz Ferreira. 



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

Edson Martins Gonçalves. 

 

 

AUTORIDADES PRESENTES: 

 

Secretário de Segurança Pública e Trânsito do Município - Claudio Alcalá Moreira 

Coordenadora do Distrito de Cambaratiba – Celina Marta Adegas; 

Procurador Jurídico – CREAS- Adevaldo de Paula Souza;  

         Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga – José Aparecido de Rocha;  

         Ong Transparência Ibitinga – Fernando Racy.  

 

 

 

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 Passou a palavra aos membros natos do consegue o Dr Delegado de 

polícia o Sr. Edson Martins Gonçalves que relatou um mês atípico em nossa cidade a onde 

ocorreu 2(dois) homicídios o primeiro com prisão em flagrante e o outro de autoria já 

esclarecida e o autor já está preso por mandato expedido de prisão preventiva ressaltou que 

foi um mês atípico também na seccional de Araraquara a onde ocorreu 7 homicídios no 

mês de junho de 2019,e também alguns furtos e foi expedido 2 mandado de prisão a pedido 

do Dr. Marcelo também delegado de Polícia que resultou na prisão desses dois autores e se 

colocou à disposição para qualquer duvidas e assuntos que seja de responsabilidade da 

Policia Civil, na sequência quem fez uso da palavra foi o 1º Sargento da 5ª Companhia de 

Ibitinga o Sr. Claudio Luiz Ferreira, que está representando o Capitão PM Plínio Augusto 

Filomeno nesta reunião, explanou as atividades da Policia Militar está de forma extensiva 

pela demanda da 46ª Feria do Bordado de Ibitinga foram suspensas as férias nesse período 

e está com todo o efetivo disponível a trabalho para maior segurança no período da feira. 



A pauta da  reunião já elaborada com base na última reunião com um dos itens, 1- Praça 

do Jardim dos Bordados sobre a iluminação: Segundo o Secretário Sr. Claudio Alcalá 

Moreira, foi realizado no início de 2019 um levantamento de todas as praças que estavam 

com problema de iluminação foi constatado que o problema é que várias praças não tinham 

projetos de execução na iluminação disse que era colocado o poste e colocada a iluminação 

e pronto, o que a atual administração fez realizou os projetos que terminou no mês passado 

o engenheiro elétrico fez todo o levantamento de material para solucionar esse tipo de 

problema, foram realizados num total de 11(onze) projetos que passa para parte de licitação 

referente a praça do jardim dos bordados esta em fase de liberação dos valores pela caixa 

econômica federal que será o órgão financiador desse projeto o secretário espera que até o 

termino do segundo semestre seja solucionado todos os problemas apontados em todas as 

praças. O Presidente da Câmara Municipal Sr. José Aparecido da Rocha fez alguns pedidos 

ao secretário sobre se existe algum cronograma para execução dos serviços e a uma relação 

de quais serão a praças a serem reformadas e a ordem que será realizado, segundo o 

Secretário tem sim e será encaminhado o cronograma para a casa legislativa e também ao 

CONSEG. 2- Praça do London Park é alvo de vandalismo constantemente. 3- Canteiro 

central da avenida João Farah a respeito de iluminação, o secretário Claudio informou que 

está sendo executado um trabalho na Av. Engenheiro Ivanil Francischini e a referida Av. 

será contemplada com os serviços também. 3- Iluminação de alguns pontos no distrito de 

Cambaratiba, A Sra. Celina Marta Adegas nos informou que foi solucionado os problemas 

apontados na ata anterior outros problemas como varias ruas com postes com a lâmpadas 

queimadas ela foi orientada a fazer o protocolo junto a companhia e trias fotos dos pontos 

e encaminhar ao secretário de Administração o Sr. António Carlos Feitosa, ela já está 

orientando os moradores do distrito a fazer tal procedimentos. 4- Ofício de um munícipe o 

