ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA - 04/03/2015
CONSEG – BARUERI – ALPHAVILLE/TAMBORÉ
Data da 04/03/2015
Hora de Início 18h00
Hora de
20h00
Reunião
Encerramento
Local da Reunião: Base de Segurança AREA – Centro Empresarial Alphaville
Pessoas Presentes: 25

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 aceita a solicitação do supervisor Ednilson
Stramantino para alteração sobre o uso de armas de brinquedo e que a Ata da reunião do
fevereiro seria corrigida. 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
pontuou que o trabalho da Guarda Municipal é baseado nos índices de ocorrências, como no
gráfico apresentado pelo Cap. PM Thiago Baston Theodoro. Ressaltou a importância dos
registros de ocorrências. Esclareceu que são realizadas reuniões com a Polícia Militar para
dimensionar o trabalho das viaturas.
Pontuou que já identificaram aumento de ocorrências no Jardim Mutinga, que esforços já foram
direcionados para o bairro. Esclareceu que não será extraído dos bairros de Alphaville e
Tamboré.
PREFEITURA
O representante de Transporte e Mobilidade Urbana, Pinheiro, representando o secretário João
Amâncio pontuou que a segurança nas ruas feita pela Guarda Municipal e Polícia Militar

também favorece o trabalho do agente de trânsito.
Explanou que as Ciclo Faixas se manterão abertas somente aos domingos.
Afirmou que quanto às obras da Silvio Honório, Tucunaré e Piracema com a Ponte Nova foi
preciso realizar um estudo com a necessidade de realizar um cruzamento com um corredor. E
por isso, tornou-se proibido acessar a Rio Negro à esquerda.
Pontuou que quanto à iluminação publicada será registrado um Ofício e um pedido de
cobrança para a nova empresa responsável por iluminação pública.
Afirmou que o aplicativo é um meio de contato efetivo com as secretárias na Prefeitura
Municipal de Barueri.

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 notificou que no dia
seguinte, 5 de março, com o apoio da Guarda Municipal e Polícia Civil , e por determinação do
Ministério Público a Casa Noturna Lazule seria fechada e emparedada. Pontuou que o Ofício
enviado pelo Conseg agregou mais força no entendimento do Ministério Público para que fosse
tomada a decisão.
Apresentou um mapa que apontou o local em que as ocorrências estão sendo registradas em
Alphaville, no primeiro trimestre de 2015:
- Em janeiro e fevereiro de 2015 foi percebido um aumento de furto e roubo na região de
Alphaville, com roubo de carga que aconteceu na Rod. Castello Branco, e o que tem elevado a
questão das ocorrências são os celulares e documentos.
- No Jubran, onde o policiamento está atuando com mais intensidade e já ocorreu diminuição
em todos os índices. Pontuou que na Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, Avenida
Piracema, Araguaia, Aruanã ainda são os pontos de registros de ocorrências.
- Apontou que os pontos de ônibus próximo ao Shopping Tamboré são locais de ocorrência, na
Avenida Piracema.
Esclareceu, ainda, que as estatísticas criminais não podem ser analisadas de uma maneira
simplória e exemplificou que a Rua Barueri e a Alameda Barueri são confundidas pelas
pessoas no momento de registro de ocorrência, assim como acontece com a Avenida Marcos
Penteado de Ulhoa Rodrigues que está presente tanto em Santana de Parnaíba como em
Barueri, e no consciente coletivo pertence à Barueri.
Esclareceu que o cidadão com moto, mencionada pelo Sr. Oswaldo Silva, Gerente Geral da
Socet, que estava cometendo roubos foi apreendido e que estava portando uma faca.
Pontuou mais vez que a interação que com a Guarda Municipal e Policia Civil, além de outras
entidades é fundamental.
Delitos Apontados
_________________________________________________________________________
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Dr. Alexandre M. Palermo
O Dr. Alexandre Palermo, Delegado Titular do 2º DP de Alphaville, saudou os presentes.
Comentou a respeito da Casa Noturna Lazule dizendo que o Cap. PM Thiago Baston Theodoro
forneceu um vasto material, que foi unido aos registros que já possuía com o trabalho do
investigador Andreas, e que desta forma será instaurado uma nova apuração, já que o
proprietário foi indiciado anteriormente por incitação a vida e exercício irregular da profissão. E,

