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A presidente, Gislane Gandra Lima, saudou a todos os presentes e cumprindo a condição protocolar,
submeteu a ata da reunião anterior a aprovação.
“É com grande apreço que início a reunião de dezembro de 2018. Por mais 1 ano caminhamos juntos
em prol da segurança dos bairros de Alphaville e do Tamboré. Sabemos que o ano que se finda foi
desafiador para todos, mas a esperança de tempos melhores superou as descrenças diante do cenário
político do governo anterior. Assim, prosseguiremos com boas expectativas e encerraremos mais um
ciclo. Por isso, venho agradecer a participação de todos que acompanharam - mês a mês, os passos
do CONSEG Alphaville – Tamboré”, ressaltou a presidente.
Na oportunidade, convidou todos a permanecerem até o final da reunião, para pequena “festiva” e
bolo comemorativo para os aniversariantes do mês de dezembro.
Ainda agradeceu o apoio e atenção das empresas que disponibilizaram um brinde para compor o
singelo kit de final de ano. “Foi uma forma de agradecer a presença e colaboração de cada integrante
aqui presente”.
Empresas: Haganá - TV Alphaville, com os lanches e kits para sorteio – AREA - Sicredi – Shopping
Tamboré – PAM, com os pen drives para sorteio.
Ocorrências do mês de Novembro. Neste momento, passou a palavra a Polícia Militar - Instituição
mais antiga, na pessoa do 1º sargento Silvio Rocha da Silva, representando a da Comandante da 5ª
Cia - Capitã Sandra.
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Delitos Apontados
Polícia Militar
Outros - Assunto: Flagrantes.
Interessado: Cap. PM Sandra Aparecida dos Santos

Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, o Sargento Silvio Rocha da Silva – representante da Capitã PM Sandra,
saudou a todos e citou 3 furtos em Alphaville. Foi realizada operação conjunta com as motos da GCM.
Apontou 2 flagrantes, sendo 1 na av. Piracema em ponto de ônibus e 1 furto de moto próximo ao
Shopping Tamboré. O policial militar à paisana afrontou o sujeito que tentou fugir para o ônibus,
onde foi feito flagrante pela PM.
De um modo geral, informou que as operações contribuíram para queda dos furtos, além do trabalho
conjunto entre toda força de segurança.
Polícia Civil
Outros - Assunto: Novos Estelionatos na Região.
Interessado: Dr. Ednelson de Jesus Martins

Delegado Titular 2º Distrito Policial - Dr. Ednelson, saudou a todos e pontuou que os índices são bons
quando comprados com o mês e ano anterior, mesmo diante das complicações dos bairros do Jd.
Mutinga e Pq. Imperial, que ficam fora do complexo do CONSEG.
De um modo geral, de acordo com a SSP, os furtos aumentaram em decorrência da decisão do STJ e
de alguns delegados de São Paulo que classificaram as transações entre contas, com utilização de
cartões clonados, para furtos qualificados, para aumentar a pena.
Quanto ao roubo de carga, apontou 5 registros na região, com destaques para pequenas entregas
de empresas de logísticas instaladas no Jd. Mutinga e Munhoz Júnior, de cargas de baixo valor
agregado. Sendo que 2 roubos na av. Pirambóia e 1 na al. Araguaia. Parabenizou a PM pelo trabalho
realizado na ocorrência do Munhoz, especificamente nos predinhos divisa com Barueri, pela
dificuldade em agir naquele local.
Citou 3 roubos de veículos, sendo 1 na al. Araguaia, neste caso, o motorista de uber foi abordado por
passageiro - 1 no RodoAnel e 1 no São Fernando.
Citou 1 suicídio em flete de pessoa que estava envolvida com drogas e dívidas.
Estelionatos. Apontou 3 casos de pessoas que optaram por comprar de ambulantes em frente das
baladas de SP e tiveram seus cartões travados, com valores indevidos descontados das suas contas.
O ambulante diz não ter troco para vítima utilizar o cartão. Citou 2 falsos sequestros.
WhatsApps clonados, nestes casos, o estelionatário entra na lista de contatos da vítima e se passa
por amigo para pedir ajuda para consertar o carro, por exemplo. Os valores pedidos variam entre R$
500,00 e 1.000,00 reais.
O delegado reputa que o ano foi positivo, mesmo diante das crises, ressaltou o empenho da Polícia
Civil, da Polícia Militar - com as operações, da Guarda Municipal com ações preventivas.
Guarda Civil Municipal de Barueri
Outros - Assunto: Operação Fecha Batalhão/Integração.
Interessado: Comandante Marcus Aparecido Guedes

