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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 passa a palavra aos membros natos.
Após as ocorrências, parabenizou a integração entre as forças de segurança, o que
fortalece a segurança da região. A presidente ressaltou também a importância da
participação efetiva de representantes de condomínios, associações e empresas,
nas reuniões do Conseg.
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, explanou sobre o bom
relacionamento com a Polícia Militar e Civil. Segundo ele a região de Alphaville
encontra-se com índices baixos, comparados a outros bairros de Barueri. Alphaville é
diferenciado devido a troca de informações entre comunidade e segurança. Além disso,
falou das operações positivas realizadas no Pq. Imperial e Jd. Mutinga, as quais
proporcionaram a diminuição de roubos de carga e perturbação de sossegado.
“Alphaville está próximo desses locais e o resultado positivo reflete na proximidades”,

afirmou. Em seguida explanou sobre a lei 13.022, que aprova o poder de polícia as
guardas municipais.
PREFEITURA
O Secretário de Transporte e Mobilidade Urbana de Barueri, Sr. João Amâncio,
agradece pelo convite e esclarece sobre os problemas de transito na região, devido ao
excesso de carros e falta de ruas. Informou que algumas intervenções estão sendo
feitas, como a obra na al. Amazonas, elevado que passa por cima da al. Araguaia e
Tucunaré, além da inauguração do Pontilhão da Castello Branco que acontecerá no
mês de janeiro de 2015, entre outras ações reparatórias. O secretário explica que todos
os semáforos da região possuem sistema inteligente, segundo ele é o único no Brasil.
Em seguida questionou sobre o pedido feito pelo Colégio Mackenzie, o qual solicitou
agentes do demutran para atravessar crianças em frente ao colégio. Esclarece que na
cidade existem 125 escolas, sendo 104 municipais e 21 estaduais, o efetivo não é
suficiente para atender esta demanda. Em contra partida já foram implantados
semáforos e faixas de pedestres solicitados pela diretoria do colégio, além de
estacionamento que foi retirado, após estas ações o colégio ficou responsável em fazer
o embarque e desembarque das crianças dentro do colégio, porém em alguns casos os
pais de alunos param na rua e deixam as crianças atravessarem. Solicitações: Luiz
Salge questiona a faixa “Pare” próximo ao Mackenzie, pois está provocando riscos de
acidentes. O secretario fala de testes de lombadas eletrônicas na região. Salge
questiona sobre acidente fatal – atropelamento, em frente ao Res. Dois. O secretário
desconhece esta informação, esclarece que na região circulam 29 mil motocicletas por
dia e 80% dos atropelamentos em faixa de pedestre envolvem motos, por isso será
realizada uma campanha de conscientização em outubro. Cel Celso solicita pintura de
faixa na al. Juruá e estrada da aldeinha (sentido para quem desce). Funcionário da
empresa Mary Kay, Adriano Souza, solicita faixa de pedestre na Av. Tucunaré
(próximo a Tramontina), os pedestres andam pela via devido à dificuldade causada
pela falta de calçamento. Por fim, o secretario divulga o aplicativo APP Barueri,
ferramenta útil para reclamações/sugestões, com direcionamento automático para a
secretaria responsável.
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 sobre a estatística referenciando o
mês de junho de 2014, após operação DEJEN, o que possibilitou aumento de policiais
militares em algumas áreas críticas e quedas das ocorrências. Salientou, que a partir de
um trabalho integrado com GMB e PC, foi possível criar ações diferenciadas para o
combate aos roubos, furtos e roubos de veículos, com isto apresentou um comparativo
(os números referem-se toda a região atendida pela 5º Cia.) - de 42 para 35 os furtos de
veículos de agosto de 2013 para o mesmo mês de 2014 (17% de diminuição); de 94 para
34 os roubos a transeuntes (64% de diminuição); de 5 para 0 o roubo de carga e de 15
para 8 os roubos de veículos. Quanto aos furtos foram registrados 106 casos em

