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A presidente Gislane Gandra saudou a todos os presentes e submeteu a ata da reunião anterior
a aprovação. Na sequência, destacou que todo trabalho voltado para segurança reflete através
dos baixos índices, por meio dos gráficos comparativos apresentados pelas polícias. Entretanto,
os índices crescentes são considerados prioridades, e tão logo, as entidades privadas,
juntamente com a força de segurança, e até mesmo o Conseg; por meio de campanhas de
conscientização, buscam normalizar a criminalidade de forma ágil. “A busca por ocorrência zero
é constante e a influência de fora é combatida, diariamente, para assim reduzir ao máximo os
números de ocorrências nos bairros onde trabalhamos, estudamos ou moramos. É através desta
reunião que unimos esforços em prol da sociedade e região”, ressaltou a presidente.
Posteriormente, agradeceu a Polícia Militar (20º BPM/M) - Ten. Cel. André Luis e a capitã Sandra,
pela oportunidade em receber a Medalha de Ordem do Mérito Policial Feminino - Coronel PM
Hilda Macedo; indicada para personalidades que contribuem de forma relevante para sociedade.
A Presidente dedicou a homenagem para a Diretoria Executiva da entidade, assim como aos
colaboradores, parceiros e amigos que fazem parte desse trabalho.
Agradecimentos aos Colaboradores. A Haganá; pela disponibilidade dos kits de final de ano
e da TV Alphaville; pela disponibilidade dos lanches.
Por último, agradeceu a todos que preencheram, de forma positiva, o histórico do CONSEG
Alphaville – Tamboré durante o ano de 2017, e na oportunidade, convidou todos os presentes a
permanecerem na pequena “festiva” e bolo comemorativo para os aniversariantes do mês de
dezembro, a ser realizada ao final da reunião.
Ocorrências. Passou a palavra ao Membro Nato da entidade mais antiga: Cap. Sandra - Cmte
da 5ª cia do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana.
MEMBROS NATOS PRESENTES
Membro Nato PM:
Membro Nato PC:

PRESENTE
PRESENTE

AUTORIDADES PRESENTES – MEMBROS INSTITUCIONAIS E REPRESENTATIVOS
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Delitos Apontados
Polícia Militar
Outros - Assunto: Queda nos Índices
Interessado: Cap. PM Sandra Aparecida dos Santos
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, Cap. PM Sandra saudou todos os presentes e agradeceu a
participação do CONSEG e das pessoas que participaram da cerimônia do 32º aniversário do
20º BPM/M, realizada em 05 de dezembro. Esclareceu que a Medalha de Ordem do Mérito
Policial Feminino - Coronel PM Hilda Macedo, representa a gratidão da polícia militar, pelos bons
préstimos do CONSEG, na pessoa da presidente, em prol da Instituição da Polícia Militar; quase
bicentenária (186 anos de existência, a serem completados no dia 15 de dezembro). Pontuou
que a medalha foi institucionalizada tardiamente, em março de 2017, com objetivo de
homenagear a primeira comandante do policiamento feminino, Cel PM Hilda Macedo, no ano de
1953. Portanto, a polícia militar feminina possui somente 65 anos de existência na Instituição que
é quase bicentenária.
Informou que durante o evento, o Dr. Marcelo Jacobucci, delegado titular do DP Central de
Barueri, recebeu a Ordem Raposo Tavares. “É uma forma da PM valorizar o trabalho realizado
por pessoas que não fazem parte da Instituição, mas trabalham em prol de seus ideias”.
Ocorrências do mês de Novembro. Furtos de veículos: 1 em Alphaville e 2 no Tamboré. Roubo
está com queda, com 1 roubo e 1 roubo de veículo no Tamboré. Não são números expressivos,
por isso não reputa como grave, devido a integração entre a força de segurança, inclusive com
apoio das motos e guincho do Demutran. Esclareceu que Barueri como um todo encontra-se
com indicadores criminais em queda acentuada.
