ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA - 04/02/2015
CONSEG – BARUERI – ALPHAVILLE/TAMBORÉ

Data da 04/02/2015
Hora de Início 18h00
Hora de
20h00
Reunião
Encerramento
Local da Reunião: Base de Segurança AREA – Centro Empresarial Alpha
Pessoas Presentes: 26

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. Notificou que seria necessária a inclusão de uma data na Ata de janeiro
referente a uma ocorrência na SOCET. Na sequência passou a palavra aos membros natos.

MEMBROS NATOS PRESENTES
Membro Nato PM:
Membro Nato PC:

PRESENTE
PRESENTE

AUTORIDADES PRESENTES – MEBROS INSTITUCIONAIS E REPRESENTATIVOS
FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES
Pela Guarda Municipal de Barueri, o supervisor Ednilson Stramantino, saudou os presentes e
apresentou os índices criminais. Na região do Jubran e na Avenida Ceci, no Tamboré, registrou
algumas ocorrências. Pontuou que já foram reforçadas as rondas e que estratégias estão
sendo traçadas. Apontou que o registro do Boletim de Ocorrência é quem determina como o
trabalho é executado. Explanou que é preciso ficar atento aos celulares, que é um objeto de

fácil roubo e que é preciso conscientizar a população sobre o uso dos aparelhos.
Pontuou que muitas vezes o individuo suspeito não está armado ou está com arma de
brinquedo. E, explicou que quando o individuo é pego com arma de brinquedo, é conduzido
para a delegacia para que possa verificar se existe algo que desabone a sua conduta. Caso
não tenha nenhuma queixa, ele é liberado.
Apresentou que a Prefeitura Municipal se tornou responsável pela iluminação e que as
viaturas da Guarda Municipal identificam locais deficientes para posteriormente notificar as
secretárias responsáveis. Comentou sobre a dificuldade de identificação de indivíduos que
transitam com insulfime nos vidros dos carros e que, apesar de proibido, as películas são
instaladas no vidro da frente. Pontuou também que é importante em blitz policial que as
pessoas colaborem abrindo os vidros.
Explanou, ainda, que se a Casa Noturna Lazule sair do Tamboré é preciso analisar qual será o
novo local em que a irá se estabelecer.

ASSUNTOS TRATADOS
Delitos Apontados
___________________________________________________________________________
Outros - Assunto: Furto e Roubos
Interessado: Cap. PM Thiago Baston Theodoro
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, Cap. Theodoro saúda a todos os presentes e apontou que foram
registrados aumento de furtos de veículos nas avenidas Caiapós, Ceci, Piracema, Araguaia,
Tamboré, Aruanã, Tucunaré, além de um aumento de roubo a transeunte na Al Araguaia,
próximo ao Centro Comercial Alphaville. Pontuou que o patrulhamento já está direcionado para
estas regiões e a expectativa é que os números caiam para o próximo mês. 01 em julho / 18 de
dezembro
Pontuou que a Polícia Militar está enfrentando diversos problemas com a Casa Noturna Lazule
e que o secretário de planejamento municipal de Barueri garantiu que no dia seguinte a
reunião, 05/02, seria emitida documentação para lacração do estabelecimento. Lembrou que
esta Casa Noturna já havia apresentado problemas no Centro Comercial Alphaville e no 18 do
Forte, enquanto esteve localizada nos dois locais. Pediu para constar em ata e afirmou que
praticamente todas as casas que se estabelecem no município não possuem alvará de
funcionamento e não possuem AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). Explanou que
quando existe possibilidade de estabelecer uma medida administrativa, as medidas fluem de
forma mais rápida, já quando dependem exclusivamente dos órgãos públicos as medidas não
transcorrem com agilidade referente a prevenção primaria. Pontuou que o estabelecimento
esta apresentando riscos para a município e exemplificou com duas ocorrências policiais:
sendo a primeira o desaparecimento de uma pessoa, que foi vista pela última vez dentro do
estabelecimento; e a segunda que se refere ao espancamento de um policial militar que foi
atender uma ocorrência no local no mês de janeiro.
Afirmou ainda que praticamente todo o efetivo está trabalhando à noite e durante a madrugada
para atender as ocorrências referentes ao estabelecimento.
Agradeceu ao senhor Osvaldo, da Socet, e ao apoio que todas as entidades são fornecendo
para a segurança referente a este estabelecimento. Listou que outra Casa, a Paiol, também
não tem documentação para funcionamento.
Afirmou que foi protocolado um Ofício para fechamento do estabelecimento com data do dia 05
de dezembro de 2014. Pediu que fosse adotada uma medida inteligente e que os setores
públicos municipal fossem pressionados.
Para finalizar, afirmou que ao longo do carnaval em Barueri, que será realizado em formato de

blocos, e que o efetivo foi direcionado para esta festa.

