ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA – 05/02/2013
CONSEG - BARUERI - ALPHAVILLE / TAMBORÉ
Data da
Reunião:
Local da
Reunião:
Pessoas
Presentes:

05/02/2014

Hora de Início: 18:00

Hora de
Encerramento:

20:00

- No 21

FORMAS DE DIVULGAÇÃO DA REUNIÃO
Confirmações via telefone

E-mail/Convite eletrônico

MEMBROS DA DIRETORIA PRESENTES
Presidente
Vice-Presidente
Segundo Secretário
Diretor Social
Conselho de Ética
Conselho de Ética
Conselho Fiscal
Conselho Fiscal

GISLANE GANDRA LIMA
ENZO SCALZI
EVALDO BRAUN
JOAQUIM DOMINGUES FILHO
GERALDO JOSÉ MICHELOTTI
PEDRO PAULO REYNOL
NELSON IGNACIO PICHILIANI
CLEVISSON VIERA MARQUES

FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A Presidente abriu a reunião com os agradecimentos a todos os presentes, submeteu a
ata anterior à aprovação e na sequencia os membros natos apresentaram as
ocorrências. Explanou sobre a atual comandante do 20º BPM/M, a Ten Cel Cláudia
Vigília, primeira mulher no comando do Batalhão de Barueri, a qual no mês de março
(12) ministrará uma palestra em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.
MEMBROS NATOS
Membro Nato
PM:
Membro Nato
PC:

PRESENTE
REPRESENTADO

AUTORIDADES PRESENTES - MEMBROS INSTITUCIONAIS E
REPRESENTATIVOS
FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES
Pela Guarda Municipal de Barueri o subcomandante da 2ª Cia., Celestino, esclarece que
está comprometido com as pessoas e a segurança pública de uma forma geral, mesmo
durante suas férias está presente na reunião, segundo ele a GMB procura atender o
município inteiro, bem como as demandas das regiões de Alphaville, Jubran e Tamboré,
após a reunião passada a Guarda estipulou algumas operações com os grupos
estratégicos, táticos e motos, entretanto a GMB abordou indivíduos da região e

obtiveram resultados positivos, isto após aumentar o efetivo na região, “este trabalho
apoiou também a Polícia Militar, disse”. A ação aconteceu próximo a al. Araguaia e
Tucunaré, os dois indivíduos na motocicleta empreenderam fuga após a aproximação da
guarda, e foram detidos na al. Ceci, porém não estavam em estado de flagrante, a moto
foi apreendida, mas não constava como furto ou roubo, ou seja, os sujeitos foram
liberados. Gislane agradece, em nome de todos, a disponibilização das viaturas da GMB
na região.
PREFEITURA
O Jaime de Souza Matos, supervisor de operações, destacou 5 assuntos: o primeiro foi a
volta aulas no último dia 3, orienta os pais para que colaborem com o transito, evitando
ficar muito tempo parado na rua esperando o filho sair da escola. Foi possível aumentar
o efetivo no período da tarde, entregando maior fiscalização de caminhões, entre às 17h
e 20h. Além de fiscalização de ônibus no corredor da al. Araguaia, com o objetivo de
retirar o veículo de passeio da área do transporte coletivo. O Demutran se preparou para
as chuvas, porém o período atual é o mais seco dos últimos tempos. Destacou sobre a
remodelação viária na Av. Dr. Dib Sauaia Neto, além sistema semafórico inteligente e
por último informou que o departamento de transito remodelou a escala de serviço,
possibilitando um efetivo maior para atendimento de fiscalização nas ciclofaixas, aos
sábados e domingos, pois ainda existem muitos condutores, na região, que insistem em
acessar a ciclofaixa.
- Gislane sugere que o semáforo na al. Rio Negro entre a Araguaia (saída da castello)
funcione de forma manual aos domingos, devido ao fluxo baixo de pessoas.
- Após questionamento sobre a remodelação de sinalização da estrada da aldeinha,
Jaime responde que o projeto original foi modificado, o local encontra-se com medidas
provisórias, a secretaria de comércios e construções poderá esclarecer.
- Jaime foi alertado sobre o transito na al. amazonas por conta da Escola Anglo, com fila
dupla e até tripla estão formando, os pais chegam e estacionam na rua para pegar os
filhos nas escolas, será verificada a questão.
- Sr. Nilton pede medidas para as motos que circulam na região aos finais de semana,
fazendo barulhos entre os horários das 19h e 22h00, principalmente na al. madeira e
cauaxi.
ASSUNTOS TRATADOS
Delitos Apontados
Furtos de Veículos - Assunto: Solicitações
Interessado: Cap. Thiago Baston Theodoro
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M o Cap Theodoro falou sobre os conceitos de segurança
pública, segundo ele um deles é mensurado através dos índices criminais, redução,
prisões (de forma tangível), outra é a sensação de segurança, é como o cidadão se sente
dentro da comunidade a qual pertence. Esclarece que a PM realizou operações no
Jubran, utilizando a ROCAM, devido ao aumento de furtos de veículos que vêm
ocorrendo desde maio de 2013, o jubran se tornou um hiato entre os bairros do Tamboré
e Alphaville, pois não existe uma associação nos moldes da AREA e SOCET. O Jubran
teve redução de índice de furto de veículo de 61%, nas últimas duas semanas, por conta
do trabalho das motocicletas da PM, isto reflete em Alphaville (15 furtos em nov de
2013, 13 em dez de 2013 e 10 em jan de 2014). No Tamboré (21 em Nov de 2013, 12
em dez 2013 e 12 em jan de 2014). Sobre o ofício solicitando a intensificação de

