ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA - 01/07/2015
CONSEG – BARUERI – ALPHAVILLE/TAMBORÉ
Data da 01/07/2015
Hora de Início 18h00
Hora de
20h00
Reunião
Encerramento
Local da Reunião: Base de Segurança AREA – Centro Empresarial Alphaville
Pessoas Presentes: 23

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

GISLANE GANDRA LIMA
ENZO SCALZI
LEONARDO RODRIGUES DA CUNHA
EVALDO BRAUN
JOAQUIM DOMINGUES FILHO

FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A presidente Gislane Gandra saudou a todos os presentes e submeteu a ata da reunião
anterior à aprovação. 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
Outros - Assunto: Guarda Municipal de Barueri
Interessado: Supervisor Ednilson Stramantino
Pela Guarda Municipal de Barueri, o supervisor Ednilson Stramantino, saudou os presentes.
Apontou que houve uma diminuição de índices de criminalidade e que assim que alguns casos
são registrados, a GCM munda a sua estratégia de trabalho de ronda.
Identificaram os pontos onde estavam sendo registrados os roubos de celular e que viaturas
estão atuando, principalmente nas Alamedas que permanecem sem iluminação pública.
Afirmou que atuaram flagrantes, com 3 indivíduos, com porte ilegal de arma em vistoria de
veículo. Neste mesmo momento, foi identificado que estes meliantes já haviam praticado roubo
de celular.
Com esta ocorrência, o supervisor Ednilson Stramantino, afirmou que foi possível perceber a
mudança no modo de operação, já que eles estavam de carro, todos tem residência fixa e
emprego fixo em supermercado.

Finalizou dizendo que a base da GCM mudou para as proximidades do Parque Shopping e que
esta nova localização irá facilitar o deslocamento.
Outros - Assunto: Bombeiro
Interessado: Ten Belucci
Pelo 18º Grupamento de Bombeiro, o Tenente Belucci, saudou todos os presentes e
esclareceu que será o responsável pelo comando do Posto de Bombeiro de Barueri.
Apresentou dados do trabalho realizado pelo 18º GB no mês de junho. Apresentou uma
ocorrência atendida de parto com bombeiros paramentados, afirmou que se trata de uma
ocorrência muito gratificante.
Trouxe como destaque do mês o sucesso da reintegração de posse e que o Bombeiro atuou
como apoio e prevenção de riscos. Atuaram 3 viaturas de resgate e 3 de combate a incêndio.
Pontuou que o local não oferecia meios de locomoção dos caminhões e que foi preciso
trabalhar com estiramento de mangueiras.
Explicou sobre o comemoração do Dia do Bombeiro celebrado no dia 02 de julho, que
acontece anualmente no Parque da Intendência, com corrida de rua, entrega de medalhas e
entrega de viaturas.
Demostrou o capacete de salvamento adquirido de forma muito importante pelo município,
através de processo licitatório. Pontuou que é um equipamento de alto custo, importado, com
valor unitário em torno de R$ 700,00 e que foi adquirido para todos os profissionais do quartel
de Barueri.
Finalizou pontuando que o Posto de Bombeiro de Barueri conta com o Bombeiro Educador que
pode ministrar palestras educativas em escolas, condomínios e empresas. Para solicitar é
preciso enviar um ofício para o comandante do 18º GB.