junho/14; 105 em julho e 78 em agosto. Furtos de veículos: 55 em junho; 49 em julho e
35 em agosto. Roubo: 51 em junho; 44 em julho e 34 em agosto. Roubo de veículos: 22
em junho;11 em julho e 8 em agosto. Em suma, todos os índices na área da 5º Cia têm
diminuído substancialmente. Faz um elogio ao Dr. Alexandre e equipe do 2º DP de
Alphaville e ao sup. Stramantino da GMB. Divulgou o aplicativo Sinesp Cidadão,
permite consulta de número de RG, nomes e placas de veículos. O aplicativo possibilita
o levantamento de antecedentes criminais de pessoas físicas e situações de veículos.
Delitos Apontados
Outros - Assunto: Furto e Roubos
Interessado: Dr. Alexandre M. Palermo
O Dr. Alexandre Palermo, Delegado Titular do 2º DP, justificou sua ausência na reunião
passada, ficou impossibilitado devido à grande demanda na delegacia. Apresentou
Cassio Borba, o novo investigador-chefe do 2º DP. Cassio tem mais de 25 anos de
experiência policial e veio acompanhado de mais 3 novos investigadores. Com poucos
dias de serviço, ele e sua equipe, culminou uma série de esclarecimentos, inclusive de
homicídio. Colocou à disposição a delegacia e o setor de investigação. Com relação as
ocorrências, além do caso de homicídio, citou acréscimo em roubo, leve queda nos
furtos de veículos, porém já está em curso uma investigação específica, o que já tem
inibido alguns casos. Em Santana de Parnaíba (Av. Yojiro Takaoka) ocorreu um
sequestro relâmpago. O delegado julga importante a orientação aos clientes bancários,
uma vez que o criminoso detecta facilidade no sequestro, a criminalidade aumenta,
devido ao fácil cometimento. Explica que uma pessoa observa o cliente e a dupla
aguarda informações via celular, o que torna difícil a prevenção. Dr. Alexandre também
explana sobre a reunião realizada na delegacia de Barueri com a participação do
delegado geral, segundo ele o trabalho está superando as expectativas, citou a criação de
grupo voltado as reformas legislativas para combater a impunidade, em parceria com
outros órgãos, como ministério público, além de ações para furtos de veículos, com
fiscalização intensiva em comércio de peças (desmanches). A presidente questiona
sobre roubos em condomínios verticais, o delegado informou que somente 1 caso foi
registrado. Domingues esclarece que no espaço geográfico de Alphaville possui 94
condomínios verticais, grande parte deles participam dos treinamentos que a AREA
oferece, porém os 2 condomínios que sofreram os roubos não estão participando. Em
um dos casos o porteiro deixou a encarregada da faxina para tomar conta da portaria e,
no segundo, a portaria recebeu uma ligação e a pessoa se passou por morador e liberou a
entrada de duas pessoas e, furtaram dois apartamentos de moradores que estavam
viajando. De acordo com Domingues, a AREA encaminha mensalmente aos
condomínios o convite com o cronograma dos cursos. Foi sugerido, em reunião, que
seja divulgado uma lista com os condomínios que participam, com intuito dos
proprietários cobrarem dos síndicos que não participam, a Folha de Alphaville
contribuirá com a divulgação.

Delitos Apontados

Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré
Sr. Oswaldo Silva, Gerente Geral da Socet, informou que sua vigilância registrou no
mês de agosto somente 1 roubo a transeunte, realizado por motoqueiro com garupa. A
presidente parabenizou a Socet pelo trabalho e investimentos na segurança eletrônica.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente de Segurança da AREA, Joaquim Domingues Filho, parabeniza as forças de
segurança pela integração, em paralelo ressalta a importância do alto investimento em
segurança eletrônica, realizados pela Socet, Area e Arej. Na sequência elogia o Dr.
Alexandre, pelo desempenho e trabalho em prol da comunidade. Sobre as ocorrências
citou tentativa de roubo, ao serem recebidos com tiros, os sujeitos empreenderam fuga.
Relatou também furtos de motos em bolsões, realizados por veículo Honda Civic.
Todos envolvidos foram detidos e o delegado atuou em flagrante, estão fora de
circulação, isto se deu por conta da segurança eletrônica. A AREA está estudando
novos em investimentos em câmeras nas entradas e saída de Alphaville. Cita mais 3
roubos praticados por motoqueiros com garupa, saidinha de banco no Bradesco, HSBC
e um roubo a transeunte, porém esclarece que a polícia civil tem feito constantemente
operações com apreensões de diversas motos. Sugere que a PM realize abordagens
esporádicas com motociclista com garupa.
CAMPANHAS:
Campanha Dicas de Segurança. O material foi desenvolvido com o apoio da polícia
militar e civil, com uma tiragem de 20 mil exemplares, para atender a região. As ações
foram iniciadas em 12 de agosto de 2014, com entregas nos condomínios residenciais,
escolas, agências bancárias e público flutuante. O Banco Bradesco está apoiando o
Conseg, a AREA está realizando abordagens na galeria e, se pudermos contar com
mais autoridades, para que o objetivo da campanha seja atingido, conforme segue “É
hora de adotar uma cultura de segurança preventiva”. O material encontra-se
disponível com a área de comunicação do Conseg.
ASSUNTOS GERAIS
- O vice-presidente da AREJ, Celso Celestino, informou que foram realizadas mais três
reuniões em agosto. A documentação da associação retornou do cartório, por conta de
algumas exigências, porém que já estão cumprindo. Esclareceu que a implantação será
dividida por células, a expansão será feita de acordo com as adesões. A presidente
ressalta que a área do Jubran é muito grande, comparado a Alphaville e Tamboré.
- Pelo PAM – Plano de Auxílio Mútuo, a jornalista Viviane Salles, agradece a Folha de
Alphaville, pelo destaque da matéria do Bombeiro que foi para o Texas, inclusive ele já
está treinando outros profissionais, foi uma iniciativa muito válida do PAM, concluiu.
- Dra. Maria Clara, representante do Rotary Club, explana sobre a parceria com a OAB
e Polícia Militar, com projeto para diminuir o avanço do crack e convida o Conseg a
participar desta iniciativa. Toda segunda ás 20h00 é realizada a reunião do Rotary Club
no Hotel Bourbon.

- Antônio Marcos, gerente da Modular Castelo Branco (condomínios de galpões),
relata muitas reclamações de pessoas que caminham a pé até o ponto de ônibus,
principalmente de mulheres que sofreram assédios. Após comunicar a GMB, é possível
notar rondas frequentes da guarda, disse. Alerta para risco de acidentes, devido a carros
na contramão para acessar a rodovia (responsabilidade viaoeste).
- Luiz Salge, sugere que seja feita uma reunião conjunta no Centro Comercial
Alphaville, com a participação do Conseg, AREA e Síndicos, além das autoridades.
Acredita que desta forma o Conseg poderá conscientizar os síndicos sobre suas
responsabilidades e treinamentos eficazes que a AREA oferece.
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