agora, será indiciado novamente. Ressaltou a importância de trabalhar em conjunto.
Apresentou um caso de furto na Alameda Cauaxi que está em investigação. O furto foi
realizado por 4 indivíduos em um prédio que alegaram ser moradores, foram autorizados a
subir por um porteiro estava no primeiro dia de trabalho e em 22 minutos cometeram o furto de
objetos.
Pontuou que foram registrados outros dois casos envolvendo drogas, no dia 23 de fevereiro na
parte da tarde. Sendo que um foi encaminhado pela AREA, envolvendo o uso de drogas por
seis, foram detidos com pequenas quantidades de maconha e objetos usados por usuários.
Esclareceu que estão em uma tentativa de controlar estes crimes e solicitou que se houver
informações sobre estas ocorrências, sobre pontos de uso de drogas coletivos, para repassar
para as polícias.
Apontou que foi feito um flagrante, através de denuncia, de um terreno no Parque Imperial de
plantação de maconha. Foi efetuada a prisão de dois indivíduos, no artigo 33.
E, uma ocorrência de relevância sobre a troca de tiros no Rodoanel, onde dois investigadores
visualizaram um Fiat Uno com indivíduos, passaram a perseguir, com colisão, com disparos
contra as viaturas. Dois indivíduos foram alvejados e o terceiro se escondeu e foi preso. Com
base neste que foi preso foi possível identificar outros roubos de cargas.
Sobre o registro de furtos de documentos, mencionou que infelizmente as pessoas procuram a
delegacia para não pagar taxas. Mencionou uma ocorrência, levada pela Guarda Municipal,
que o indivíduo fez um registro pela internet sobre o furto de quatro documentos, com histórico
bem conciso e na verdade o endereço não existe. O rapaz será convocado a depor e pode ser
falsa comunicação de crime. Este tipo de registro aumenta os índices indevidamente por ser
fraude.
Esclareceu, para finalizar, o roubo à agência de carro Toyota e de um carro da marca.
Explanou que a ocorrência foi registrada por dois indivíduos e que um terceiro incendiou o
carro, depois da fuga.
Delitos Apontados
__________________________________________________________________________
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré
Sr. Oswaldo Silva, Gerente Geral da Socet, pontuou que recebeu apoio da Guarda Municipal e
da Polícia Militar que tem de feito bloqueios com revista e que o trabalho está sendo muito
efetivo na Socet. Agradeceu os representantes e que sinalizou que foi possível diminuir os
índices.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Leonardo R. Cunha, destacou duas ocorrências. Foi registrada uma
ocorrência de roubo à agência de automóvel Toyota, que ocorreu à noite e que foram levados
os computadores.
Na proximidade da ponte, foi registrado também um roubo a transeunte e que foi comunicada
pela rede da AREA e que por conta disso foi possível apreender o individuo que estava a pé e
sem arma.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREJ – Associação Residencial Empresarial Jubran
O presidente da AREJ, Adriano Rodrigues, pontuou que o trabalho de captação de empresa já
esta em andamento. Pontuou que a Rua Aruanã está em total escuridão e solicitou
esclarecimentos na comunicação à Prefeitura.

Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Centro Comercial Alphaville
O Supervisor de Segurança do CCA, Gimenez, pontuou que foi registrado uma quadrilha com 4
chilenos. Esclareceu que um individuo foi pego em flagrante com furto de celular, um outro
furtou um notebook, mas que apenas um foi detido.
Registrou o furto de duas bicicletas, com o registro de imagens, que furtaram no CCA e foram
direto para o Alpha Shopping. Explanou, ainda, que a identificação melhorou com as novas
câmeras.

ASSUNTOS GERAIS
- Presidente pontuou que a AREA oferece cursos gratuitos de treinamento para portaria e que
são de extrema importância para segurança da sociedade.
- Será enviado um Ofício para a Prefeitura de Barueri sobre a falta de iluminação na Rua
Aruanã, nos pontos de ônibus próximo ao Shopping Tamboré.
- A presidente recebeu da população um abaixo assinado sobre o aquecimento da Galeria
Yojiro Takaoka e assumiu o compromisso de enviar um Ofício para a Prefeitura relatando a
insatisfação dos usuários.
- O Demutram recebeu elogios sobre a melhoria no trânsito da Avenida Mackenzie e será
enviado um Ofício parabenizando a equipe da Secretária de Transportes do Município.
- Sr. Joaquim Domingues Filho pontuou que a AREA, quinzenalmente, faz uma varredura nas
Ruas para identificar problemas. Posteriormente, é feito um oficio e protocolado no Ganha
Tempo. Predispôs-se a contribuir com este trabalho para que seja realizado na AREJ.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião: 01/04/2015 Hora de Início: 18:00
Local: BASE DE SEGURANÇA AREA - CENTRO EMPRESARIAL ALPHA
Endereço: ALAMEDA SURUBIJU, 1891.

