ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA - 06/05/2015
CONSEG – BARUERI – ALPHAVILLE/TAMBORÉ
Data da 03/06/2015
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
Conselho de Ética
Conselho Fiscal

GISLANE GANDRA LIMA
ENZO SCALZI
LEONARDO RODRIGUES DA CUNHA
EVALDO BRAUN
JOAQUIM DOMINGUES FILHO
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. 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 e
confirmou que a guarda Municipal também percebeu a diminuição nos índices de criminalidade
em Alphaville e Tamboré. Apontou que foi identificado roubos realizados com carro e que com
isso a estratégia de segurança foi modificada. Esclareceu que os roubos de celular ainda
preocupam mesmo com a baixa dos índices e que uma viatura está atuando com ronda no
Jubran depois das 18h, já que foi apontado furtos e roubos na região depois do horário de
expediente. Também enalteceu o trabalho em conjunto com as associações privadas. Para
finalizar apontou que todos os dias são registrados acidentes de trânsito e atropelamento.
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

apresentou que os índices de criminalidade diminuíram nos bairros de Alphaville e Tamboré.
Apontou que os dados anteriores apontavam pra uma média de 30 a 35 furtos de veículos por
mês e as estatísticas apontam para 7 em maio, enquanto roubo caiu de 40 para 10, roubo de
veículo foram registrados 6. No Jubran, a média era de 15 roubos de veículo e agora
ocorreram 3. Enalteceu o trabalho das associações privadas, Polícia civil e Guarda Municipal.
Disse ainda que algumas vias ainda preocupam como a Al. Araguaia, Tucunaré, Rio Negro e
Piracema e que o trabalho está sendo realizado.
Esclareceu que será realizada a reintegração de posse entre Osasco e Barueri, na região do
Rodoanel, e que a comunidade conta com 10 mil pessoas. Alertou para que qualquer
movimentação pudesse ser avisada para a Polícia Militar. E que será a maior reintegração de
posse que a Polícia Militar já atuou em toda a sua história e que inspira cuidado.
Delitos Apontados
_________________________________________________________________________
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Dr. Alexandre Palermo / Ednelson Jesus Martins
O Dr. Alexandre Palermo saudou a todos e pontuou que foi nomeado como titular da delegacia
de Barueri e apresentou o Dr. Ednelson Jesus Martins, como Delegado Titular do 2º DP de
Alphaville. Dr. Ednelson Jesus Martins saudou a todos agradeceu a receptividade de todos e
enalteceu o trabalho realizado do Dr. Alexandre e a integração entre as polícias e as
associações. Pontuou que o trabalho terá continuidade e que já foi possível perceber que a
Alphaville tem segurança diferenciada. Apontou que foi possível identificar o indivíduo que
furtou um veículo no mês anterior e um outro indivíduo que praticou furto no Centro Comercial.
Esclareceu sobre um suposto arrastão em um condomínio e que na verdade o que ocorreu foi
um roubo a apartamentos. Chamou atenção para a falha de segurança nas portarias, com
pessoas não treinadas e desatentas. Pontuou que a investigação conta com imagens,
prossegue de forma avançada e que as imagens podem ser compartilhadas com os outros
órgãos. Para finalizar o delegado explanou sobre a lei que permite o bloqueio dos celulares
pelo IMEI.
Delitos Apontados
__________________________________________________________________________
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré.
Sr. Oswaldo Silva, Gerente Geral da Socet, esclareceu que foi registrada apenas uma
ocorrência no mês maio, sendo um furto de caminhão que posteriormente foi encontrado.
Esclareceu que este veículo era deixado na rua como forma de estacionamento. Finalizou
dizendo que os bloqueios realizados pela Polícia Militar e Guarda Municipal são eficientes e de
extrema importância para manter a segurança.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Leonardo Cunha, saudou a todos e destacou que a Area levará a
foto dos indivíduos que cometeram o roubo no condomínio para todas as portarias dos seus
associados. Esclareceu que é preciso identificação com rigor na entrada do condomínio.
Pontuou sobre os cursos da Area e outras ferramentas de segurança que a Associação oferece
como o sistema de alarme, vigilância ostensiva nas ruas e que atua com integração com as
associações. Mas pontuou que é preciso manter a segurança interna nos condomínios.
Apontou que o número de ocorrências são menores. Mas notificou que o roubo à moças em
ponto de ônibus por indivíduos de carro cresceu, principalmente com foco em celulares.
Reforçou a importância de bloqueio dos celulares com o número do IMEI. Para finalizar disse
que a Area instala grades para conduzir a travessia segura dos pedestres, que muitas vezes
são imprudentes causando acidentes.

Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Centro Comercial Alphaville
O Supervisor de Segurança do CCA, Gimenez, agradeceu ao Dr. Palermo pela segurança
oferecida ao Centro Comercial, saudou o novo delegado e parabenizou pela prisão do ladrão
que furtou notebooks no espaço desde o ano passado
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREJ – Associação Residencial Empresarial Jubran
O presidente da AREJ, Adriano Rodrigues, saudou a todos e pontuou que a associação está
trabalhando na busca de associados. Explanou sobre a importância do boletim de ocorrência e
sugeriu uma ação preventiva de ronda no trevo de Alphaville, próximo a Agência Itaú, por conta
de assaltos feito de carro.
Outros - Assunto: Eleições
- A presidente, Gislane Gandra, deu continuidade ao processo eleitoral e o membro nato da
entidade, Cap. PM Thiago Baston Theodoro, fez a leitura da Aquisição de Inscrição de Chapa,
apresentou a composição e pontuou que a eleição será realizada antes da reunião ordinária do
mês de julho.
Assuntos Gerais
- A presidente reforçou a importância dos treinamentos de segurança oferecidos gratuitamente
pela Area e que os síndicos não credenciam os seus funcionários.
- Presidente pontuou que ainda continua a disputa judicial entre a prefeitura e Eletropaulo
sobre a questão da iluminação pública. Afirmou que as pessoas não podem deixar de notificar
sobre a falta de iluminação.
- Repórter da Folha de Alphaville questionou sobre a manutenção dos elevadores e escadas
rolantes na passagem subterrânea. O senhor Leonardo esclareceu que é uma concessão da
prefeitura e existe uma demora enorme para reposição de peças.
- Sindica Lea mencionou sobre assalto na região da igreja Matriz, nas proximidades do
Mackenzie.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião: 01/07/2015 Hora de Início: 18:00
Local: BASE DE SEGURANÇA AREA - CENTRO EMPRESARIAL ALPHA
Endereço: ALAMEDA SURUBIJU, 1891.

