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FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A presidente Gislane Gandra saúda a todos os presentes e submete a ata da reunião
anterior a aprovação. Na sequência passou a palavra aos membros natos. Ao final
da reunião foram apresentados dois vídeos, o primeiro com o desabafo e
reportagem da jornalista Rachel Sheherazade, sobre os números alarmantes de
policias mortos no país, considerado um dos maiores do mundo, e o segundo
vídeo, sobre as atividades do Conseg de 2014 e agradecimentos. A presidente
ressaltou que a segurança na região está avançando, diferente do que acontece no
país, isto é fruto do trabalho integrado entre a segurança pública, privada e
sociedade, além do bom trabalho de comunicação da entidade, integração e união.
Por fim, agradece seus pares, diretor social Joaquim Domingues, pelo trabalho
desenvolvido durante o ano de 2014. 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, a sup. Kelli de Lima Rigonati, reforça a diminuição
nos índices do último mês e esclarece o suposto “furto de veículo” na av. Piracema. Ao

contatar o proprietário do veículo descobriram que ocorreu um acidente durante a
manutenção da equipe da Socet, quando uma pedra quebrou o vidro do carro. Citou
um flagrante de roubo próximo ao Shopping Tamboré, a GMB deteve o ladrão e o
acompanhou até o 2º DP para as devidas providências. A presidente parabeniza o
fundamental trabalho da guarda na região.
PREFEITURA
O representante de Transporte e Mobilidade Urbana, Setorial Pinheiro, representando o
secretário João Amâncio, salienta que o problema de trânsito na região é ocasionado
principalmente pela Rod. Castello Branco e RodoAnel, ambos prejudicam a saída de
Barueri, por isso o secretário, em conjunto com a CCR, estão estudando um projeto
para 2015 (saída da al. Rio Negro com Aldeinha), verificará possiblidade de
apresentação na próxima reunião. Disse também, que em 2015 pretendem melhorar a
área de saída de Alphaville e Tamboré. E como forma de prevenção, verificará
possibilidade de encaminhar ao Conseg informações sobre educação no trânsito, para
divulgação no informativo.
Providências:
- Sr. Oswaldo Silva questiona sobre a data de entrega de 17 placas de proibição de
estacionamento de caminhão. Sup. Pinheiro retornará com uma posição.
- Gislane Gandra alerta para vazamento de água na al. Araguaia, após saída do túnel ao
lado direito. Pinheiro fará vistoria no local e encaminhará documento ao departamento
responsável.
- Leonardo R. da Cunha questiona sobre estudo de mudança de itinerário das linhas da
CPTM, que visa tirar os ônibus da al. Mamoré e Rio Negro, redirecionando-os para al.
Purus e Araguaia, com destino a Carapicuíba. Pinheiro esclarece que o projeto está em
andamento, ainda não foi liberado, tendo em vista o impacto para as pessoas que
utilizam a al. Rio Negro, além de necessidade de implantação de sinalização. Informa
que estão estudando todos os pontos de ônibus, com intuito de implantar os pontos nas
baias e retirá-los da faixa de rolamento. Reforçou que a AREA será envolvida em todas
as decisões de obras da região, com o objetivo de estudar problemas futuros. Pinheiro
pretende divulgar mais as atribuições do Demutran, e assim orientar melhor as pessoas
sobre direcionamentos de solicitações, reclamações, entre outros.
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. Informou que
todos os índices têm acusado queda. Novembro: 6 furtos de veículo em Alphaville e
Jubran, e 4 no Tamboré. Roubo a banco 0 – Roubo de carga 0 - Roubos 13 em média.
Somente o furto aumentou, ainda assim, muitos referem-se a furto de documento e
celular, ambos registrados pela delegacia eletrônica. Segundo ele, nesta época do ano
existe uma tendência de aumento nos índices criminais, porém na região o índice tem
diminuído, devido a importante ação da Guarda Municipal, Polícia Civil e Demutran. A
presidente sugere que seja encaminhado o arquivo com as ocorrências antes da reunião,
para apresentação no data show. Fala também da importância da operação natal,
realizada pela PM, nos shoppings, conforme solicitação anterior do shopping Iguatemi.

