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FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A Presidente Gislane Gandra saúda os membros natos e autoridades presentes, em
seguida submete a ata anterior a aprovação e ressalta a importância da aprovação
de todos. Parabeniza a Polícia Militar, Civil, GMB pela integração. Para reflexão,
a presidente compartilhou uma entrevista do Comandante Geral da Polícia Militar
do Estado de São Paulo, Benedito Roberto Meira, que acabou se emocionando
durante o enterro de policial e desabafou. Segundo Meira, o Brasil vive em
“situação de guerra”. Ele afirma também que é preciso repensar os modelos de
segurança pública no país com urgência, além de destacar outras necessidades para
combater a criminalidade no país.
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, a sup. Stramantino, falou da integração entre as
forças de segurança. Explanou sobre denúncias de roubos de celulares e seu uso

indevido. Esclareceu que muitos indivíduos não utilizam mais armas e por isso são
liberados após levantamento da ficha (limpa) na delegacia, e eles têm como alvo as
mulheres. Para combater essa situação, orienta que todos utilizem seus celulares de
maneira adequada, ou seja, somente quando necessário, e que não andem desatentos
nas ruas. Sugeriu uma campanha para essa questão. Apresentou a nova ferramenta
(arma de choque) da GMB, são 50 armas disponibilizadas somente aos profissionais
treinados. O controle de uso é feito após a utilização da arma e registro de BO. Trata-se
de um avanço para a comunidade, porém pode ser fatal, assim como a arma de fogo.
PREFEITURA
O representante de Transporte e Mobilidade Urbana, Pinheiro, apresentou os principais
projetos de melhorias no trânsito da região. Citou as obras na al. Araguaia e Amazonas;
corretores de ônibus; construção da ponte na saída 22 da Castello (fase final). Além de
diversas alterações nos estacionamentos. Já para reduzir os acidentes de trânsito, serão
implantadas lombadas eletrônicas, informou que foi contratada uma empresa para
avaliações nos locais mais problemáticos, inclusive na via parque, que por sua vez
registrou uma velocidade de 120/130 km/h, sendo que o permitido é 50 km/h. Está em
estudo também a implantação de zona azul nas avenidas Oiapoque, Itapecuru e Grajaú,
em locais próximos a prédios comerciais. Colocou a secretaria à disposição, ressaltou
a importância da participação dos usuários, agradeceu o apoio da AREA nas obras,
Socet, CCA e Residenciais. Luiz Salge sugere como incentivo a empresas, para criação
de estacionamentos próprios, a isenção de impostos, como por exemplo a isenção de 10
anos de IPTU, assim como acontece em Osasco, após ser criada a lei municipal.
Pinheiro explicou que hoje a prefeitura exige que as empresas acomodem 90% dos
funcionários com estacionamento próprio, além de outras exigências. Segundo
Leonardo R. Cunha o município permitiu um adensamento enorme, ao contrário das
recomendações da AREA. Acredita que mais estacionamentos nas empresas não
ajudarão a fluidez do trânsito, considerando que as ruas serão as mesmas, é preciso que
se faça transporte de trilho (alta capacidade) ou não teremos solução viária, disse. Sr.
Nelson Pichiliani sugere que se crie um bolsão, para todos os carros estacionarem, e
neste local teriam ônibus para levar as pessoas até o trabalho, segundo ele é uma
solução adequada para o problema de trânsito enfrentado hoje.
Pedidos: Gimenes informa que na al. Araguaia (prox. ao portão 4), após recapeamento
de asfalto, vem ocorrendo muitos acidentes com vítimas, por isso há necessidade de
solução rápida. Pinheiro disse que a área de obras fará avaliação do asfalto. Pedro
Reynol informa que o edifício Montblanc fez um abaixo assinado em nome de 223
famílias, para que a feira não mude para av. Oiapoque, conforme informação divulgada
pelo secretário João Amâncio. Aguarda posicionamento da prefeitura.
ASSUNTOS TRATADOS
Delitos Apontados
Outros - Assunto: Furto e Roubos
Interessado: Cap. PM Thiago Baston Theodoro
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M o Cap. Theodoro, falou da operação DEJEN, o que
possibilitou aumento de policiais militares desde o mês de junho deste ano, os quais
foram direcionados para Alphaville, Tamboré e Jubran. Com base nisto, apresentou os
principais índices criminais em Alphaville, com comparativo trimestral - junho, julho e
agosto de 2013 e 2014. Começou com furto de veículos, com queda de 65%, roubo

65%, roubo de veículo também diminuiu. No Tamboré os índices também se
encontram em descendente, como furto de veículo, roubo, entre outros que se
mantiveram em 0. No caso do Jubran, bairro localizado entre Alphaville e Tamboré, a
diminuição foi ainda maior (em especial a furtos de veículos), devido a concentração
deste policiamento complementar (no Tamboré, Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues,
Tucunaré, Piracema, Piramboia). Esta diminuição se deu após operação DEJEN e
fundamental apoio da GMB, Polícia Civil, AREA e SOCET. Para efeito de análise
informou sobre a estatística de veículos que circulam diariamente em Alphaville, sendo
120 mil veículos e na al. Rio Negro, em determinado horário, os veículos ultrapassam a
Rod. Raposo Tavares.
