ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA - 31/10/2012
CONSEG - BARUERI - ALPHAVILLE / TAMBORÉ

Data da Reunião:

31/10/2012

Hora de Início:

18:00

Hora de Encerramento:

20:00

Local da Reunião:

BASE DE SEGURANÇA AÉREA - CENTRO EMPRESARIAL ALPHA - ALAMEDA SURUBIJU No
1.860 - ALPHAVILLE

Pessoas Presentes:

22

FORMAS DE DIVULGAÇÃO DA REUNIÃO

E-mail/Convite
E-mail/Convite
E-mail/Convite
E-mail/Convite
E-mail/Convite
E-mail/Convite
E-mail/Convite

eletrônico
eletrônico
eletrônico
eletrônico
eletrônico
eletrônico
eletrônico

Confirmações
Confirmações
Confirmações
Confirmações
Confirmações
Confirmações
Confirmações

via telefone
via telefone
via telefone
via telefone
via telefone
via telefone
de presenças via telefone

MEMBROS DA DIRETORIA PRESENTES

Presidente
Primeiro Secretário
Segundo Secretário
Diretor Social
Membro Comissão Ética
Membro Comissão Ética

LUIZ HUMBERTO MENDES SALGE
GERALDO JOSE MICHELOTTI
EVALDO BRAUN
JOAQUIM DOMINGUES FILHO
CELSO RODRIGUES DA SILVA
JARBAS SEVERO DOS SANTOS

FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
O Presidente abriu a reunião com a apresentação dos participantes e submeteu a ATA anterior à aprovação.
Explanou sobre os crimes hediondos no nível de Segurança Pública. Diz que o Conseg busca excelência, com
troca de informações, visando se prevenir dos estelionatos, entre outros crimes. Fala sobre a importância do
apoio da comunidade, citou o Disque Denúncia 181 como uma ferramenta eficaz no combate ao crime, além do
sigilo absoluto que oferece. Abordou sobre a nova Ata Eletrônica, além buscar apoio para a Campanha “São
Paulo em Busca das Crianças e Adolescentes Desaparecidos”. Major Celso, Conselheiro de Ética, relatou sobre
tentativa de festa no Residencial Dois, organizada por adolescentes entre 15 e 16 anos, com forte apologia ao

sexo, drogas e bebidas, além de vendas de convites, a direção do condomínio tomou a providencia cabível.
Alertou os residenciais sobre a importância de acompanhar as informações nas redes sociais. Falou também
sobre estelionato ocorrido no residencial e os prejuízos causados para ambas as partes, tanto para o
estelionatário quanto para a vítima que aceitou facilidades ilusórias.

MEMBROS NATOS

Membro Nato PM:

PRESENTE

Membro Nato PC:

PRESENTE

AUTORIDADES PRESENTES - MEMBROS INSTITUCIONAIS E REPRESENTATIVOS

Representante GCM
Outros

Cmte. Marcus Aparecido Guedes Ramos
Sup. Rubens Sanches Júnior

FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES
Pela Guarda Municipal de Barueri o Sup. Guedes recordou sobre a preocupação de furtos de veículos
demonstrada na reunião passada, segundo ele voltou para normalidade, está satisfeito com os resultados.
Referente ao "toque de recolher", não oficial, disse que Barueri presenciou um momento para oportunistas, a
Polícia está trabalhando com o serviço de inteligência e reforço para conter a situação. Após questionamento da
Sra. Léa sobre os veículos estacionados indevidamente na Al. Grajaú, o Sup. Rubens(Demutran) esclareceu que
desconhece o ocorrido e verificará a situação.

ASSUNTOS TRATADOS

Polícia Militar

Outros - Assunto: Sugestões
Interessado:
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M o Cap. Theodoro explanou sobre a operação desenvolvida pelo Cap. Moitinho na região
de Itapevi, que resultou no fechamento de praticamente todos os desmanches da área, fator que refletiu
positivamente no baixo índice de furtos de veículos nos bairros de Alphaville e Tamboré. Sobre a Segurança
Pública esclareceu que o toque de recolher não existiu entre a PM e Civil, porém ressalta que a Polícia tem
redobrado a atenção devido a diversas denúncias anônimas.

Polícia Civil

Outros - Assunto: Sugestões
Interessado:
O Dr. Alexandre Palermo, Delegado Titular do 2º DP, falou sobre os alarmantes indevidos que o "toque de
recolher" tem causado, segundo ele o que está deixando a população em pânico, explica que não é interessante
atribuir todas as ocorrências de homicídios e esta situação. Ressaltou o homicídio ocorrido na Academia 24 horas,
em Alphaville, pois encontraram dificuldades para visualizar as filmagens disponibilizadas para o serviço de
investigação. Destacou a importância do B.O, em especial para a perturbação de sossego da Al. Madeira e Cauaxi.
Finaliza dizendo que é a décima Delegacia que trabalha em 25 anos de Polícia, elogia este Conseg e também a
mobilização da comunidade. Sr. Domingues esclarece sobre o interesse da AREA nas buscas por melhorias e
excelência na segurança, bem como equipamentos eficientes, existe a dificuldade para encontrar câmeras
adequadas, devido à ausência de qualidade que o mercado desse segmento oferece. Para complementar disse
que no Brasil não tem legislação pertinente para instalação de câmeras.

Delitos Apontados

Outros - Assunto: Reclamações
Interessado:
Cap. Theodoro citou 17 homicídios na região de Barueri comparados a 19 no ano de 2011.
Roubo - Assunto: Reclamações
Interessado:
O Sr. Oswaldo Silva, Gerente Geral da Socet, informou que sua vigilância tem registrado um número reduzido de
ocorrências, sendo no mês de outubro uma tentativa de furto de veículo (monza), relatou que a proprietária do
carro percebeu e gritou, assustado o meliante abandonou o artigo do crime nas proximidades e um roubo a mão
armada no Posto Shell, entre a Av. Piracema e Araguaia, durante a madrugada.
Furto - Assunto: Reclamações
Interessado:
O Gerente de Segurança da AREA, Joaquim Domingues disse que os índices de furto têm caído, destacou os
furtos de celulares em estabelecimentos comerciais e de barras de chocolates em uma das Lojas Americanas, se
tratando dos mesmos meliantes foram decretadas suas prisões. Alertou sobre o aumento nas incidências de
furtos de motocicletas, no último dia 25 foram 2 furtos, porém os sujeitos foram identificados no dia seguinte
pelos operadores da área de monitoramento. A GMB e a AREA abordaram os meliantes, ambos foram presos e
autuados em flagrante.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

Data da Reunião:

28/11/2012 Hora de Início:

18:00

Local:

BASE DE SEGURANÇA AÉREA - CENTRO EMPRESARIAL ALPHA

Endereço:

ALAMEDA SURUBIJU

Número:

1.860

Bairro:

ALPHAVILLE

