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Segundo Secretário
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FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A presidente Gislane Gandra saudou a todos os presentes na primeira reunião de
2015 e submeteu a ata da reunião anterior à aprovação. Na sequência, passou a
palavra aos membros natos. No final, a presidente ressaltou a importância da
integração entre a Polícia Militar, Civil e a Guarda Municipal em busca de
resultados positivos na segurança dos bairros de Alphaville e Tamboré. Foi
ressaltado, ainda, que esta integração se deve ao compromisso assumido por todos e
pela notoriedade que o Conseg atingiu perante os bairros e a comunidade, chegando
ate a se tornar referência. Divulgou que a região central do município de Barueri
esta estudando a criação de um Conseg e que a entidade irá fornecer apoio no que
for preciso. Por fim, agradeceu a presença dos presentes e da diretoria, além de
ressaltar a necessidade de um trabalho coeso que se reflite em outros bairros do
município. Na ocasião desejou um feliz 2015 a todos.
MEMBROS NATOS
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, apresentou que
os números de ocorrências baixaram e parabenizou o trabalho conjunto das Polícias na
região, já que considera diferenciado. Assumiu o compromisso de apoiar no
cumprimento das normas pelas casas noturnas e bares dos bairros, e que será feito o
levantamento da documentação do Bar Deck. Para finalizar solicitou que os presentes
entrem em contato com a Guarda Municipal para denunciar possíveis atos nas ruas.
.
PREFEITURA
O representante de Transporte e Mobilidade Urbana, Setorial Pinheiro, representando o
secretário João Amâncio, relembrou que é muito importante o contato da população
com a secretaria relatando ocorrências que coloquem em risco a segurança dos
motoristas e pedestres. Pontuou que todos os e-mails e solicitações são recebidos e
encaminhados para os determinados setores, quando necessário. Esclareceu que depois
do dia 17 de janeiro a ciclofaixa do município estará disponível somente aos domingos
e aos sábados serão abertas para circulação normal dos veículos, por conta do fluxo de
trânsito.
Esclareceu que a Secretaria, em parceria com Area, instalou gradis e até cerca viva para
direcionar o pedestre por um caminho seguro. Esclareceu que a obra da alça de acesso
da Rodovia Castello Branco sofrerá atrasos e que a circulação de caminhões terá uma
nova rota em Alphaville em 2014 – documento que será divulgado na próxima reunião
do Conseg e será encaminhado para as entidades.

Providências:
- Sra Lea Cesina Bassi de Carvalho, síndica do Condomínio América 1, solicitou a
instalação de gradis para manter o tráfego seguro de pedestres no túnel da Rio Negro, e
pediu solução na iluminação deste espaço.

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. Divulgou um
comparativo no número de ocorrência entre o último trimestre de 2013 e 2014, a título
de conhecimento, e justificou uma queda nos índices de criminalidade dos bairros de
Alphaville e Tamboré. Apresentou que no último trimestre de 2013 foram registrados
107 furtos enquanto no mesmo período em 2014 ocorrem 73, em furtos de veículos
registrou uma queda de 22 para 16 registros, já em roubo de 36 para 22 e roubo de
veículo de 8 para 2 registros. Pontuou que a região do Jubran também conta com uma

diminuição significativa, comparando o último trimestre de 2013 e 2014. Os números
são: furto caiu de 30 para 18, furto de veículo de 32 para 16, roubo de 11 para 9 de
carga de 1 para zero, roubo de veículo de 3 para 1. Explanou que resultado positivo da
parceria entre as Polícias Militar e Civil, além do forte apoio de equipe que a Guarda
Municipal recebeu. Reforçou que com o apoio do Conseg Alphaville/Tamboré recebeu
o reforço de 26 policiais que estão atuando na Cia. Antes de encerrar, pontuou que a
Casa Noturna Lazule, localizada no Tamboré, não possui documentação para
funcionamento e que medidas estão em andamento com a Prefeitura de Barueri.
Finalizou dizendo que a prioridade é atuar para baixar ainda mais os índices.

Delitos Apontados
Outros - Assunto:
Interessado: Dr. Alexandre M. Palermo
O Dr. Alexandre Palermo, Delegado Titular do 2º DP de Alphaville, saudou os
presentes e pontuou que acredita mudança na cúpula da Polícia Civil será favorável para
a região. Apresentou que os números mostram claramente uma queda nos índices, que é
fruto da excelência de todo o trabalho que deve ser continuo em busca de manter e
diminuir as ocorrências. Apontou que a Casa Noturna Lazule, localizada no Tamboré,
voltou a apresentar problemas e que está sendo investigado o desaparecimento de um
adolescente que foi visto por último no estabelecimento. Explanou que o
estabelecimento já apresentou problemas em outros endereços que esteve sediado e que
e providências serão tomadas. Finalizou pontuando que o caso Mackenzie foi a
julgamento que o réu foi considerado culpado.
Delitos Apontados
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré
Sr. Oswaldo Silva, Gerente Geral da Socet, informou que a entidade registrou no mês de
dezembro dois furtos, sendo um caminhão com carga que foi furtado no dia 15 de
dezembro e localizado no dia seguinte no município de Osasco, e um Fiat Uno ano 94.
Além disso, ocorreram 3 acidentes de trânsito. Sugeriu a criação de um banco de dados
interno, restrito, com fotos para reconhecimento facial dos infratores. Finalizou
solicitando uma reunião posterior para tratar sobre este assunto.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral de Segurança da AREA, Leonardo R. Cunha, informou que a
vigilância da associação havia registrado um aumento de roubo a transeunde,
principalmente na região da ponte Estaiada e que isso foi revertido. Em dezembro foram
registrados apenas dois furtos de motos, apresentado também uma queda nos índices.
Considera uma redução importante, em um mês atípico e que trouxe bons números.
Qualifica que isso se deve ao fruto do trabalho em parceria. Por outro lado, a entidade
registrou 7 casos de desinteligência por ciúme, brigas familiares, que nunca haviam sido

registradas e que nestes casos a vigilância intervém para que não se torne violência.

Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREJ – Associação Residencial Empresarial Jubran
O presidente da AREJ, Adriano Rodrigues, informou que cumpriram todas as
exigências do cartório e que documentação está finalizada aguardando apenas a
expedição. Acredita que em breve as atividades da associação terão início.
ASSUNTOS GERAIS
- Sra Lea Cesina Bassi de Carvalho, síndica do Condomínio América 1, explanou sobre
o barulho e o não cumprimento da lei do silêncio por parte do Bar Deck. Afirmou que o
estabelecimento não está cumprindo as normas e o acordo já firmado no ano de 2014. A
Guarda Municipal, com o representante o Supervisor Ednilson Stramantino, se propôs a
averiguar e buscar soluções para que as normas sejam seguidas. A síndica pediu ainda
um trabalho de conscientização sobre as luzes de segurança no topo dos edifícios e
salientou a importância da instalação de medidas de segurança para trânsito de pedestres
no túnel da Alameda Rio Negro.
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