Sr. Sandro Theodoro da Silva que foi lido pelo Presidente e apontando a questão de 

iluminação da praça do jardim Romana que por falta de iluminação é usada por indivíduos 

para consumo de drogas e etc. O Presidente o Sr. Renan Rabelo Rosa perguntou aoS 

membros das Polícias sobre a organização referente a ferira do bordados, Dr. Edson 

assegurou todo o empenho e com todo o efetivo de plantão 24 hs por dia nesse período para 

qualquer eventualidade que possa ocorrer. O Sargento Claudio também passou que a 

PolÍcia Militar está contando com todo o efetivo nas ruas para proporcionar maior 

segurança aos munícipes e também a todos os turistas que recebemos nesse período com 

uma ronda mais extensiva na área em torno do pavilhão de exposições e também na área 

central. O Secretário Sr. Claudio informou que a Guarda Municipal já está a dias já com 



todo o efetivo também na feira do bordado fazem a segurança e fiscalização em torno da 

feira dos bordados. O presidente fez um questionamento ao secretário sobre o controle dos 

vendedores ambulantes que nesse período vem para nossa cidade. Segundo |Sr. Claudio 

está sendo feito o cadastramento de todos os vendedores ambulantes e também fazendo as 

fiscalizações devidas em todos. 5- Presidente passou um questionamento que recebeu do 

|Dr. Marins, ex-membro do conselho se tem alguma campanha de prevenção sobre a 

conscientização sobre o uso do cerol em linhas usada por adolescentes nas pipas e também 

foi assunto apontado pelo cidadão o Sr. Jean Ricardo Andreoli e o cidadão Sr. Marco 

Aurélio F. Gabriel- Proprietário do Moto Taxi Cometa. Existe um local próximo ao 

residencial São Domingos que diariamente aglomera uma quantidade de aproximadamente 

uns 200(duzentos) jovens, adolescentes e adultos para pratica da soltura de pipas nesse 

local, ocorre que é usado o cerol nas linhas para cortas as linhas dos outros  e também está 

sendo usada uma linha especial denominada de linha (CHILENA) que segundo 

informações tem um poder de corte ainda maior gerando um grande risco a todos os 

moradores e principalmente aos motociclistas . Ficou definido que o Conselho irá 

encaminhar um ofício aos meios de comunicação de nossa cidade sobre o perigo do uso 

desses materiais podendo ocasionar até morte ir até a rádio de nossa cidade e fazer essa 

divulgação sobre o grande risco. O secretário Claudio disse que a prefeitura está 

disponibilizando um espaço perto do aéreo clube para que os praticantes possam se 

divertirem com mais segurança e deixando claro que não autoriza de forma alguma o uso 

desses materiais que possa colocar em risco a saúde ou até mesmo a vida de qualquer 

pessoa. Ficou acertado que iremos fazer um levantamento junto à Câmara Municipal sobre 

alguma lei para poder multar essas pessoas que façam o uso desses materiais proibidos.  

O Sr. Adevaldo cobrou novamente sobre a não realização do calcamento de alguns 

terrenos próximo ao pavilhão de exposições que nesse período tem um grande fluxo de 

pessoas e muitas vezes usam a rua e se colocam em risco de atropelamento foi indagado 

por ele em reunião em setembro/outubro de 2018 e até o momento não foi cobrado e não 

realizado os trabalhos. Fazer um pedido ao executivo que faça a alteração necessária na lei 

existente para que possa aplicar uma punição a quem descumprir tal exigência. Outro ponto 

colocado foi sobre o horário das reuniões se teria possibilidade de realizar sempre após as 

18:00Hs para ter a possibilidade de maior participação da população, pedido que será 

discutido em reunião interna do conselho. Outro ponto seria a mudança de data da próxima 

reunião que está em calendário para o dia 07 de agosto sendo essa data pós feriado 



municipal possa ser prejudicada então proposta de realizar no dia 14 de agosto data 

aprovada por todos.              

      

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 14 de agosto 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               RENAN RABELO ROSA 
2º Secretário do CONSEG  Presidente do CONSEG 

 

 

 

                               

             EDSON MARTINS GONCALVES                  PLÍNIO AUGUSTO FILOMENO     

Membro Nato da Polícia Civil                              Membro Nato da Polícia Militar 

                      Delegado de Polícia                                           Capitão PM Comandante 

                                                                                                      