Pela Guarda Municipal de Barueri, o Comandante Guedes, saudou a todos e disse ser uma grande
satisfação encerrar o ano com os resultados alcançados. Segundo ele, o ano de 2018 foi bem mais
difícil que o ano de 2017, porque teve que combater os próprios e índices já alcançados. Acredita
que chegará o momento em que existirá uma taxa de acomodação, porém não pode garantir que o
índice será zero. Enalteceu o apoio por parte da polícia militar e civil, AREA, SOCET, além da própria
comunidade ajudando a GCM.
Esse mês, especificamente, devido ao grande número de circulação de pessoas, focará nas áreas
comerciais e supermercados. Quanto a operação fecha batalhão, explicou que a operação visa
atender o administrativo somente na parte da manhã - até às 13 horas, após esse período, todos vão
para
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No mês passado, por incentivo da comandante do 20º batalhão, foi realizado uma reunião
envolvendo os comandantes das guardas de Barueri, de Jandira, de Itapevi, de Santana de Parnaíba,
de Carapicuíba e de Osasco. Objetivando que todos esses municípios realizem ações em conjunto
com a polícia militar, assim o crime é combatido em diversos pontos. A intenção é oferecer sensação
de segurança para a população.
Pontuou que de acordo com os índices analisados, é possível notar um aumento na região oeste
toda, mas ainda o município de Barueri está com 40,6% abaixo dos indicadores criminais, quando
comparada com outras cidades. Em Osasco, apesar da cidade contar com aproximadamente 1 milhão
de habitantes, são registrados 6 furtos de veículos por hora, enquanto na 2ª cia são registrados 9
furtos de veículos por mês. " Em termos de crimes de roubos, o qual deixa a vítima traumatizada
devido à violência, foi possível reduzir em 28% em 2018.
Por último, reforçou que foi um ano difícil, mas a integração fez toda a diferença nos números
alcançados, ainda pediu muito cuidado com as notícias divulgadas nas redes sociais, neste caso, de
estuprador na região do 18 do Forte. Alertou aos mediadores de redes sociais para mais
responsabilidade com as informações, já que boatos atrapalham as ações preventivas da GCM que
precisa parar seu trabalho, por isso, orienta que as informações sejam levantadas junto as
autoridades responsáveis. A presidente disse que já fez um convite para a mediadora do grupo
reclamômetro participar das reuniões mensais, para ela, as redes sociais são fontes importantes de
informação, mas devem ser filtradas para que informações inverídicas não se alastrem.
Por fim, informou que já estão estruturando, em conjunto com a polícia militar, as operações de final
de ano. E agradeceu a todos que estiveram junto com a GCM durante o ano de 2018.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)

O Diretor Técnico, José Luiz Pinheiro, saudou a todos e pontuou que no mês de novembro foram
registrados 12 acidentes com vítimas em Alphaville e no Tamboré, além de 13 acidentes sem vítimas.
Já que em outubro foram registrados 21 acidentes com vítimas. Apontou três acidentes fatais fora
do complexo do CONSEG.
Obras. Citou a obra da Adutora da Sabesp do Governo do Estado de São Paulo. A obra na Avenida
Dr. Adib Sauaia, a qual visa a melhoria no fluxo de veículos com o aumento de uma faixa, além de
adequações na rotatória da al. Xingou e na rotatória de acesso no início da al. Araguaia. Citou ainda
o recapeamento na al. Rio Negro, especificamente nos pontos de ônibus, devido afundamento de
pavimento asfáltico. “As obras visam melhorias para segurança viária dos condutores e usuários de
ônibus coletivos e privados”.

