ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA – 06/01/2016
CONSEG – BARUERI – ALPHAVILLE/TAMBORÉ
Data da 06/01/2016
Hora de Início 18h00
Hora de
20h00
Reunião
Encerramento
Local da Reunião: Base de Segurança AREA – Centro Empresarial Alphaville
Pessoas Presentes: 26

FORMAS DE DIVULGAÇÃO DA REUNIÃO
E-mail / Convite Eletrônico.
MEMBROS DA DIRETORIA PRESENTES
Presidente
Vice-Presidente
Primeiro Secretário
Segundo Secretário

GISLANE GANDRA LIMA
ENZO SCALZI
LEONARDO RODRIGUES DA CUNHA
EVALDO BRAUN

FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A presidente Gislane Gandra saudou a todos os presentes e submeteu a ata da reunião de
dezembro à aprovação. Antes de iniciar com as ocorrências, leu o texto de motivação para o
ano de 2016, ressaltando a integração como fator principal para as novas conquistas que serão
alcançadas. 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
Outros - Assunto: Guarda Municipal de Barueri
Interessado: Supervisor Stramantino
Pela Guarda Municipal de Barueri, o supervisor Stramantino, saudou os presentes e desejou
feliz ano novo. Agradeceu ao Dr. Ednelson pela receptividade diferenciada e se colocou à
disposição do atual delegado Dr. Daniel. Índices Criminais. A GMB está estudando novas
estratégias para se prevenir de outros crimes. Ressaltou a importância da integração entre as
forças de segurança e comunidade, só assim colherão bons resultados mês a mês, concluiu.
ASSUNTOS TRATADOS
Delitos Apontados
Outros - Assunto: Furto e Roubos
Interessado: Cap. PM Sandra Aparecida dos Santos

Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, a Cap. PM Sandra, desejou um excelente 2016 para todos, apesar
da situação do país. Segundo ela, o trabalho, o profissionalismo e o comprometimento definem
a união entre as forças de segurança da região, já o CONSEG é o parceiro da segurança.
Parâmetro do mês de dezembro de 2015. Conforme previsão anterior, os índices criminais
aumentaram. Comparado ao ano de 2014 o aumento de roubos foi de 100%, trata-se do índice
mais preocupante da área da 5ª cia. Citou alguns fatores importantes, os quais afetam
diretamente as estatísticas, como: a situação atual do país e a saída temporária dos presos. É
preciso trabalhar para que os índices não continuem aumentando, por isso, as motos da 3ª cia
e Itapevi serão utilizadas em Alphaville e Tamboré. Já a operação DEJEN retornou em janeiro
de 2016, segundo ela, o policiamento a pé é o mais efetivo. Informou que ainda no mês de
janeiro acontecerá a Copinha - São Paulo de Futebol Júnior, neste caso, o policiamento é
voltado para o evento, que acontecerá no Arena Barueri, porém, em parceria com a GMB, para
não desfalcar a área, realizarão ações preventivas, e ainda, escalarão policias em horas extras
para trabalhar durante os jogos, somente até o dia 25 de janeiro. Ressalta a Base Comunitária
de Alphaville e o objetivo de mantê-la nas condições necessárias; com 12 policiais e viaturas
para atender pequenas ocorrências nas proximidades. Doação de Impressora realizada pela
SOCET. Após o dia 29 de dezembro, o posto policial do Tamboré retomou com os registros
dos boletins de ocorrências eletrônicos, a capitã agradeceu o Sr. Oswaldo pelo
comprometimento. A presidente, agradeceu o Sr. Oswaldo, em nome do CONSEG e da
Comunidade, pela doação da impressora ao Posto Policial do Tamboré. A capitã agradeceu
também o Dr. Ednelson, Ex-delegado do 2º DP, pelo comprometimento nas ações junto a PM,
pois antes mesmo da resolução 57, a delegacia já priorizava o atendimento de ocorrências
atendidas pela PM, com intuito da viatura retornar ao policiamento de forma mais rápida. Por
fim, disse que foram colhidos bons frutos e desejou sucesso na nova unidade.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Dr. Ednelson Jesus Martins
Dr. Ednelson de Jesus Martins, esteve na reunião para fazer a passagem do cargo para o novo
Delegado Titular do 2º DP de Alphaville – Dr. Daniel Juns dos Santos. Dr. Ednelson recebeu
um convite para a Delegacia de Cotia e assumirá o cargo de Diretor de Cadeia. Na sequência
saudou a todos e disse que a palavra do ano foi: Integração.
Sobre o aumento dos índices no mês de dezembro, o qual já era previsto, citou o aumento de
roubo de carga, devido ao período de compras feitas pela internet no período de final de ano.
Disse que nesta nova missão, tentará construir um Conseg atuante como este, na região de
Cotia. Levantamento dos índices de criminalidade. A nível de investigação o mês de
dezembro foi muito positivo, citou também o trabalho preventivo da PM, a importância das
informações disponibilizadas pela população, além das imagens das câmeras, que são
fundamentais para a área investigativa.
Além disso, agradeceu a prefeitura, pela reforma da delegacia, e assim proporcionar um
ambiente melhor para todos, e principalmente, aos funcionários. Por último, agradece a todos
com muito carinho e respeito. A presidente agradeceu o Dr. Ednelson pela dedicação e
participação efetiva nas reuniões, desejou sucesso e as portas abertas. No ensejo, também
desejou boas-vindas ao Dr. Daniel, atual delegado, ressaltou a integração entre todos e passou
a palavra.
Delegado Daniel Juns dos Santos, é de família de policiais, seu avó foi da Força Pública
(Polícia Militar), seu pai foi investigador e se aposentou como Delegado e seu irmão se
encontra Delegado de Polícia em Franco da Rocha. Dentro do contexto de família de policiais,
ele ingressou na polícia no ano de 1994 como investigador na região de Jundiaí, permaneceu

