ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA - 01/04/2015
CONSEG – BARUERI – ALPHAVILLE/TAMBORÉ

Data da 01/04/2015
Hora de Início 18h00
Hora de
20h00
Reunião
Encerramento
Local da Reunião: Base de Segurança AREA – Centro Empresarial Alphaville
Pessoas Presentes: 35

FORMAS DE DIVULGAÇÃO DA REUNIÃO
E-mail / Convite Eletrônico.
MEMBROS DA DIRETORIA PRESENTES
Presidente
Vice-Presidente
Primeiro Secretário
Segundo Secretário
Diretor Social
Conselho de Ética
Conselho de Ética
Conselho Fiscal

GISLANE GANDRA LIMA
ENZO SCALZI
LEONARDO RODRIGUES DA CUNHA
EVALDO BRAUN
JOAQUIM DOMINGUES FILHO
CELSO R. SILVA
PEDRO PAULO REYNOL
NELSON IGNÁCIO PICHILIANI

FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A presidente Gislane Gandra saudou a todos os presentes e submeteu a ata da reunião
anterior à aprovação e lembrou a todos que as ocorrências notificadas naquela reunião
referiam ao mês de março. Na sequência passou a palavra aos membros natos.
MEMBROS NATOS PRESENTES
Membro Nato PM:
Membro Nato PC:

PRESENTE
PRESENTE

AUTORIDADES PRESENTES – MEMBROS INSTITUCIONAIS E REPRESENTATIVOS
FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES
Pela Guarda Municipal de Barueri, o supervisor Ednilson Stramantino, saudou os presentes.
Pontuou que um individuo foi preso embaixo da ponte do Rodoanel e que as características
desta pessoa condizia com as de um autor de roubos na porta de escolas, com roubo de
celular. O individuo foi reconhecido por uma vítima e indiciado.
Explanou que foram identificados também roubos na Av. Piracema e que a Guarda Municipal
percebeu que os ladrões, logo após o roubo, se redirecionavam para Rod. Castelo Branco.
Com esta informação, estes indivíduos foram apreendidos.
Esclareceu que os bloqueios nos bairros serão contínuos. E, para finalizar enalteceu o trabalho
da AREA e da SOCET.

PREFEITURA
O representante de Transporte e Mobilidade Urbana, Pinheiro, saudou os presentes e pontuou
que o viaduto de acesso à Rod. Castello Branco foi inaugurado com um resultado satisfatório
no fluxo de trânsito. Esclareceu que foram necessárias adequações nas vias para melhoria no
mapa viário.
Ressaltou que a presença da Guarda Municipal e da Polícia Militar nas ruas de Alphaville e
Tamboré reduziu o número de agressão aos agentes de trânsito.
Explanou que a Secretaria recebeu reclamações quanto às obras da empresa Vivo e que a
obra foi embargada até que a empresa faça o reparo das vias danificadas. Pontuou que foi
registrado problema com a Eletropaulo na construção de uma nova agência do Bradesco, que
estava causando transtorno à noite e, assim, também foi embargada.

ASSUNTOS TRATADOS
Delitos Apontados
___________________________________________________________________________
Outros - Assunto: Furto e Roubos
Interessado: Cap. PM Thiago Baston Theodoro
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, Cap. Theodoro saudou a todos os presentes e pontuou que houve
uma diminuição significativa nos índices criminais em Alphaville, Tamboré e Jubran.
Esclareceu que policiamento atuou na Rua Aruanã, inclusive com base no já havia sido
relatado em reuniões anteriores deste Conseg.
Pontuou que já foi possível perceber que a criminalidade migrou para outros bairros e que já
estão trabalhando com ênfase nestes locais.
Explicou que a Lazule se mantém fechada e agradeceu o empenho de todas as associações
para o fechamento.
Explanou que foi realizada uma solenidade, no dia 30 de março, em homenagem ao dia 31 de
Março e que na ocasião foi prestada uma homenagem à AREA – Associação Residencial e
Empresarial Alphaville, que tanto presta serviço à comunidade de Alphaville. Solicitou
autorização da presidente e entregou as medalhas ao Sr. Joaquim Domingues e Sr. Leonardo
Cunha.
Para finalizar, esclareceu que a manifestação em Março foi pacifica e solicitou que em 12 de
abril se repetisse.