Delitos Apontados
_________________________________________________________________________
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Dr. Alexandre M. Palermo
O Dr. Alexandre Palermo, Delegado Titular do 2º DP de Alphaville, saudou os presentes.
Pontuou que ouve um leve aumento no furto de veículos, mas nada que se compare aos
números do ano passado, no mesmo período. Citou um caso em especial sobre um furto de
veículo que aconteceu no Centro Comercial Alphaville, que tudo indica que foi fraude contra
seguro já que é praticamente impossível furtar um veículo de dentro do estacionamento.
Pontuou que o caso está sendo investigado e que as imagens já foram analisadas.
Complementou o caso da Casa Noturna Lazule dizendo que é preciso adotar uma cultura
preventiva primaria que é trabalhar nas causas da criminalidade. Citou que medida do Centro
Comercial Alphaville de restringir o horário de entrada já foi adotada em outros municípios e
que diminuiu drasticamente os índices de criminalidade, principalmente de roubo a transeuntes.
Afirmou que medidas precisam ser adotadas para trazer resultados benéficos a médio e longo
prazo. Explanou sobre roubo no Café na Alameda Madeira e pediu que o investigador da
Polícia Civil no 2º DP, Cássio Borba, explicasse sobre o caso. O investigador pontuou que o
individuo estava de moto e que roubou dois relógios caros de clientes do estabelecimento, sem
levar celular ou dinheiro. Dr. Alexandre Palermo pontuou que esta sendo seguidas duas linhas
de investigação para este caso, sendo uma como crime encomendado e outra como ocasional.
O investigador explicou, ainda, que foram feitas estatísticas sobre horários e dias roubo aos
postos de gasolina e, posteriormente, agradeceu a com integração com a Polícia Militar e a
prontidão do Cap. PM Thiago Baston Theodoro. Para finalizar, o investigador disse que está
sendo investigado um roubo a uma Casa de Câmbio que pode se tratar de uma fraude por
parte de um funcionário ou de um assalto comum, já que este funcionário diz ter sido abordado
no caminho de casa e obrigado a voltar para a Casa de Câmbio, que está localizada no Centro
Comercial.
O Dr. Alexandre Palermo pontuou sobre a importância dos registros do boletim de ocorrência e
finalizou que é preciso ficar atento sobre os crimes de estelionato, principalmente com boletos
bancários, que estão acontecendo com mais freqüência em Alphaville e Tamboré.

Delitos Apontados
__________________________________________________________________________
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré
Sr. Oswaldo Silva, Gerente Geral da Socet, relatou que o mês de janeiro foi considerado um
mês atípico no Tamboré e a entidade registrou várias ocorrências. Houve um distúrbio na saída
da Casa Noturna Lazule, entre 4 e 5 horas, mas com a presença da Polícia Militar foi resolvido
o problema. Explanou que Socet está passando por uma dificuldade com os roubos e furtos a
transeunte, que são ocorrências que oferecem facilidade. Trouxe ao conhecimento das
autoridades que uma moto modelo XRE 300 preta, com placa encoberta, com garupa usando
moletom azul e armado, é quem está à frente da maioria desses roubos. Afirmou que esses
indivíduos foram responsáveis por 3 roubos. Explanou que o roubo a transeunte feito com moto

com garupa é um roubo oportunista e com fuga muito rápida.
Pediu maior presença da Guarda Municipal no território e afirmou que na gestão anterior eles
tinham uma presença mais efetiva da Guarda do que nesta. Para finalizar, apresentou um
vídeo referente a uma ocorrência.

Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral de Segurança da AREA, Leonardo R. Cunha questionou se os Boletins de
Ocorrência da AREA estão chegando até a Polícia e a Guarda Municipal. E se prontificou a
redirecionar para os comandantes. Explanou que as pessoas procuram a vigilância da AREA
para relatar ocorrências e que todas são orientadas a registrar o Boletim de Ocorrência na
delegacia, porém nem todas vão. E, por este motivo enfatizou a importância desta troca de
informação.
Em relação às ocorrências, a vigilância da AREA registrou 6 roubos a transeunte, sendo um
relacionado ao Café, sendo os outros cinco a moças sozinhas, nas ruas com saída das
empresas e perto da Ponte Estaiada. Pontuou que já esta se repetindo, já que é uma ação
rápida e na maioria das vezes, quando avisados, o ladrão já saiu do território.
Explanou sobre um estelionatário que se diz português e que tem que voltar para Portugal e
que está vendendo pertences. Esta pessoa tenta vender relógios e pede que os compradores
se direcionem aos bancos para transferência. Já abordou pessoas nas Alamedas, nos
condomínios e até no ATC – Alphaville Tenis Clube.
Finalizou dizendo que foram registrados 3 furtos de veículos, sempre populares, e que estas
ocorrências são mais graves do que o roubo relógio, já que muitas vezes este é todo o
patrimônio da vítima.

Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREJ – Associação Residencial Empresarial Jubran
O presidente da AREJ, Adriano Rodrigues, pontuou que a documentação da entidade está
correta e que a partir de agora terá início a busca por adesão das empresas

ASSUNTOS GERAIS
- Público pediu melhoria na iluminação na Alameda Araguaia, na altura do número 531. A
presidente assumiu o compromisso de encaminhar Ofício para a prefeitura.
- Presidente, Gislane Gandra, assumiu o compromisso que as ocorrências da Casa Noturna
será levada para a reunião de diretoria em busca de solução em conjunto.
- Sr. José Domingues Filho, presidente do PAM (Plano de Auxílio Mútuo de Barueri) pontuou
que hoje o Corpo de Bombeiro não tem poder de Polícia e não tem poder de fechar
estabelecimento. Explicou ainda que legislação está em fase de modificação e que os
Bombeiros passarão a ter poder para lacração de estabelecimento que não estiverem em
conformidade com o AVCB e outras documentações.
- Presidente, Gislane Gandra, pontuou o Sem Parar faz com que não seja obrigatória a entrega
do ticket de estacionamento na saída e que esta ferramenta, apesar de agilizar,pode facilitar o
furto de veículos.

- Relatado ocorrências sobre a colocação de pedras na Rodovia Castello Branco, na divisa
municipal entre Osasco e São Paulo, para criar obstáculo e facilitar o roubo aos veículos.
Presidente assumiu o compromisso de enviar um Ofício para a Concessionária CCR ViaOeste,
administradora da Rodovia.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião: 04/03/2015 Hora de Início: 18:00
Local: BASE DE SEGURANÇA AREA - CENTRO EMPRESARIAL ALPHA
Endereço: ALAMEDA SURUBIJU, 1891.

