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FORMAS DE DIVULGAÇÃO DA REUNIÃO
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Presidente
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Primeiro Secretário
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Diretor Social

GISLANE GANDRA LIMA
ENZO SCALZI
LEONARDO R. DA CUNHA
EVALDO BRAUN
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FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A Presidente abriu a reunião com os agradecimentos a todos os presentes e submeteu
a Ata anterior à aprovação. Ao final da reunião foi apresentada a Jornalista Viviane
Salles, que será responsável pelo Informativo e Boletim eletrônico. Citou alguns
convidados de Santana de Parnaíba, os quais visitam o Conseg para entender melhor
sobre a entidade de Alphaville e Tamboré, e ainda destaca a importância da
integração entre todos os Consegs.
MEMBROS NATOS
Membro Nato
PM:
Membro Nato
PC:

PRESENTE
AUSENTE

AUTORIDADES PRESENTES - MEMBROS INSTITUCIONAIS E
REPRESENTATIVOS
FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES
Pela Guarda Municipal de Barueri o Subcomandante da 2º Cia. Celestino, disse que as
ações foram focadas na região de Alphaville por conta do aumento de furtos e roubos de
veículos e roubos a transeuntes, após as ações foi realizada a prisão dos indivíduos,
segundo ele não ocorreram mais roubos na al. Tocantins. Disse ainda que o Secretário
Dr. Gilberto determinou ações preventivas para diminuir essas ocorrências.

PREFEITURA
Pelo Demutran, o coordenador de trânsito, Sr. Orlando Fernandes explanou sobre os
trabalhos em andamento, bem como o semáforo na Al. Rio Negro, Mackenzie,
Tocantins, além de abertura do canteiro na Rua São Paulo (inauguração da ponte),
Aruanã com Paiol e Mamoré, retorno na Av. Paraíba, retorno na Al. Amazonas, abertura
da rotatória do Mackenzie com o paiol velho e ampliação de acesso da Ceará com a
estrada da Aldeinha.
- Sr. Oswaldo Silva parabeniza o Demutran pela abertura da Av. Paiol Velho que liga a
Aruanã.
- Sr. Domingues questiona sobre inauguração da ponte da aldeia no dia 15/09/13.
- Major Celso disse que uma companhia de transporte estaciona seus veículos, todos os
dias, na Via Parque, deixando somente uma via disponível para acesso no período da
manhã. Ocorre também mais a frente próxima da ponte da Castello, solicita
intensificação de placas. Sr. Orlando informou que os veículos deverão estacionar em
outro local.
- Jarbas parabeniza o Demutran pelo semáforo em frente ao Mackenzie e solicita
encarecidamente que sejam multados os motoristas (alunos da Faculdade) que
estacionam nas 2 vagas de deficientes e idosos, próximo a portaria do Instituto.
- Pedro Reynol solicita uma fiscalização na Av. Oiapoque. Sr. Orlando disse que estão
aguardando a chegada de mais 90 agentes, porém será solicitada uma fiscalização no
local.
- Membro do Conseg solicita fiscalização ao lado do Shopping Iguatemi (prédio de
vidro azul).
- Gimenes alerta sobre servidão pública de passagens na Al. Araguaia, Sr. Leonardo fala
da dificuldade devido a não fiscalização do Demutran no local, pois se trata de uma
propriedade particular, esclarece que o imóvel teve um projeto aprovado para construir
um prédio e durante a construção foi preciso fazer escavações e subsolos, o qual a
prefeitura autorizou a construção ao lado da servidão de passagem, e isto causa
transtornos para os vizinhos, solicita que se pense em algo para resolver esta questão.
ASSUNTOS TRATADOS