Sr. Nelson - Conselheiro e morador na al. Cauaxi, agradeceu o Demutran pelas melhorias realizadas
na al. Rio Negro. Explicou que os pontos de ônibus próximo a sua residência foram retirados do local,
provocando muito trânsito, principalmente após às 18h. Por sugeriu que o ponto volte para atender,
de forma exclusiva, os ônibus coletivos, e o ponto criado atenderia os ônibus comuns. O diretor
Pinheiros anotou a solicitação e retornará a com uma posição.
Para finalizar, Pinheiro ressaltou que o ano de 2018 foi positivo e tem boas expectativas para o ano
de 2019, com avanço para o plano de mobilidade urbana, inclusive, a partir do dia 10, iniciarão com
implantação das lombadas eletrônicas, de modo a incentivar as pessoas reduzirem a velocidade,
garantindo a segurança e preservando o bem maior que é a vida dos condutores. Agradeceu a GCM,
polícia militar e civil, AREA, SOCET, os Shoppings e demais associações representantes.
Outros - Assunto: Apresentação da Associação
Interessado: ACIB – Associação Comercial e Industrial de Barueri

O presidente - Moacir Fêlix, saudou a todos e após ser apresentado pela presidente Gislane, a qual
elogiou seu excelente trabalho, o presidente, primeiro parabenizou a todos do CONSEG pela
integração e informou que a ACIB agrega 2.500 pessoas no município, com presença em todos os
bairros. Pontuou que algumas ações e demandas são iniciativas da Associação, que possui mais de
200 radares no município, e torna o comércio fortalecido e mais seguro, resultando em mais giro
para a economia, além de fortalecer o município. “Esse é o papel da Associação Comercial”, pontuou.
Informou que atualmente a Associação está localizada na al. Madeira - Alphaville, antes ficava na
av. Henriqueta Mendes Guerra - região central. O presidente espera chegar em 3.000 associados no
ano de 2019, atingindo um público direto de quase 50 mil pessoas, sendo 2.500 empresas somando
os funcionários e familiares destes, chegando em 20% da população atingida diretamente.
A presidente agradeceu a presença e disse ser uma honra contar com a participação da ACIB.
Outros - Assunto: Entidade Privada.
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville

O Gerente Geral da AREA, Leonardo R. Cunha, saudou a todos e parabenizou cada uma das
entidades, especialmente da mesa, pelos bons trabalhos realizados, e que tem a integração como
ferramenta fundamental para alcançar bons resultados. De um modo geral, agradeceu a prefeitura
pelas intervenções realizadas em diversos locais.
Disse que Alphaville tem um problema: o trânsito. É decorrente do crescimento muito rápido do
bairro, mas que, a iniciativa privada tem uma capacidade de investimento e decisão muito maior
que o poder público. Segundo Leonardo, sempre haverá o problema do trânsito, assim como
instalações de novas empresas na região, por isso toda atenção para a melhoria do trânsito é muito
importante para todos.
Ocorrências registradas no mês de novembro. Apontou 108 ocorrências no total, sendo a grande
maioria de apoio à população (mal súbito e acidentes). Explicou que o investimento que a
comunidade faz em suplemento é responsável por todo trabalho realizado pela AREA.
Citou 5 atropelamentos, com média de 1 a 2 por mês, sendo que 3 deles ocorreram com
motocicletas que não pararam na faixa de pedestres junto com os veículos. “O caminho é continuar
fazendo campanha de educação de trânsito”.
Foram registrados pequenos furtos, como peças de motocicleta, produtos em comércios e celular
esquecido, deixado à mostra. Quanto aos furtos de veículos, que já foi motivo de problema no

passado, não houve nenhum registro. Portanto, a AREA também fecha o ano com números de
ocorrências abaixo que o ano anterior.
Posteriormente, ressaltou que senhoras estão trazendo crianças para pedir esmolas no
supermercado Pão de Açúcar, o que poderá ser caracterizado como exploração infantil, e é crime,
disse ainda que o vigilante não tem conseguido sucesso com Conselho Tutelar e GCM. “Em
município reconhecido com ação social exemplar, há condições de atender essas famílias e não
permitir que crianças sejam exploradas".
Ainda nesse ponto, o delegado esclareceu que esteve que o conselho tutelar, segundo
informações, essas crianças são de Carapicuíba. Informou que é possível atender pelo conselho
Barueri e encaminhar para o de Carapicuíba, que é totalmente deficiente. Esse é o grande
problema, e o mesmo acontece em Jandira e Itapevi. O delegado pontua que uma vez o Conselho
Tutelar acionado, os responsáveis atenderão a ocorrência, até mesmo para levantar os pais da
criança e notificar a família, que deverá prosseguir com atendimento em Carapicuíba.
A presidente julga importante entrar em contato com o Conselho Tutelar, Promotoria e Vara da
Infância e Juventude, para levantar maiores informações.
Outros - Assunto: Entidade Privada.
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré

Gerente Geral da Socet, Sr. Oswaldo Silva, saudou os presentes e primeiro apresentou a SOCET para
os novos integrantes presentes, informando que a Sociedade Centro Empresarial Tamboré está
localizada em um loteamento de 750 mil metros quadrados, com 10 Alamedas e 130 empresas. Por
ser um loteamento com vias públicas está sujeito a todas as ocorrências, mas, felizmente, poucas
têm ocorrido.
Na sequência, pontuou que a vigilância da Socet registrou apenas 2 ocorrências em novembro.
1 caso de tentativa de furto de fio de cobre. Após certificar que o sujeito pulou o muro do imóvel
vazio, a vigilância da SOCET cercou a saída e rapidamente acionou a GCM - que o deteve quando saiu
e portava uma bolsa cheia de fios de cobres, efetuando prisão em flagrante.
1 caso de roubo a transeunte, onde três homens armados retiraram celular e bolsa, com pertences,
da vítima.
" Estamos terminando o ano com bons resultados, a comunidade agradece tanto ao CONSEG - que
proporciona reuniões com apresentações de assuntos relacionados desde criminalidade até
problemas de trânsito, quanto as autoridades policiais, que tem agido de forma efetiva, além do
apoio da Prefeitura Municipal”. A presidente agradeceu a participação da SOCET e a parabenizou, na
pessoa do Sr. Oswaldo, pela reforma do posto do Tamboré, bem como a seus apoiadores.
Sr. Oswaldo explicou que o posto policial oferecerá acesso para pessoas com deficiências especiais,
além da identificação original da polícia militar e um espaço kids, já que crianças poderão
acompanhar seus pais no momento da ocorrência. Informou, ainda, que na próxima semana a
Comandante do 20º batalhão será contatada para sugerir uma data de inauguração do posto.
Outros - Assunto: Furto de Veículo.
Interessado: Residencial Villa Solaia

Inspetor de Segurança, Alexandre Galdino, saudou a todos e informou que houve 1 ocorrência de
furto de veículo no bolsão próximo à Igreja Católica, no último dia 29. Informou que o sujeito
precisou apenas de três minutos para levar o veículo Grand Siena. O Residencial informou a vítima

que solicitaria o apoio da guarda municipal e polícia militar com maior efetivo no local, disse ainda
que a iluminação desde o início da av. Piraíba, até o final do Mackenzie, encontra-se precária.
Outros - Assunto: Ocorrências e Ambulantes.
Interessado: AREJ – Associação Residencial e Empresarial Jubran

O presidente da AREJ - Adriano Rodrigues, saudou a todos informou que permanecem na luta para
que as empresas da região colaborem de forma efetiva com o bairro Jubran, o qual conta com
grandes empreendimentos, shopping e supermercados. O objetivo da Associação é colocar uma
ronda privada para combater os furtos e roubos, além dos ambulantes e pedintes no trânsito, que
são muitos. Logo esclareceu que não existe fiscalização por parte da prefeitura e por isso a
sensação de insegurança é permanente no bairro. De forma especial, fez um apelo as empresas da
região, para que possam oferecer-lhe oportunidade para apresentar a Associação. A exemplo citou
a AREA, com estrutura exemplar e que não oferece benefícios somente aos seus moradores, mas
para as empresas e todo público flutuante de Alphaville, o mesmo acontece com a SOCET, que atua
no Tamboré e cuida das empresas e das pessoas que circulam por suas alamedas, ressaltou.
Além de ser morador da região, Adriano é síndico de prédio - com 116 apartamentos, segundo ele,
muitas pessoas que trabalham também residem na região e circulam após ás 22h e 23h, mesmo
com sensação de insegurança, sem deixar de enaltecer os bons trabalhos prestados pela GCM e
PM. Para ele, é possível notar a necessidade de ações contínuas. Por último, agradeceu a
oportunidade de estar presente nas reuniões mensais e pelo espaço em prol de ações para o
futuro. Sobre o PP Tamboré, ainda que pouco, informou que apoiou a reforma e o local oferecerá
atendimento 24 horas, o que é muito relevante para segurança da população. A presidente o
parabenizou pelo trabalho árduo durante todo esse tempo.
Outros - Assunto: Entidade Privada.
Interessado: PAM – Plano de Auxílio Mútuo