viaturas na região, disse que atenderá, porém, não se trata de uma ação efetiva para a
prevenção. Citou 2 estupros, sendo que 1 ocorreu em Carapicuíba, de acordo com a
delegada. O outro envolveu uma funcionária do Burger King, que foi assediada por
outro funcionário. Alerta para o aumento de roubos nos pontos de ônibus da al.
Araguaia (área do Jubran), dos 10 pontos 7 tiveram incidência de roubos de carteira,
iphone, tênis, a grande maioria dos casos são realizados por motos. O Capitão agradece
o esforço do Conseg para constituição da Associação no Jubran, segundo ele terá ótimos
resultados. Pede atenção do Gimenes para a quadrilha que está agindo nos bolsões de
motos da al. Araguaia, na lateral do Centro Comercial Alphaville. Gimenes esclarece
sobre roubo com simulacro na loja do centro comercial, o meliante conseguiu fugir.
Outro caso foi invasão em loja, o sujeito jogou uma pedra na vidraça da loja e levou um
notebook.
Delitos Apontados
Furtos de Veículos - Assunto: Solicitações
Interessado: Dra. Roberta Franco – Delegacia de Defesa da Mulher
Gislane enaltece o trabalho da Delegacia. Dra. Roberta está acumulando o 2º DP,
devido às férias do Dr. Alexandre, fala da importância do trabalho em conjunto com a
polícia militar e civil, especificamente nesta data, ressalta a integração da AREA e
GMB, nas duas últimas semanas foi realizado 1 flagrante da AREA e outro da GMB,
ambos relacionados a furto de auto e de moto. Citou também o registro de 1 sequestro
relâmpago, na saída do Shopping Tamboré, durante o sequestro foram realizadas
compras com o cartão da vítima. Sobre a violência contra a mulher, diz que é um crime
que não tem classe social, não tem idade, e por fim se coloca à disposição para qualquer
orientação e ajuda, a delegacia possui suporte completo, com apoio da prefeitura, para
possibilitar a mulher o rompimento no ciclo de violência.
Delitos Apontados
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET
O Sr. Oswaldo Silva, Gerente Geral da Socet, informou que sua vigilância registrou 2
ocorrências, sendo 1 furto de 2 rodas (veículo prisma) e 1 furto de motocicleta de baixa
cilindrada. “Nos últimos 3 anos a média é de 1,8 ocorrência/mês, o mais importante é
que as ocorrências acontecem sem violência, finalizou”.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA
O Supervisor da AREA, Elias C. Justiniano, informou que a vigilância registrou no total
113 ocorrências diversas, entre elas: 3 casos de furtos de motos na Praça Oiapoque
(Capela), furtos de motos entre a al. Araguaia e Madeira, 1 flagrante de roubo a
transeunte, 6 casos de roubos a transeuntes na extensão da al. Araguaia, 1 tentativa de
furto ao caixa eletrônico do Banco do Brasil na al. Rio Negro. Já na al. Cauaxi
aconteceu uma fatalidade, o caminhão passou por cima de uma pedra, a mesma foi
lançada na cabeça do cidadão, provocando traumatismo craniano e falecimento.