Delitos Apontados
Outros - Assunto: Furto e Roubos
Interessado: Dr. Alexandre M. Palermo
O Dr. Alexandre Palermo, Delegado Titular do 2º DP de Alphaville, reforçou a
integração efetiva entre as forças de segurança e o efeito positivo direto nas
criminalidades, conforme dito pelo Cap. Theodoro. Explica que problemas sempre
teremos, pois estamos localizados em uma metrópole e das mais populosas do mundo, e
consequentemente com problemas de violência da mesma magnitude, comparado as
demais metrópoles do mundo, isto é inerente a situação tanto geográfica quanto
populacional, disse. Apresentou um comparativo dos meses de janeiro, fevereiro e
março contra julho, agosto e setembro de 2014, somente da área circunscricional de
abrangência deste Conseg, realizado pela AREA dentro do sistema da Delegacia. Roubo
de Veículo 10, 09, 10 contra 2, 1, 2. Roubo a Transeunte 18, 9, 21 contra 9, 5, 3. Furto a
Transeunte 6,5,4 contra 7,2,4. Furto de Veículo 21, 22, 19 contra 11,09, 4. Furtos
Outros 12 22 15 contra 1, 4,6 e assim com outros índices. Este resultado é reflexo do
trabalho em conjunto entre as forças, é necessário trabalhar intensivamente na
prevenção e policiamento ostensivo, como também na investigação, que por sua vez
resultou em diversas prisões em flagrante, estas apresentadas pela PM e GMB, além de
investigações que foram subsidiadas pela AREA e GMB. O investigador-chefe Cássio
Borba explanou sobre algumas investigações com prisões em flagrante, envolvendo
roubo a transeunte, sequestro relâmpago, onde a quadrilha inteira foi descoberta e a
prisão preventiva já solicitada. Segundo o investigador os crimes aconteciam devido à
facilidade, pois os modus operandi eram os mesmos, e a filmagem foi fundamental.
Além de vários estelionatos, o que ocupa muita tempo devido à dificuldade em juntar
elementos, mesmo assim no mês de setembro foram localizados e indiciados 7
estelionatários que atuavam na área, explicou o investigador. Citou também
identificação de corpo encontrado em área isolada, entre outras diversas investigações
bem sucedidas. Para concluir o delegado chamou atenção para prisão em flagrante
efetuada pela PM, no dia 16/09 um indivíduo de 22 anos foi detido furtando uma loja da
C&A no Shopping Tamboré, porém no dia 24/09 o mesmo sujeito praticou um furto no
Centro Comercial de Alphaville, por isso reforça a necessidade de mudança na
legislação para que a prisão seja efetiva, caso contrário a polícia continuará “enxugando
gelo”. Além disso, falou sobre informações inexistentes “boatos”, e solicitou para que
todos procurem as autoridades antes mesmo de publicar no facebook informações

indevidas, e se colocou à disposição para receber informações na delegacia para
possíveis esclarecimentos.
Delitos Apontados
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré
Sr. Oswaldo Silva, Gerente Geral da Socet, informou que Tamboré é um bairro muito
grande, o qual a Socet está inserida, com 750 mil m2, 10 alamedas, 134 empresas,
sendo que todas as alamedas são monitoradas por câmeras, além de patrulhamento por
viaturas. No mês de setembro a vigilância não registrou nenhuma ocorrência, está a 50
dias sem ocorrência. A presidente parabenizou a Socet pelo trabalho desenvolvido.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral de Segurança da AREA, Leonardo R. Cunha, ressaltou que as
ocorrências registradas pela vigilância do Alphaville Empresarial confirmaram a queda
nas ocorrências, conforme palavras das autoridades presentes. Explica ao Promotor de
Justiça, Dr. Valter Kenji, que a região cresceu, porém no centro empresarial existe um
esforço de segurança e investimento no monitoramento por câmeras, viaturas, telefone
de emergência, além do Conseg que congrega as forças de segurança em Alphaville e
Tamboré. Já em Santana de Parnaíba não possui uma vigilância privada para somar a
segurança pública, e também a necessidade de união do Conseg local. Na sequência
apresentou uma estatística dos últimos 10 anos, apesar do crescimento populacional no
centro empresarial, as ocorrências foram reduzidas. Por fim chama atenção sobre
publicações de ocorrências em rede social, é importante contatar as autoridades locais,
para informações concretas.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: CCA – Centro Comercial Alphaville
O Sup. de Segurança do CCA, João R. T. Gimenes, comentou sobre agressões e
desinteligências em bares e restaurantes durante a madrugada. Informou que o CCA
será fechado ao público às 23h, a partir de 01 de novembro, porém as atividades
internas funcionarão normalmente.