ASSUNTOS TRATADOS
Delitos Apontados
___________________________________________________________________________
Outros - Assunto: Furto e Roubos
Interessado: Cap. PM Thiago Baston Theodoro
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, Cap. PM Thiago Baston Theodoro saudou a todos os presentes e
um levantamento estatístico no qual apontava uma diminuição nos índices de criminalidade nos
bairros de Alphaville, Tamboré e Jubran. Exaltou a importância da troca de informação nas
reuniões do Conseg e pontuou que a Polícia Militar estava atuando na Alameda Araguaia após
dados apresentados pelo Sr. Leonardo Cunha, gerente da Área, na reunião de junho.
Esclareceu ainda que a comando recebeu um aumento de efetivo de 16 homens, que pode ser
considerado um número significativo, e que estes policiais já estavam atuando a pé na Al.
Araguaia. Agradeceu o envolvimento da comunidade, da Guarda Civil, Bombeiros e ao Estado
pelo resultado pacifico da reintegração de posse da Comunidade Nelson Mandela, que estava
estabelecida nas divisas entre os municípios de Osasco e Barueri.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Dr. Ednelson Jesus Martins
O Dr. Ednelson Jesus Martins, como Delegado Titular do 2º DP de Alphaville, saudou todos os
membros da entidade e parabenizou pela dedicação e o trabalho realizado nos bairros de
Alphaville e Tamboré.
Pontuou que a desocupação de reintegração de posse da Comunidade Nelson Mandela foi
tranquila e que toda as equipes atuaram em vigília.
Destacou sobre as ocorrência de assaltos aos pontos de ônibus e que alguns casos foram
registrados e pontuou que a Polícia Militar está atuando. Destacou a importância do trabalho de
prevenção com a população. Pontuou que os roubos de celulares ainda está em crescimento,

principalmente pela facilidade de roubo ou furto. Sugeriu que fosse feito um trabalho de alerta
às vítimas e para a população geral sobre as possibilidades de bloqueios. Esclareceu que a
população precisa estar atenta já que muitas vezes será envolvida em crime de receptação de
mercadoria.
Afirmou que foram registrados 2 roubos de carga na região do bairro Mutinga e que os
infratores são de Osasco, isso prova que a o roubo é praticado em Barueri e desovado em
outro local. Esclareceu que as equipes estão empenhadas.
Esclareceu que foram registrados dois casos de homicídios envolvendo criminosos no início do
mês e que foram registrados a apreensão de 600 kg de maconha em Cotia.
Finalizou dizendo que 2º DP recebeu uma denúncia de vazamento de gás em apartamento e
que foi direcionado para o Bombeiro, enaltecendo a importância e necessidade vital prevenção
que pode ocasionar tragédias.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré.
Sr. Oswaldo Silva, Gerente Geral da Socet, esclareceu que foi registrada uma única ocorrência
de tentativa de roubo à uma senhora, em que três menores tentaram roubar o seu celular. A
vigilância da SOCET deteve os três e acionou a Guarda Municipal que os conduziu a
delegacia. O delegado responsável pela delegacia central no período da noite não liberou os
três e determinou o encaminhamento para Promotoria de Infância e Juventude.
Para finalizar esclareceu que junho foi um mês excelente e parabenizou o trabalho de todos os
envolvidos.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Leonardo Cunha, saudou a todos e destacou que não foi registrado
nenhum roubo a transeunte e nem de veículo. Enalteceu o trabalho da polícia e afirmou que se
tratava de um bom mês.
Esclareceu que foi registrado um furto diverso de uma bolsa e de instrumentos musicais dentro
de veículos. Pontuou, ainda, que as câmeras de segurança da Area registraram um indivíduo
que roubou um capacete e que foi conduzido à delegacia.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREJ – Associação Residencial Empresarial Jubran
O vice presidente da AREJ, Celso, parabenizou a todos os membros do Conseg e afirmou que
o contrato de adesão definitivo está sendo enviado para as empresas.
Assuntos Gerais
- Presidente Gislane Gandra pontuou que o Conseg Alphaville/Tamboré, por intermédio do 20º
BPM/M, enviou um ofício diretamente ao governador de São Paulo parabenizando pelo pacífico
trabalho. Afirmou, ainda, que após o recebimento do protocolo de entrega uma cópia será
enviada para todas as entidades.
- Pedro Paulo Reynol questionou se o município está preparado para receber incêndio em
altura, em prédios acima de 30 andares. O Ten. Belucci afirmou que Barueri está preparado e
que o fato prioritário são as medidas de segurança e a aumento das exigências de
funcionamento. Afirmou que o São Paulo possui a legislação mais rigorosa.
- Presidente Gislane Gandra repassou o convite para solenidade de posse do Rotary Club
Tamboré. Na ocasião a Dr. Maria Clara da Mata Anjo assumirá o cargo de presidente da
entidade para 2015/2016.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião Ordinária do mês de setembro de 2015
Data: 02/09/2015
Hora de Início: 18:00
Local: Tênis Clube Alphaville.

