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

GISLANE GANDRA LIMA
ENZO SCALZI
LEONARDO R. CUNHA
EVALDO BRAUN
JOAQUIM DOMINGUES FILHO
CELSO R. SILVA

FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A Presidente abriu a reunião com os agradecimentos a todos os presentes, renovou os
votos para o ano de 2014, desejando sucesso, saúde, realização e segurança para
todos, na sequencia submeteu a Ata anterior à aprovação. Esclareceu que, no final de
2013, houve algumas alterações no Regulamento dos CONSEGs, entre elas está os
assuntos abordados pelos participantes em reunião, serão registrados em pauta, o
interessado terá 3 minutos para apresentá-lo, ou a própria presidente poderá explanar
sobre determinada questão, de acordo com a urgência do assunto, para isto, o Conseg
conta com a colaboração de todos, para uma reunião proveitosa e sem atrasos. O
vídeo de segurança foi exibido, logo após a apresentação dos membros natos, como
meio de alerta para a população de que a segurança depende de cada um.
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, após
questionamento da presidente, afirma que, em 2014, o efetivo voltará a fazer rondas

pelo bairro, devido à contratação de 100 novos efetivos.
PREFEITURA
Leonardo Cunha solicita lombadas dentro do padrão na Av. Andrômeda ao Sr. Jaime de
Souza Matos, supervisor de operações, disse que levaria ao conhecimento dos órgãos e
departamentos competentes. Foi pontuado ainda que dependem da aprovação de órgãos
para que o Demutran coloque em prática. A presidente neste momento disse que por
isso a importância da reunião do CONSEG para que os órgãos tomem conhecimento.
Jaime apontou que está em construção um piscinão para escoamento de água na região
do Alphaville, as obras devem ser concluídas no final de 2014. Apontou ainda que o
Demutran dará início a uma campanha de alerta para os motoristas neste período de
chuvas, com faixas espalhadas nas principais ruas e alamedas apontando que o local
corre forte risco de alagamento. Quando ao trânsito, o supervisor apontou que em
dezembro esteve um pouco acima da média, mas dentro do esperado já que é um mês de
festas e Alphaville recebe muitas pessoas por conta dos shoppings. Jaime informou que
passada as festas, entram o período de férias e depois a volta escolares, então o
Demutran está sempre atuando em estado de alerta para um melhor fluxo de veículos na
região.
ASSUNTOS TRATADOS

Delitos Apontados
Furtos de Veículos - Assunto: Solicitações
Interessado: Cap. Thiago Baston Theodoro
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M o Cap Theodoro apresentou um comparativo de Dezembro
de 2012 e 2013, são estes: Furtos em Alphaville de 53 para 17. Furtos de Veículos de 06
para 07. Roubos de 03 para 2. Roubos de Veículos de 1 para 2. Enfatiza que as maiorias
dos casos registrados são de documentos perdidos, isenta o pagamento da taxa de R$
32,00. Já no Tamboré foram registrados 37 furtos em 2012 contra 16 em 2013. Furtos
de Veículos de 8 para 10. Roubo de 4 para 9, sendo que 4 deles foram em alça de acesso
da Castello Branco e 1 deles na própria Rodovia, trocará informações com a polícia
rodoviária para alinhar a questão. Constatou também que a maioria dos furtos tem sido
de motos (dos sete furtos de veículos em dezembro, seis foram de motociclos). Já a
grande maioria dos roubos no Tamboré acontece em pontos de ônibus, e os objetos
levados são: celulares e carteiras. Por conta do ofício encaminhado pelo Conseg será
intensificado o policiamento de motos nas entradas e saídas da região, porém esclarece
que os esforços estavam direcionados ao Jubran, ou seja, av. Marcos Penteado de Ulhoâ
Rodrigues, Tucunaré, Piracema, e al. Araguaia devido ao alto índice de furtos. A
presidente Gislane Gandra diz que a AREA tem realizado flagrantes com motoqueiros,
através das câmeras, no momento que voltam para tentar outros furtos, com o apoio da
PM, PC e GMB. Sugere que o assunto seja abordado no próximo Informativo.
Delitos Apontados
Furtos de Veículos - Assunto: Solicitações
Interessado: Investigador Rogério Rodrigues