Pontuou aumento sensível, mas constante, dos furtos de veículos, ao mesmo tempo esclareceu
que muitos veículos já foram encontrados. Disse que a realidade mostra que as pessoas não
querem utilizar ônibus, por isso furtam veículos para irem até a balada e depois abandonar o
carro em qualquer lugar. Além de pessoas que esquecem onde estacionaram e após registrar o
boletim de ocorrência, o veículo é encontrado nas proximidades. Outro ponto negativo é a
audiência de custódia, que libera o infrator que cometeu furto, proporcionando que se torne
motoboy e preste algum tipo de serviço, e novamente, com oportunidade de cometer novos
crimes, seja com levantamento de informações privilegiadas de condomínios, de veículos em
locais vulneráveis, entre outros. Pontuou que recentemente foi feita operação entre as avenidas
Piracema e Rio Preto, em frente ao shopping Tamboré, e ficou registrado que a maioria dos
prestadores desse tipo de serviço estavam em liberdade condicional, por motivo de furto de
veículo na própria região. Ressaltou a prisão em flagrante de furtos de veículos na Av. Piracema.
Informou que o mês de dezembro é tratado de forma diferenciada, devido a saída temporária,
comércios em horários prolongados e diversos eventos. Diante dessa realidade, a 5ª cia iniciará
as operações, que comumente, são realizadas com o CPTRAN, e pela primeira vez com o 2º de
Choque, além do CPARV, Força Tática e Rocam. Ressaltou, que o planejamento deve ser
diferenciado, desde o efetivo até as operações, para surtir efeito positivo durante o mês
dezembro. Segunda ela, a grande preocupação não são com os furtos e sim com os crimes
contra o patrimônio. Pontuou ocorrência no Res. Zero, onde uma pessoa acessou a residência
com os moradores dentro e efetuou o roubo. Alertou os gerentes de residenciais para as viagens
em massa nessa época, e a necessidade de tratar a logística com a segurança interna dos
residenciais, com antecedência e de forma preventiva. Orientar o morador que não é impossível
acontecer uma ocorrência dentro do residencial, de modo que ele não facilite a ação do
criminoso. De acordo com o Dr. Marcelo, o caso foi registrado no 2º DP e encaminhado para
Santana de Parnaíba, por ter ocorrido do lado de Santana. Segundo informações, o caso foi

publicado primeiro na rede social, antes mesmo de acionar a segurança local. O Superindente
de Segurança do Zero, esclareceu que a vítima não aceitou ser conduzida até o distrito policial,
sua apresentação foi por conta própria. Segundo ele, todas as ações foram realizadas
diretamente entre o morador e polícia civil. O Delegado orientou que sempre acionem o 190 para
ocorrências. Segundo informações, a PM foi acionada, assim como o alerta geral, porém não
chegou no local. Foram pontuadas as dificuldades do COPOM 190, por estar centralizado em
São Paulo e pelo atendimento não ser mais realizado por operadores da polícia militar e sim por
civis. Diante disso, a capitã orientou que a Base de Alphaville, através dos números: 41981626/4191-4928 e Posto do Tamboré, através dos números 4198-1626/4191-7937, sejam
acionados com prioridade.
Posteriormente, e com grande satisfação, a capitã Sandra informou que a 5ª Cia será piloto, na
área do CPA/M-8, na elaboração do boletim eletrônico. Há 15 dias estão com a elaboração do
boletim. Disse ainda que e sistema depende do sinal do celular e possui tecnologia 3G. A capitã
reputa que estão caminhando bem, com poucas ocorrências para revisar. Segundo ela, o avanço
se deu após a saída do século XIX e entrada do século XXI, onde não será necessário o uso do
papel. O boletim é elaborado através do Tablet instalado na viatura, via terminal remoto
embarcado, dessa mesma forma a ocorrência será transmitida e o cidadão receberá o número
de token, conforme sugestão do Domingues, possibilitando a impressão do boletim da polícia
militar em qualquer local. Desta forma, a agilidade é o fator primordial desse avanço, além de
deixar para trás todo trabalho manual. No entanto, o sistema atenderá alguns crimes, mas ainda
será necessário representar na delegacia outros crimes mais graves, explicou a capitã.
Informou que é oficial mediador da área do CPA/M-8, responsável por implantar o sistema em
toda área do grande comando, o qual compreende 15 municípios. “A tecnologia a serviço do
cidadão e da polícia militar. O município de Barueri está sempre um passo à frente das demais
unidades e o vigésimo é contemplado com as melhorias”, pontuou a capitã.