até 2002, quando passou no concurso para Delegado. Como Delegado, atuou no Pelotão de
Franco da Rocha por aproximadamente 11 anos, na sequencia teve rápida passagem na
região de Mogi das Cruzes, seguindo para Jundiaí - região onde reside, onde ficou por quase 2
anos, junto com o Delegado titular. No mês de abril de 2015 esteve na Seccional de
Carapicuíba como Assistente, durante o mesmo período, respondeu férias no 1º DP de Barueri,
no Setor de Homicídios e também ficou um período curto no 2º DP de Cotia. Segundo ele, não
conhece muito a região, por isso contará com o apoio de todos, espera uma aproximação
rápida e eficaz. Pretende dar continuidade ao trabalho do Dr. Ednelson e manter a referência,
se possível aumentá-la, segundo ele está área é referência na região, sua missão é manter a
integração junto aos órgãos públicos e privados, visto que todos falam muito bem desta
integração, assim como o Dr. Alexandre Miguel Palermo, o qual lhe deu boas referências.
Por último disse que precisará muito do apoio de todos e se colocou à disposição.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Sup. de Segurança da AREA, Leonardo R. Cunha, saudou a todos, agradeceu o trabalho do
Dr. Ednelson e desejou boas-vindas ao Dr. Daniel. Ocorrências. Relatou sobre os índices do
ano de 2015 e confirmou o aumento da estatística no mês de dezembro, com: 103 acidentes
com vítimas (grande maioria são motociclistas), 338 sem vítimas, 5 acidentes pessoais, 6
disparos de alarmes de monitoramento, 3 ameaças, 2 apreensões de veículos, 23
atropelamentos, 10 autos localizados, 87 auxílios ao público, 44 casos de danos e
depredações, 47 desinteligências, 15 estelionatos, 41 furtos simples, 7 flagrantes, 6 tentativas
de furto, 21 furtos de veículos, 19 furtos de acessórios de veículos, 6 incêndios, 150
atendimentos ao público na rua, 17 casos de perturbação de sossego, 22 acidentes pessoais
com queda acidental, 25 roubos simples, 34 roubos a transeuntes, sendo 9 somente em
dezembro, 5 casos de tentativas de roubos, 10 casos de uso de entorpecente, 3 suicídios,
sendo 1 tentativa. Após análise geral das ocorrências, concluiu-se que na maioria das
ocorrências houve presença de arma de fogo, por isso, sugere que sejam feitas blitzes para
mostrar mais ostensividade. Segundo ele, os resultados foram positivos, tendo em vista o
crescimento da cidade, em especial, o bairro, contudo, a segurança da AREA melhorou
relativamente, considerando sua população.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré.
Gerente Geral da SOCET, Sr. Oswaldo Silva, citou apenas 2 ocorrências no mês de dezembro.
No dia 10 de dezembro às 8h35 da manhã, houve uma ocorrência e a vítima esteve na Socet
às 9h00 da manhã para ver as imagens, na sequencia se dirigiu até a delegacia, ainda pela
manhã, para registrar o boletim de ocorrência. No período da tarde do mesmo dia, dois
investigadores estiveram na socet para retirar as imagens por meio de ofício assinado pelo Dr.
Ednelson. Sr. Oswaldo ressalta a agilidade do trabalho investigativo, a integração é fantástica,
concluiu. No momento, aguardam apenas os resultados das investigações. Agora, de acordo
com o gráfico da Socet, foram apontadas 30 ocorrências no ano de 2008 contra 19 em 2015.
Por último, agradeceu o trabalho do Dr. Ednelson, bem como seu comprometimento e
eficiência, e desejou sucesso na nova missão.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREJ – Associação Residencial e Empresarial Jubran
O vice presidente, Celso Celestino, agradeceu o Dr. Ednelson, pelos trabalhos prestados a
comunidade e desejou boas-vindas ao Dr. Daniel. Informou que na segunda quinzena de