O investigador do 2º Distrito Policial de Barueri, Rogério Rodrigues, diz que está sendo
feito um mapeamento das peças de carro furtadas para localizar onde estão sendo
enviadas, para encontrar os infratores. Gislane aborda sobre sequestro relâmpago que
aconteceu na Al. madeira em frente ao Pão de Açúcar, segundo informações levantadas
na rede social. O Subcomandante Celestino explica que os meliantes levaram a vítima
até o município de Osasco, onde foi abandonada, porém o veículo com os pertences
foram levados, por isso o registro foi realizado no município de Osasco. O Investigador
Rogério disse que utilizarão as imagens da AREA para localizar os sujeitos. Gislane
alerta sobre a necessidade das pessoas buscarem por mais segurança e ações
preventivas, pois neste caso o estabelecimento tem estacionamento e a vítima
estacionou na rua por volta das 21h00.

Delitos Apontados

Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET
O Sr. Oswaldo Silva, Gerente Geral da Socet, informou que sua vigilância registrou
Furto à obra na al. Caiapós. Furto de toca CD na al. Arapoema, o veículo Fiesta
estacionado no local com o vidro quebrado chamou a atenção dos transeuntes, os quais
avisaram a ronda da Socet. Furto de 2 rodas de veículo HB20 estacionado no bolsão do
estacionamento da Av. Ceci.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA
O Sr. Leonardo R. Cunha, Gerente Geral da AREA, informa que a vigilância elucidou
diversos casos com o apoio do sistema de monitoramento por câmeras, como a tentativa
de roubo de motocicleta, roubo a transeunte com flagrante, esclarece que os crimes
sempre mudam de modalidade, no momento o foco são as motocicletas, além dessas
ocorrências foi registrada 1 saidinha de banco na al. madeira, estelionato, roubo de bolsa
dentro de empresa, entre outras, alerta sobre a falta de cuidado das empresas com a
contratação de seguranças. Após informações sobre furtos de rodas de liga leve na
região, principalmente de carros modelos Onix, Cruze e Agile, Leonardo informa que os
proprietários dos veículos podem dificultar o furto, utilizando mecanismos colocados
nas rodas dos carros, para impossibilitar que o parafuso seja tirado com a chave comum.
Solicita divulgação dessa medida.
ASSUNTOS GERAIS
Dra. Maria Clara do Rotary Club diz que a OAB e a PM estão com um projeto, para os
próximos dias, que visa amenizar o consumo dos entorpecentes entre os jovens, para o
sucesso da ação contará com o apoio de todos para incentivar que os jovens digam NÃO
às Drogas, como a exemplo do PROERD, a união é o passo inicial para o sucesso,
vamos acreditar na polícia justiça e na participação de cada cidadão, finalizou. Gislane
esclarece que o processo da lei é lento, isso gera certa frustação na vítima, aquele sujeito
que cometeu o ato criminoso fica preso, mas retorna a sociedade até que o julgamento

aconteça. “Leonardo reforça que o trabalho está sendo feito, mas a justiça não está
satisfatória, bem como a lentidão dos processos, a leniência das leis não oferece
segurança para a população, esse excesso de direitos que se da ao cidadão antes que
ele tenha o mínimo de obrigações, faz com que a sociedade toda deixe de se
desenvolver mais ordenadamente, então isso não é satisfatório de forma alguma, o
trabalho dos profissionais de segurança pública esta sendo um trabalho morto porque
as instituições estão desorganizadas, afirmou”. Dra. Maria Clara fala que o governador
tem uma determinação que diz que os promotores devem participar das reuniões dos
Consegs, ressalta a importância da presença deles, e por fim convida a todos para a
reunião no Rotary Club, no Hotel Bourbon, todas as segundas-feiras às 20h00.
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