A presidente parabenizou a capitã pelo recebimento da Medalha Raposo Tavares, assim como
sua dedicação e comprometimento, o que permite todo avanço aqui apresentado por ela.
Para finalizar, a capitã agradeceu a todos de forma indistinta e desejou Feliz Natal e um Ano
Novo renovado em esperança.
Polícia Civil
Outros - Assunto: Queda nos índices e aumento de estelionatos
Interessado: Dr. Marcelo Jacobucci
Delegado Titular do DP Central de Barueri, substituiu o Dr. Ednelson, ausente por motivo de
férias. Dr. Marcelo informou que está há 30 anos na área e há 1 ano à frente da delegacia
central e de todo o município, com atendimento 24 horas, todos os dias da semana. Inclusive,
responde por Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, 1º e 2º DP durante a noite, além
dos finais de semana e feriados.
Segundo a analogia feita por ele, o delito possui um controle: o primeiro é o controle formal;
que é feito pelos órgãos do estado, através da PM, PC, GCMB e Demutran. O segundo, e o
principal, é o controle social informal; onde o maior exemplo é o CONSEG. “Quando se tem um
CONSEG atuante, os controles se unem, em benefício ao bem comum”. Por isso, parabenizou
o CONSEG Alphaville – Tamboré, por ser atuante e preocupado com o bem estar da
sociedade. Esclareceu que os números não são ideais, o objetivo é se chegar em zero, pode
até ser utopia, mas será feito o trabalho para isso.

Outro ponto abordado por ele, em primeira mão, foi que a cidade de Barueri foi eleita para
receber a primeira delegacia cidadã do estado de SP, com toda estrutura de um ganhe tempo,
e com previsão de entrega para fevereiro de 2018. Pontuou que serão inauguradas 130
delegacias em todo estado de SP.
Além disso, esclareceu que no antigo Ciretran atenderá o NECRIM – Núcleo Especial Criminal.
Novamente, a cidade de Barueri será a primeira a prestar esse tipo de serviço. O Núcleo
servirá como instrumento de conciliação para os delitos de menor potencial ofensivo, tais
como: ameaça, lesão corporal, exceto a Lei Maria da Penha, colisão de veículo com vítima com
reparação de dano, entre outros. Baseado na celeridade, o Fórum não receberá mais os
delitos, pois a conciliação será feita diretamente pelo Núcleo. O delegado pontuou que o índice
de conciliação, no estado de SP todo, está em torno de 84%, por isso, os moradores,
promotores e juízes sentirão a melhoria no dia a dia. O NECRIM será inaugurado em janeiro de
2018 e todos estão convidados.
Juntamente com o NECRIM, será criado o programa “Homem Consciente, Cidadão Também”,
que visa atender os companheiros que já possuem antecedentes de violência doméstica e
oferecer tratamentos psicológicos, de forma a atenuar o problema e também a pena, que será
imposta a ele, de acordo com as horas que participará. Além disso, através de um convênio
entre a prefeitura, polícia civil e militar, a vítima com histórico de violência doméstica poderá
contar com o botão de pânico, o qual, após ser acionado no momento do conflito, uma viatura
da PM ou da GCM se deslocará até o local, para o pronto atendimento. Trata-se de mais um
diferencial para a cidade de Barueri.
Além disso, a polícia civil já iniciou com a implantação do inquérito policial eletrônico, onde
todas as ocorrências são encaminhadas de forma on line para o Fórum e Promotoria, bem
como outros documentos. “Trata-se de um avanço da Polícia Militar e Civil como um todo. Isto
reduzirá em massa a quantidade de papeis”, afirmou o delegado.
Alertou ainda para 5 feminicídios registrados em Barueri, onde o marido ou ex-marido;
companheiro ou ex-companheiro, cometem crimes fatais contra suas mulheres. Sendo que dos
5 casos, 4 homens foram presos e 1 encontra-se foragido. Diante dessa realidade,
encaminhará os folders da campanha de violência doméstica feita pela DDM para divulgação.
A presidente esclareceu que a Dr. Ivna já divulgou a campanha no CONSEG, mas poderá
reforçar sim o tema e divulgar o número 24h, para que sejam feitas as medidas protetivas e
prevenção.