Delitos Apontados
Furtos de Veículos - Assunto: Solicitações
Interessado: 1º Ten. PM Andrade Sales
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M o Cmt INT. iniciou com os indicadores criminais baseados
no INFOCRIM (sistema alimentado pelo boletim de ocorrência da Polícia Civil), o seu
armazenamento é realizado pela Secretaria de Segurança Pública, a qual disponibiliza os
dados a PM e PC. Um comparativo em Alphaville e Tamboré no mês de agosto
2012/2013, apontou acréscimos em alguns índices, entre eles está o furtos de veículos
com 5 ocorrências (Al. Araguaia, Rio Negro, Piracema e Tucunaré), após ações
específicas foram realizados alguns flagrantes, principalmente com motociclistas e
garupa, além de roubos de veículos (Piracema, Araguaia, Tocantins) e ainda crime
patrimonial. Informou que no mês de agosto foi realizado flagrante em uma casa de
jogos na al. Araguaia, por meio do disque denúncia, foram apreendidas 61 máquinas
caça-níqueis.

Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET
O Sr. Oswaldo Silva, Gerente Geral da Socet, informou que sua vigilância registrou no
mês de Agosto 1 roubo de celular, a senhora foi abordada por 2 menores, quando
caminhava na Al. Araguaia às 21 hs. A vítima passou as características dos meliantes à
viatura da Socet, e na sequencia os sujeitos foram localizados e seu celular recuperado.
Ocorreu também a invasão em uma empresa na Av. Ceci (23/08), às 20 hs, o
encarregado de manutenção foi rendido por uma pessoa que dizia estar com uma
correspondência para entregar a proprietária, nisto 8 pessoas invadiram a empresa e
permaneceram por 2 horas, os meliantes procuravam por 3 milhões, porém saíram
apenas com CPUs e documentos. Após o ocorrido (às 22h20) a proprietária comunicou
a Socet, porém até o dia seguinte não foi confirmado BO por parte das autoridades
policiais. Os participantes do Conseg ressaltam a importância do BO. Fabiana Ruiz
confirmou com o Delegado que realmente não houve registro na Delegacia.

Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA
O Sr. Leonardo R. Cunha, Gerente Geral da AREA, informou que os acidentes com
vítimas cresceram, foram 3 casos no mês de agosto, está acima da média, em relação
aos atropelamentos foram somente 2. A AREA tem colocado cercas nas avenidas para
disciplinar na travessia, já a GMB e o Demutran têm colocado agentes nos principais
pontos de travessia, mas ainda acontecem os atropelamentos. Na sequencia o operador
de monitoramento da AREA, Danilo W. Peleje, apresentou as ações realizadas em
parceria com o 2º DP, com registros de 143 ocorrências no mês de Julho/2012 contra 94
em 2013, e ainda:
Julho de 2013

Agosto de 2013

Estelionatos
8

(Araguaia)

3

18 (Rio Negro)

6

Furtos de Veículos
Julho de 2013

Agosto de 2013

4 (Araguaia)

3

Furtos de Acessórios de Veículos
Julho de 2013

Agosto de 2013

4 (Araguaia)

2

Furtos Outros (transeunte)
Julho de 2013

Agosto de 2013

12 (Araguaia)

7

10 (Marcos Penteado)

1

10 (Amazonas)

2

14 (Madeira)

1

19 (Mamoré)

6

6 (Tocantins)

1

* nos casos de estelionatos 90% dos casos são de transação irregular bancária.

OBSERVAÇÕES
Cel Dorival falou sobre incêndios em carros, disse que até o Corpo de Bombeiro chegar,
em aproximadamente15 min., o carro já estava destruído, pergunta se a AREA tem
caminhão pipa para disponibilização nesses casos, o Sr. Domingues esclarece que a
Associação possui um caminhão pipa que funciona 24 horas por dia, inclusive aos finais
de semana, mesmo com as guarnições descansando, a segurança esta apta a conduzir o
combate de incêndio. Gimenes informa que o Centro Comercial possui dois caminhões
pipas, mas neste caso o fogo espalha muito rapidamente no veículo.
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