ASSUNTOS GERAIS
- O Conseg Alphaville-Tamboré apoiou a campanha “Outubro Rosa” por se tratar de
uma causa tão nobre, prevenção a vida. O Diretor Social Joaquim Domingues leu um
breve texto sobre a história e crescimento da campanha em todo o mundo. Foram
entregues laços cor de rosa e rosas para simbolizar o combate à doença e chamar
atenção a prevenção.
- Luciana Gualda, advogada e moradora de Santana de Parnaíba, diz que o motorista
precisa de informação e educação, segundo ela o Demutran poderá fornecer
informações importantes para os condutores, porém é fundamental o apoio da Folha de
Alphaville, e assim divulgar toda semana uma instrução ao motorista. Gislane diz que

o Conseg pode estudar a possibilidade de um espaço dentro do informativo e colocar
todo mês uma dica em destaque.
- A moradora Sophia Mansour Santos de 17 anos, estudante do Anglo relatou o assalto
que sofreu no dia 23 de setembro às 19h00 na esquina com a al. Amazonas e Mamoré,
dois bandidos armados roubaram seu celular, e no dia seguinte um outro aluno foi
assaltado em frente ao colégio. Além de outro caso, que não foi concretizado devido a
ronda de vigilância da AREA. Salienta que sempre se sentiu segura, porém foi
informada de outros assaltos e sequestros. Acredita que o grande problema do aumento
dos índices é a falta de iluminação na região, com isto os alunos se tornam alvos fáceis
dos criminosos. Sophia conclui que eles agem de forma audaciosa e ousada, na frente
de segurança, o que torna a situação mais crítica. Utilizou as redes sociais para alertar
os demais colegas, tentou registrar BO por volta das 20h na delegacia, porém já havia
fechado. Informou que o segurança na AREA viu o assalto, mas os dois motoqueiros
conseguiram fugir. O sup. da GMB Stramantino disse teve conhecimento do caso, foi
feita uma ordem de serviço para intensificar a ronda no horário de saída do colégio. Ele
ressaltou a importância do BO para conhecimento e ação das autoridades. Já o sup. de
segurança da AREA, Justiano, esclareceu que foram encaminhados dois seguranças
para o local, porém não conseguiram localizar a vítima para colher informações dos
sujeitos, porém no dia seguinte já foi disponibilizada uma viatura da AREA no local. A
mãe da vítima parabenizou a AREA. Leonardo complementou que a AREA está
oferecendo uma atenção maior nas escolas (horários de saídas), mas a ronda é feita em
todas das áreas. Diz que a iluminação foi melhorada em alguns pontos da região, como
na al. Cauaxi, no caso as árvores estão atrapalhando a iluminação nova, agora foi
pedido iluminação na Av. Oiapoque, e com certeza iluminação é segurança e AREA
trabalha nisto. Luciana Gualda fala que iluminação é obrigação pública. Gislane sugere
que todos colaborem acessando o site da Prefeitura e fazendo sua solicitação.
- O Promotor de Justiça, Dr. Valer Kenji, e também morador de Santana de Parnaíba há
14 anos, fala da sensação de segurança que os moradores sentiam no passado.
Atualmente se houve muitos relatos, ele também quase foi assaltado na região, por isso
se colocou à disposição para buscar e ajudar a manter a mesma segurança de 8 anos
atrás. A presidente explica que apesar da região fazer parte da capital de São Paulo,
ainda é muito provinciana, todos se conhecem, segundo ela não é só Alphaville que
está mais perigoso, mas o Brasil, além da situação que vivemos, com abrandamento
das leis e crescimento da criminalidade, porém em Alphaville existe um trabalho forte
de segurança desenvolvido pela AREA, que não abrange Santana de Parnaíba. Por isso
os índices da região comparados com o restante do país, estado ou até a própria cidade,
são mínimos, no entanto foi observado uma diminuição nas ocorrências dos últimos
meses. Alerta para cuidados com boatos, pois a região é diferenciada, a meta do
Conseg é ocorrência zero, pode ser uma utopia, mas o trabalho integrado busca esse
resultado e a presença da comunidade agrega e desenvolve ainda mais o trabalho do
Conseg. A presidente agradeceu a presença do promotor.
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