A Guarda complementou o assunto e explicou sobre o programa Guardião Maria da Penha, o
qual tem por objetivo realizar uma ação proativa junto a residência da vítima. Diariamente, as
equipes da GCM são direcionadas para patrulharem todos os locais onde existem problemas
de violência doméstica. Explicou que após as medidas protetivas saírem do Fórum, são
direcionadas para departamento da Guarda.
Posteriormente, a presidente questionou o delegado sobre o 1º e 2º DP não oferecerem
atendimento 24 horas. Dr. Marcelo esclareceu que isso ocorre por falta de funcionário, o déficit
da polícia civil é de 11 mil funcionários. Informou que foi aberto concurso para contratar 4 mil
profissionais, porém, 3 mil estão em situação de laboro permanência. Delegado alertou que a
polícia está envelhecendo e o quadro é preocupante. No estado de SP apenas um terço dos
distritos policiais funcionam 24h, concluiu.
A presidente o parabenizou e agradeceu pela presença, pontuou que as informações
apresentadas serão divulgadas no próximo informativo do CONSEG.

Guarda Civil Municipal de Barueri
Outros - Assunto: Queda nas ocorrências
Interessado: SubInspetor Leandro Hengles
Pela Guarda Municipal de Barueri, o SubInspetor Hengles, representando o Sup. Branco –
ausente por motivo de férias, agradeceu as palavras da capitã e na sequencia saudou todos os
presentes. Esclareceu que de acordo com a divisão do sistema operacional da Guarda, se
encontra como Subcomandante na região norte, a qual atende Alphaville e Tamboré, além de
outros bairros.
Sobre os indicadores da região, ressaltou que os bairros de Alphaville, Tamboré e Jubran,
comparados aos números circunvizinhos, encontram-se abaixo da realidade da região.
Conforme palavras da capitã, os números não ultrapassam 1 dígito, apesar do público
flutuante. “É resultado do trabalho conjunto da PM, PC, GCM e Demutran”, reforçou.
Para conhecimento de todos, pontuou que no mês de dezembro foi iniciada a operação
saturação, com aumento de patrulhamento nas proximidades dos 4 shoppings (Alphaville,
Flamingo, Iguatemi e Tamboré). Iniciaram a Operação Papai Noel, com adição do efetivo
administrativo e do serviço extraordinário. Além de tudo, receberam uma frota nova de
motocicletas (16 motos de 660 cilindradas), com profissionais treinados para atender a
demanda da região.
Por último, se colocou à disposição, bem como os canais de atendimento que são divulgados
no informativo do Conseg e PAM, e agradeceu a oportunidade em participar da reunião.
A presidente lhe agradeceu e o parabenizou pela parceria com a força de segurança, segundo
ela, é justamente essa integração que mantem baixos os índices de criminalidade nos bairros
de Alphaville e Tamboré.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Leonardo R. Cunha, saudou a todos e, primeiramente, ressaltou a
leniência do ladrão que rouba o carro para ir até a balada e depois abandona o veículo em
qualquer lugar, conforme citado pela capitã. Para ele, essa configuração do país faz muito mal
para a sociedade e até para o próprio ladrão, que possui o incentivo da facilidade, prejudicando
sua vida e da sua família.
Pontuou que os índices encontram-se baixos e que além do combate ao crime e ação contra o
mal, a força de segurança realiza um trabalho social muito importante, assim como a AREA
também tem feito. Com isso, citou algumas ocorrências no bairro de Alphavillle, com:
atendimento de 91 ocorrências de auxílio ao público; 58 averiguações diversas; 92 mal súbitos;
20 quedas acidentais encaminhadas para o pronto atendimento. Salientou o trabalho de todos,
porém, infelizmente, a população não se dá conta desse grande trabalho social que é realizado
por todas as entidades privadas e órgãos públicos, concluiu o gerente geral.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré
Gerente Geral da Socet, Sr. Oswaldo Silva, saudou os presentes e pontuou que a vigilância da
Socet não registrou nenhuma ocorrência policial no mês de novembro, somente 2 acidentes de
trânsito; 1 sem vítima e outro com vítima; com pequenas escoriações no motoqueiro, o qual foi
socorrido imediatamente. A presidente o parabenizou pela ocorrência zero no perímetro da
Socet.

Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREJ – Associação Residencial e Empresarial e Jubran
Presidente da AREJ, Adriano Rodrigues, saudou a todos e esclareceu que no ano de 2017 a
AREJ acompanhou as ações um pouco a distância, devido à dificuldade junto aos possíveis
associados, sem deixar de pontuar a melhora significativa por parte da segurança e demutran.
Por isso, agradeceu a todos e colocou somente em observação os cabos de energia soltos no
bairro do Jubran.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: PAM – Plano de Auxílio Mutuo
O presidente, Joaquim Domingues Filho, saudou a todos e como de costume, agradeceu a
oportunidade em fazer o uso da palavra, representando a entidade PAM.
Divulgou o informativo do PAM, entregue a todos os presentes, com destaque de capa a
Liquigás. Entre outros assuntos internos, como o simulado que tratou de uma ação proativa,
onde todas as entidades com poder de ação se reuniram para que um membro representante,
de cada uma delas, tomasse as decisões e acompanhasse as ações futuras. Ainda em
novembro foi realizado workshop na Draguer - empresa alemã situada no Tamboré, em
conjunto com a Suatrans – empresa parceira e maior em emergência química do mundo.
Domingue salientou que essa parceria permite que um número maior de profissionais do corpo
de bombeiros sejam treinados em Paulínia, com os mesmos cursos e expertise dos
treinamentos realizados no Texas.
Em novembro foi realizado curso de sobrevivência para empresas associadas e bombeiros.
Conduzir carro em momento de emergência, com treino de direção defensiva, de modo a se
evitar a perda da vida e do patrimônio durante o deslocamento de ocorrência.
Outro ponto citado foi o encontro Nacional de PAM e RINEM, em São José dos Campos. O
evento foi satisfatório para todos, inclusive, para empresas participantes, pontuou.
Ressaltou a chegada do atual comandante do 18º Grup. de Bombeiros, Ten Cel PM Humberto
Cesar Leão , o qual está proporcionando que o PAM realize diversos projetos durante cada
mês, com proativas que nortearão todas as empresas associadas, além da cidade de Barueri
como um todo. “O trabalho está sendo árduo, mas bastante satisfatório”.
A presidente o parabenizou por todas as operações e pelo emprenho do atual comandante em
prol das realizações das ações do 18º Grup. de Bombeiros de Barueri.
Para finalizar o ano e comemorar as realizações, Domingues informou que no mês de
novembro foi realizado o almoço de confraternização entre as empresas associadas e
entidades parceiras do PAM.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Shopping Iguatemi
Gerente de Segurança, Márcio Luíz Barbosa, saudou a todos e agradeceu o apoio da força
pública. Pontuou que o Shopping fechou o ano sem ocorrências.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Shopping Tamboré
Coordenadora de Operações, Luísa Broilo Rios Moreira, saudou a todos e agradeceu ao
CONSEG por permitir a presença do Shopping nas reuniões. Pontuou que não houve
ocorrência em 2017, somente o alagamento na Av. Piracema, no dia 18 de setembro,
causando um grande transtorno durante a saída e chegada ao Shopping. A presidente pontuou

que o local merece atenção da prefeitura, por ser um assunto recorrente. Além de tudo, o
shopping é um gerador de empregos e impostos, e oferece lazer as pessoas da região. Por sua
vez, o diretor Pinheiro, pontuou que a Secretaria de Obras já realizou uma obra em 2017 para
sanar o problema, mas não foi suficiente, por isso, será repassada a solicitação ao
departamento responsável para as providências cabíveis.
Após Luísa questionar sobre iluminação na Av. Piracema, Pinheiro esclareceu que a empresa
responsável está realizando os trabalhos e a solicitação foi encaminhada a secretaria de obras,
disse ainda, que o assunto já entrou no cronograma do departamento para verificação.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)
O Diretor Técnico, José Luiz Pinheiro de Oliveira, saudou a todos e apresentou a diretora
operacional Valdécia. Agradeceu a integração de toda a força de segurança, além de todo apoio
da AREA e SOCET, em Alphaville e Tamboré, dos Shoppings e Condomínios. Informou que o
departamento de trânsito se sente privilegiado em compartilhar as melhorias com todas as
entidades presentes nas reuniões, assim como é válido receber sugestões. “Por isso, foi possível
realizar um bom trabalho durante o ano. Isso é fruto do comprometimento entre os profissionais”.