Delitos Apontados
_________________________________________________________________________
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Investigador Cássio Borba
Na ausência do Dr. Alexandre Palermo, Delegado Titular do 2º DP de Alphaville, se fez
presente o Investigador Chefe do 2º DP de Alphaville, Cássio Borba. O investigador pontuou
casos de repercussão. A respeito de um registro de um seqüestro na Al. Juruá, explicou que
uma moça foi levada até a entrada Parque Imperial, que foi furtado R$ 40,00 e acredita-se que
a vitima tenha sido confundida com outra pessoa. Foi refeito o trajeto e as câmeras não
registraram imagens do veículo, porém segue a investigação.
Apontou, ainda, sobre a investigação em uma obra em um prédio na Al Cauaxi. No local,
objetos de construção estavam sendo lançados do alto atingindo as ruas e até o
estacionamento do prédio vizinho. A investigação avançou para apontar que os objetos
estavam sendo lançados de forma proposital e os 35 funcionários que trabalhavam no andar
em construção estão sendo ouvidos e investigados.

Delitos Apontados
__________________________________________________________________________
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré
Sr. Oswaldo Silva, Gerente Geral da Socet, pontuou que nos últimos 54 dias, quando a SOCET
recebeu a presença massiva da Guarda Municipal e Polícia Militar, foi registrado apenas uma
tentativa de furto em um armazém desocupado praticado por um jovem usuário de drogas. A
tentativa foi frustrada, já que o vigilante da SOCET percebeu a atuação pelo monitoramento de
câmeras.
Pontuou a presença da Guarda Municipal e da Policia Militar são de extrema importância.
Elogiou o CONSEG por proporcionar a troca de informação e ter se tornado um canal para que
a população e as associações possam relatar os seus problemas.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Leonardo R. Cunha, agradeceu a homenagem prestada pela
Policia Militar, que sempre apoiou a Associação que, em quase 40 anos, sempre trabalhou
para que comunidade tenha mais segurança e qualidade de vida. Encerrou dizendo que AREA
estava muito honrada.
Entre as ocorrências registradas, explanou sobre os casos de roubo a transeuntes e pontuou
que foram registrados 7 nas Alamedas do Centro Empresarial. Afirmou que estes crimes
trazem preocupação para a vigilância de Alphaville, já que o modus operandi é muito rápido e
que a maioria são moças sozinhas. Apontou que foram registrados também 5 casos de furtos
de veículos. Finalizou dizendo que os roubos são preocupantes, já que colocam as vítimas em
situação de vulnerabilidade.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREJ – Associação Residencial Empresarial Jubran
O presidente da AREJ, Adriano Rodrigues, saudou a todos e agradeceu o trabalho das
instituições públicas que está sendo registrado nas ruas do empreendimento Jubran. Pontuou
que o trabalho de adesão das empresas está sendo realizado.

Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Centro Comercial Alphaville
O Supervisor de Segurança do CCA, Gimenez, pontuou que o furto de duas bicicletas no mês
anterior foi solucionado e parabenizou o trabalho de investigação do 2º DP de Alphaville.

ASSUNTOS GERAIS
- Comerciante da Galeria Yojiro Takaoka ressaltou que está doente por conta do aquecimento
na Galeria e pediu ajuda ao CONSEG para notificar a Prefeitura de Barueri. A Presidente
pontuou que no mês anterior foi encaminhado um Ofício e um abaixo assinado da população
solicitando melhorias e que o caso será acompanhado de perto.
- Presidente assumiu o compromisso de enviar um Ofício parabenizando a Guarda Municipal e
a Polícia Militar sobre o trabalho na região da SOCET.
- Presidente pediu reforço de pintura para sinalização da faixa de pedestre
- O Sr. Antonio Marcos, gerente do Condomínio Modular Castelo Branco I e II, relatou aumento
de assaltos na Avenida Projetada e solicitou melhoria na segurança. A Guarda Municipal
pontuou o trabalho será intensificado.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião: 06/05/2015 Hora de Início: 18:00
Local: BASE DE SEGURANÇA AREA - CENTRO EMPRESARIAL ALPHA
Endereço: ALAMEDA SURUBIJU, 1891.