ASSUNTOS GERAIS
- A Dra. Maria Clara informa que no aniversário da Cidade de Barueri (26/03) serão
homenageadas 26 pessoas que residem a mais de 30 anos na cidade e contribuíram para
o seu desenvolvimento, por isso solicitou a indicação de uma pessoa para ser
homenageada.
- O Investigador Rogério Rodrigues fala da importância do trabalho do Conseg, da
integração entre as autoridades. “ Os resultados são frutos das reuniões mensais da
entidade”, disse.
- O presidente do Conseg de Jandira, Leandro, agradeceu o convite feito pelo Siderley
Lima, disse que o Conselho de Jandira foi recentemente reativado (outubro de 2013).
Todos foram convidados para a reunião do Conseg de Jandira que se realizará em
27/02/14 às 19h na Câmara Municipal de Jandira. O “Conseg Alphaville Tamboré
desejou sucesso e se colocou à disposição”, finalizou a presidente.
PALESTRA
Palestra com Siderley Andrade de Lima, Consultor de Segurança Patrimonial, tema
abordado: Conscientização de Segurança Preventiva. Falou sobre o perfil dos
criminosos na década de 80 e o avanço até os dias atuais. Fatores para o crescimento
da criminalidade: a lentidão da justiça, impunidade, fatores econômicos, etc. Avanço
da criminalidade (diversificação), com arrastões em condomínios, sequestro relâmpago,
roubo de relojoarias em shoppings, arrastões em bares e restaurantes, explosões em
caixas eletrônicos. Ressalta a importância da conscientização da segurança preventiva,
para não se tornar uma vítima da criminalidade, pois a sensação de segurança faz com
que as pessoas se esqueçam de alguns cuidados. O bandido observa fatores como:
fragilidade do alvo, possibilidade de ganhos, rotas de fuga e melhor horário para o
roubo. Muitos casos envolvem pessoas distraídas (fator surpresa). O modus operandi
mais utilizado é a moto. Escolha da Vítima: idosos, mulheres e pessoas desatentas. O
criminoso procura vulnerabilidade, atratividade, oportunidade. Conduta Pró-Ativa: o
cidadão deve tomar atitude antes de acontecer o pior, a prevenção é a principal arma, é
necessário colocar em pratica os procedimentos de segurança, ou seja, evitar deixar
objetos de valores a vista no veículo, bolsas no carrinho de supermercado, não sair com
muitos cartões de crédito. Durante um assalto o que fazer? O assaltante em geral não
tem a intenção de matar e sim de roubar, às vezes ele está com mais medo da vítima e
nervoso. 1. Tenha calma e peça calma. 2. Obedeça rapidamente. 3. Informe o que vai
fazer. CONSCIENTIZAÇÃO: acreditar que pode ser uma vítima; possuir conhecimento
para evitar e ação, ou seja, colocar em pratica e multiplicar as informações para as
pessoas do convívio social. Quem planta prevenção colhe segurança. Lembre-se: O
objetivo principal é sobreviver ao assalto. “Pessoas que são assaltadas e saem vivas não
viram manchete de jornal, pessoas mortas sim.” A segurança Pública é dever do
Estado e responsabilidade de todos ".
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