Referente a palestra (furto e roubo de pedestres/funcionários), o cap. Theodoro
informou que já poderá ministra-la na Socet, e a pedido da presidente, também no
Conseg, durante a reunião do mês de março de 2015, após a apresentação, o material
poderá ser divulgado no site do Conseg. O capitão colocou-se à disposição para
apresentar algum tema específico nas associações.
Delitos Apontados
Outros - Assunto:
Interessado: Dr. Alexandre M. Palermo
O Dr. Alexandre Palermo, Delegado Titular do 2º DP de Alphaville, ressaltou dezembro
como um mês atípico, historicamente na polícia são realizadas operações especiais,
devido ao crescimento do comércio e circulação de dinheiro, como compras e festas,
com isto as pessoas acabam se tornando alvo fácil dos criminosos, é necessário
prevenção, pois existe a tendência do aumento de crime patrimonial, esclareceu. Em
contrapartida, há uma diminuição nos índices como um todo, isto é fruto do
policiamento ostensivo eficaz e conscientização das pessoas, porém, manter a atenção
sempre, principalmente nesta época. O delegado notou nos últimos dois meses um
ligeiro aumento em delitos de estelionatos na região. Cerca de 80% dos inquéritos da
delegacia são de estelionatos, as pessoas devem ter muito cuidado, os antigos golpes de
falso sequestro estão sendo substituídos por outros. Entretanto, recomenda que as
pessoas não passem informações por telefone, mais cuidados com correspondências, em
especial, com boletos fraudados, o que tem ocorrido frequentemente.
Delitos Apontados
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré
Sr. Oswaldo Silva, Gerente Geral da Socet, informou apenas um acidente de trânsito
sem vítima (entre celta e caminhão). Como as autoridades também não registraram
ocorrências na área da Socet, confirmou que sua vigilância mantem ocorrência zero. A
presidente parabenizou pelo trabalho bem feito da associação.
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 registrou 13 acidentes com vítimas e 21 sem vítimas, 1
ocorrência de agressão, 1 de apoio a instituição privada, 2 atropelamentos, 8 auxílios
ao público, sendo 86 registrados durante ao ano de 2014, o que motivou a diretoria da
AREA a equipar a segurança com desfibriladores, pois já tivemos casos de ataque
cardíaco em diversos locais, e esta ação poderá salvar uma vida, se for atendida
rapidamente, alertou. Citou também 6 averiguações diversas, 2 averiguações de
suspeito, 5 desinteligências, 2 estelionatos, 1 estupro envolvendo suposta funcionária
de empresa localizada na al. Tocantins, 2 furtos, 1 flagrante de furto, 2 tentativas de
furto, 4 furtos de veículos, 1 furto de acessório de veículo, 1 caso de incêndio ( foram
registrados 8 durante o ano na área do centro empresarial, a maioria em empresas de

veículos), 1 infração florestal (corte de árvore), 8 mal súbitos, 1 morte natural, 3
objetos localizados, 1 perturbação de sossego, 1 pessoa localizada, 1 roubo a
transeunte, 1 caso de uso de entorpecente e 1 caso de suicídio (fora da área
residencial). Sobre o estelionato, existe uma quadrilha que oferece empréstimos a juros
baixos via internet, com a marca de Prime Alphaville. O incauto é chamado atenção
pelas facilidades, sem necessidade de comprovação de renda e sem garantias, ele entra
em contato com o estelionatário e ao preencher o cadastro solicitado, o próximo passo
é realizar um depósito de determinado valor para aprovação de cadastro, e com isto
perde o dinheiro e não consegue mais contato com o estelionatário. Leonardo explica
que neste caso os estelionatários utilizaram o endereço e CNPJ da cooperativa criada
pelos funcionários da AREA, que já se encontrava em encerramento, e agregaram ao
nome da falsa Prime Alphaville. Contudo, após uma reclamação no interior da Bahia, o
Juíz prontamente mandou bloquear a conta da cooperativa, agora é necessário contratar
advogado para defender a cooperativa na Bahia. Alerta a todos para que tenham muito
cuidado, além de enganar as pessoas, os estelionatários levantam dados de empresas
pela internet. Já sobre roubo a transeunte alerta que a média mensal é maior, entre 4 e
5, e as vítimas são funcionárias das empresas no horário de saída, e as ocorrências
estão mais concentradas próximo a ponte estaiada, que é a rota de fuga dos ladrões.
Sobre flagrante de furto, Joaquim Domingues relata que a ocorrência foi registrada no
DP Central de Barueri, e foi descoberta uma quadrilha que furtava produtos nas
gôndolas das farmácias na região, duas senhoras e o veículo foram presos (com
produtos roubados). Devido expertise do segurança da AREA, que levou o celular das
indiciadas ao delegado de plantão, foi possível correlacionar a família inteira na pratica
do crime. Com base nos relatos, a presidente solicita que o assunto de crimes de
estelionatos volte para o informativo, alertando que os estelionatários continuam
a utilizar endereços inexistentes de Alphaville, por ser uma área próspera.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: CCA – Centro Comercial Alphaville
O Sup. de Segurança do CCA, João R. T. Gimenes, não registrou ocorrências, devido
ao fechamento do CCA às 23h, além de outras medidas pontuais.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREJ – Associação Residencial Empresarial Jubran
O vice-presidente da AREJ, Celso Celestino, informou que cumpriram todas as
exigências do cartório, a documentação será devolvida e colhidas as novas assinaturas,
para conclusão do processo e início dos trabalhos.
ASSUNTOS GERAIS
- Dra. Maria Clara, representante do Rotary Club Barueri, parabeniza o trabalho do
Conseg e destaca a importante homenagem recebida pelo Conseg em 27 de março
deste ano, em nome do COMPHIC - Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural de
Barueri, por indicação dela, como vice-presidente, em comemoração aos 65 anos de
Barueri. Foram homenageados 26 nomes, entre pessoa física e instituição, que
efetivamente contribuíram, e continuam contribuindo, para a história e progresso do

Município. O nome do CONSEG Alphaville-Tamboré está registrado na história de
Barueri pelos seus 17 anos de trabalho em prol da segurança da região.
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