janeiro ficará pronto o primeiro informativo da associação, para divulgar ainda mais sobre a
criação da associação e angariar mais associados, e assim colher bons resultados. Espera que
no próximo ano já tenham estatísticas para compartilhar com todos.
No ensejo, como gerente operacional da HVille, agradeceu o apoio da AREA, PM, Demutran,
GMB e Polícia Civil, no acidente de trânsito que ocorreu no último dia 19 às 22h30, envolvendo
um caminhão com dois tanques. Felizmente ninguém se machucou, destaca a integração entre
todos e a prestatividade da delegacia, mesmo com 2 flagrantes, o delegado conseguiu atender
a ocorrência. Consignou agradecimentos a todos pelo apoio neste momento complicado.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Centro Comercial Alphaville
O Gerente de Segurança, Gimenes, disse que o mês de dezembro foi tranquilo, em novembro
foi registrado 1 roubo durante a noite, o sujeito usou simulacro para roubar o celular da moça
dentro do carro dela. O CCA capturou a imagem dele e divulgou internamente, e no último dia
03 o sujeito retornou, ao entrar na loja trancou a moça no quarto e roubou seu celular e
novamente não estava armado. No dia seguinte, o sujeito foi identificado pela segurança do
CCA e levado ao 2º DP de Alphaville. Tratava-se de um rapaz de 26 anos, morador de Jandira.
Em nome do CCA agradeceu ao Dr. Ednelson pela atenção.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Shopping Iguatemi Alphaville
Vinícius, substituiu o gerente de segurança Márcio, agradeceu a parceria do Dr. Ednelson e
desejou boas-vindas ao Dr. Daniel, além de informar que o Shopping está à disposição.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: PAM – Plano de Auxílio Mútuo
Na ausência do Sr. Domingues - Presidente do PAM, a presidente divulgou o último
informativo, voltado para prevenção de incêndios. Apresentou a Ana, responsável pela
comunicação, a qual estava à disposição para as empresas interessadas em participar do
PAM.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)
O representante Andrade, substituto do Setorial Pinheiro (está de férias), saudou a todos
desejando um feliz ano novo. Esclareceu que mesmo com a crise do país, foi identificado, após
levantamento entre Alphaville, Tamboré e Jubran, o crescimento no atendimento a sinalização,
no total foram atendidas 958 solicitações. Além de algumas obras entregues, como a Passarela
no Bradesco, porém ainda falta a instalação dos gradios, encontra-se disponível, assim como o
seu elevador. Além da obra na al. Rio Negro, porém encontra-se embargada devido ao
rompimento das chapas de fiação causado por uma caminhão. Sem contar os acidentes
envolvendo veículos, além disso, o asfalta também não está de acordo com as exigências. A
obra é de responsabilidade da Eletropaulo.
- A presidente falou do descaso da Eletropaulo na região, principalmente com os fios soltos nos
postes espalhados na região. Já foram feitas diversas reclamações e não tomam nenhuma
providência, disse.
- Evaldo Braun informou que muitos caminhões causam acidentes após passarem debaixo do
viaduto da Payol Velho. Por isso, sugeriu a instalação de placa indicando o limite de carga, a
altura e peso permitidos.
- A repórter da Folha de Alphaville, Thieny, questiona sobre multas para quem estacionar nas
vagas de idosos e deficientes. Andrade informa que a lei entrou em vigor na última segunda-

feira, houve aumento no valor da multa e permissão para multar dentro dos estabelecimentos
comerciais, para quem não estiver dentro da lei. Porém, ressaltou que a maioria dos comércios
estão com a placa e local da vaga fora do padrão, somente após a padronização dos mesmos
será possível fiscalizar de maneira efetiva, disse.
Assuntos Gerais
Dra. Maria Clara, presidente do Rotary Club Tamboré, agradeceu pela lembrança (kit) de final
de ano que recebeu em nome do Conseg. Deseja estar presente neste novo ano, com muita
alegria, fé e esperança. Agradeceu o Dr. Ednelson pela interação, o qual, certamente, está
deixando muitos amigos. Desejou boas-vindas ao Dr. Daniel, e explicou que na região tem
pessoas comprometidas com a segurança e bem estar da comunidade, segundo ela, o Conseg
faz seu trabalho com maestria. Parabenizou todas as autoridades da mesa, pelo
comprometimento e integração diferenciada. Fez um convite para a reunião do Rotary Club
Barueri Tamboré. Acontecem todas segundas-feiras às 19h30 no Hotel Bourbon.
Ressaltou sobre o banco de sangue do Estado de são Paulo, o qual está preocupado com o
nível das bolsas durante o início de ano e aproximação do carnaval. Neste caso, o Conseg
apoiará a divulgação.
Por último, a presidente cita os aniversariantes do mês de janeiro e agradece a participação de
todos, com informações, propostas e além de apoio para as campanhas, assim como a Folha
de Alphaville. Desejou um Excelente 2016.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

Data da Reunião Ordinária do mês de Fevereiro de 2016
Data: 03/02/2016
Hora de Início: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

