ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA - 06/05/2015
CONSEG – BARUERI – ALPHAVILLE/TAMBORÉ

Data da 06/05/2015
Hora de Início 18h00
Hora de
20h00
Reunião
Encerramento
Local da Reunião: Base de Segurança AREA – Centro Empresarial Alphaville
Pessoas Presentes: 21

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

GISLANE GANDRA LIMA
ENZO SCALZI
EVALDO BRAUN
CELSO R. SILVA
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
AUSENTE

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 as metas da Guarda Municipal no mês anterior foram fechadas de forma positiva.
Afirmou que os índices no Jardim Mutinga diminuíram. Por outro lado, foi identificado um roubo
de carga no Parque Imperial, exemplificando que a atuação dos criminosos migra para outros
locais. Afirmou que esta sendo feito o monitoramento dos bailes funks pelas redes sociais, mas
que é muito difícil acompanhar a movimentação dos organizadores. Por conta disso, solicitou a
ajuda da população para que denuncie, já que conter o baile funk antes que ele esteja
acontecendo é o meio mais fácil de conter.
Agradeceu o trabalho conjunto realizado com a AREA e Socet. Concluiu dizendo que a Guarda
Municipal já foi identificou o crime de troca de placas de motos oriundas de leilão e que está
atenta.
PREFEITURA
O Secretário de Transporte e Mobilidade Urbana do Município de Barueri- SP, Sr. João
Amâncio da Conceição, saudou a todos os presentes e pontuou que o município possui um

sério problema de trânsito nos horários de pico. Afirmou que com o trabalho que sendo
realizado, o trânsito intenso de veículo se resume a 1h30, já que antes se chegava a 2h30.
Explicou que alguns fatos contribuíram para o aumento de trânsito no último mês como os
semáforos que foram atingidos por conta da obra da Eletropaulo e a greve da Guarda
Municipal de Santana de Parnaíba.
Pontuou que Alphaville e Tamboré recebem 1.500 fretados por dia, com fluxo na entrada,
horário de almoço e final de tarde.
Explanou sobre a nova legislação que trará a proibição de circulação de caminhões das 6h às
9h e das 16h às 20h, no perímetro central de Alphaville. Apenas serão permitidos caminhões
de serviços de urgência e outros veículos de carga deverão ser autorizados pela Secretaria.
Outra modificação no município no prazo de 60 dias será a mudança na rota de ônibus. Com
isso, os ônibus fretados terão que circular apenas nas rotas permitidas e o transporte público
terá caminhos modificados. Com esta modificação não terá mais ponto de ônibus na Al. Rio
Negro, por exemplo. Explicou que a medida faz parte de uma nova estratégia da secretária de
conter o trânsito e confirmou dizendo que só para se ter uma ideia 1.399 ônibus intermunicipais
passam todos os dias pelo túnel da Al. Rio Negro.
Informou que se estuda a possibilidade da instalação de radares de fiscalização de velocidade.
O Secretario esclareceu ainda que desde janeiro desse ano a responsabilidade da iluminação
pública foi direcionada para a Prefeitura, mas que se trata de um trabalho muito específico e
que o serviço público não tem estrutura para dar continuidade. Por este motivo, a Prefeitura
entrou com recurso para que a Eletropaulo volte a ser responsável pela manutenção da
iluminação pública.
Pontuou, ainda, que o município perdeu 20% de receita, algo em torno de R$ 40 milhões, por
conta de toda a crise do país. E que assim iniciou-se um problema sério com cortes de serviço,
já que o plano orçamentário não foi criado com este déficit.

ASSUNTOS TRATADOS
Delitos Apontados
___________________________________________________________________________
Outros - Assunto: Furto e Roubos
Interessado: Tenente PM Airton Maciel de Oliveira
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, o Capitão Interino Maciel saudou a todos os presentes e explicou
que o Capitão Theodoro estava em férias. Apontou que os índices de criminalidade estão em
queda e quando comparados ao mesmo período do ano passado e até do mês de abril.

Delitos Apontados
__________________________________________________________________________
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré.
Sr. Oswaldo Silva, Gerente Geral da Socet, saudou a todos e pontuou que o trabalho realizado
em conjunto entre as polícias, associações e Conseg tem surtido um efeito muito positivo.
Apresentou que o furto de um estepe de uma Tucson foi solucionado diante das provas de
imagens registradas pelas câmeras de segurança da SOCET e o individuo foi indiciado. A
vigilância também registrou o roubo de uma moto.
Finalizou dizendo os bloqueios da Guarda Municipal e da Polícia Militar são muito eficientes.

Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O supervisor de segurança da AREA, Elias Carvalho Justiniano, saudou a todos e destacou
duas ocorrências de furtos em flagrantes registradas pela a vigilância da AREA. Sendo uma na
Al. Purus e outra na Al. Rio Negro, em ponto de ônibus com furto de celular por um peruano. O
individuo foi detido com apoio da Guarda Municipal. Apontou ainda que as ocorrências de
desinteligência estão chamando atenção.
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. Finalizou dizendo que o Jubran
continua com problemas de iluminação que já foi notificado na prefeitura, mas que até presente
data não havia sido atendido.
Outros - Assunto: Eleições
- A presidente, Gislane Gandra, esclareceu a todos os presentes que este ano o Conseg
Alphaville/Tamboré terá eleições com o propósito de escolher a próxima Diretoria Executiva
para o biênio 2015/2017. O termo de Abertura Oficial do Processo Eleitoral foi lido pelo
membro nato, Tenente PM Airton Maciel de Oliveira, Capitão Interino da 5ª Cia. do 20º BPM/M.
Assuntos Gerais
- Comerciantes da Galeria Yojiro Takaoka apontaram novamente sobre o problema de
aquecimento na Galeria. A Presidente pontuou que já foi encaminhado um Ofício e um abaixo
assinado da população solicitando melhorias. O Secretário de Transporte e Mobilidade Urbana
do Município de Barueri- SP, Sr. João Amâncio da Conceição, se prontificou a levar a caso a
secretária responsável na Prefeitura.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião: 03/06/2015 Hora de Início: 18:00
Local: BASE DE SEGURANÇA AREA - CENTRO EMPRESARIAL ALPHA
Endereço: ALAMEDA SURUBIJU, 1891.