Pontuou que a partir do ano vindouro serão finalizadas a revitalização da sinalização,
recapeamento de ruas e segurança viária, que por sua vez, contará com o apoio do CONSEG
para aprimoramento das campanhas de conscientização no trânsito. Segundo a estatística, o
índice de acidente permanece alto, não só na região, no país como um todo. Ressaltou que é
importante o Município também ser “piloto” na segurança viária.
Posteriormente, pontuou que receberam 26 agentes novos no Demutran, os quais encontram-se
sob formação para compor o efetivo em 2018, e assim oferecer serviço de qualidade para o
munícipe.
Sr. Enzo, questionou sobre previsão para restrição de caminhões. Pinheiro esclareceu que a
implantação das placas está prevista para o mês de fevereiro.
Após ser questionado sobre iluminação, Pinheiro esclareceu que as melhorias estão sendo feitas
de forma gradativa, devido ao grande número de locais que deverão ser atendidos. Na
oportunidade, agradeceu o apoio constante da AREA e SOCET.
No ensejo, Leonardo agradeceu a nova iluminação que está sendo implantada em Alphaville,
por se tratar de uma demanda da comunidade. A presidente agradeceu e parabenizou a
prefeitura pelo trabalho de iluminação nos bairros de Alphaville e Tamboré.
Para finalizar, Pinheiro agradeceu pelo ano de 2018, bem como os bons resultados
apresentados, com baixos números de indicadores. Desejou um Ano Novo melhor, com o
comprometimento de todos, e um Feliz Natal.
Assuntos Gerais
- Dra. Maria Clara – Rotary Club Barueri Tamboré, saudou a todos e reiterou os cumprimentos a
capitã Sandra e presidente Gislane, por terem sido agraciadas, merecidamente, por todo trabalho
realizado, durante a cerimônia do aniversário do vigésimo.
Outro ponto ressaltado foi a saída de empresas de logísticas e call centers dos bairros, devido
ao trânsito e roubo de carga, conforme levantamento do Fórum de Desenvolvimento Regional.
De modo a contribuir, Joaquim Domingues, explicou que o motivo da evasão das empresas das
áreas urbanas, nada mais é que um “golpe” do mundo capitalista. Esclareceu que as empresas
de logísticas estão sendo adquiridas por construtoras, que são as donas das concessionárias
das privatizações de rodovias. Portanto, instalar o centro de logística abaixo das rodovias, longe

do centro urbano, aumentará o fluxo de agregados junto aos pedágios, e são eles que assinam
os valores de renovação, além de aumentar o número de usuários de uma forma geral, concluiu
Domingues.
Sobre a Lei Maria da Penha, Dra. Maria Clara, alertou que é necessário atacar a origem do
problema e não a causa, assim como vem sendo realizado pela GCM. “Com a participação da
comunidade os resultados positivos podem ser observados, não de imediato, mas ao longo do
tempo vem se aprimorando”. Pontuou que é importante convidar as pessoas a participarem das
reuniões do Conseg, segundo ela, o ano se encerra com chave de ouro, com as homenagens
conferidas a presidente e a capitã. Por último, convidou a todos para as reuniões do Rotary,
todas as segundas-feiras, às 19h30, no hotel Bourbon.
- Para finalizar a reunião, a presidente parabenizou os aniversariantes do mês de dezembro: Sr.
Oswaldo e Leonardo. E mais uma vez, agradeceu a presença de todos no ano de 2017, disse
que é uma honra fazer parte da entidade. Em nome da Diretoria Executiva do Conselho
Comunitário de Segurança de Alphaville – Tamboré, desejou um Feliz Natal e um ano novo
repleto de bênçãos, sucesso e segurança para todos. Encerrou convidando todos para o brinde
na sala de entrada. A reunião foi encerrada com uma salva de palmas.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião Ordinária do mês de Janeiro de 2018
Data: 10/01/2018
Hora de Início da Reunião: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