O diretor do PAM, Joaquim Domingues, saudou a todos e primeiro agradeceu a oportunidade.
Explanou sobre o informativo do PAM e ações preventivas realizadas nos últimos meses. Anexo ao
material, apresentou o encarte da campanha preventiva de afogamentos, desenvolvida pelo
comandante
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Pontuou que em 2018 foi cumprido o papel, com a realização de trabalho preventivo junto às
empresas associadas, e ainda, as parcerias com o CONSEG, Guarda Municipal, Demutran, Polícia
Militar, Polícia Rodoviária, entre outras entidades que tem auxiliado na realização dos simulados
junto às empresas associadas pelo PAM.
“O trabalho foi realizado com sucesso e não ocorreu perda de vida e perda patrimonial nas empresas
associadas e nas empresas prospectadas, as quais também foram orientadas sobre a importância de
ações preventivas”, destacou.
Por último, agradeceu a todos que ajudaram a entidade a construir uma sociedade e um mundo
melhor. A presidente o agradeceu e informou que o próximo informativo do CONSEG - previsto para
circulação ainda em dezembro, abordará em sua capa a campanha preventiva de afogamentos do
corpo de bombeiros, por conta da realidade da região e palestra ministrada pelo Cmte. Humberto
na reunião do CONSEG, com ênfase em afogamentos envolvendo crianças.

Outros - Assunto: Sem ocorrências.
Interessado: Shopping Iguatemi Alphaville

Gerente de Segurança – Charles Oliveira, saudou a todos e iniciou com agradecimentos a Guarda
Municipal, Demutran, Polícia Militar e Civil, e por todo trabalho realizado pela segurança pública e
privada, o qual possibilitou a zero ocorrência no mês de novembro.
Outros - Assunto: Sem ocorrências.
Interessado: Shopping Tamboré

A Coordenadora de Operações - Luísa Broilo Rios Moreira, saudou a todos e agradeceu o apoio
durante o período de Black Friday e ao Demutran, de forma especial. Ressaltou que o ano de 2018
foi muito positivo para o shopping, e que sempre contou com o apoio de todos e do CONSEG.
Assuntos Gerais:

A presidente passou a palavra ao Sr. Wilson Fischer - presidente do Residencial 1, o qual ressaltou
que nos últimos 7 anos não houve registros de ocorrências no condomínio, mas julgou importante
explanar sobre uma ocorrência com casal de moradores antigos. Explicou que a esposa passou mal
e teria que ser levada por ambulância até o hospital, mas não conseguiu atendimento com
ambulância com os contatos que realizou, o esposo teve que recorrer a um hospital de São Paulo
para realizar o socorro, e ressaltou ainda que por incrível que pareça, não conseguiram ambulância
no Albert Einstein e Amil. Na ocasião, o presidente pediu informações sobre os contatos disponíveis
no município para esse tipo de serviço. E ainda que está verificando a possibilidade, junto com
Alphaville Tênis Clube, de disponibilizar uma ambulância no Residencial 1. Esclareceu que trouxe o
assunto na reunião para compartilhar com todos e verificar a possibilidade para os outros
residenciais.
Para complementar, o comandante da GCM informou que em Barueri não tem SAMU, mas existe o
resgate municipal, através da guarda, com ambulância para resgate a socorro imediato.
Domingues informou que o corpo de bombeiros também tem ambulância para socorro, além disso,
a presidente informou que teve um atendimento realizado pela AREA, que levou um morador de seu
prédio até o Sameb, em Barueri. Domingues informou ainda que, a AREA disponibiliza anualmente
até 6 cursos de pronto-socorrismo, atendendo todo seu efetivo e funcionários de portarias,
totalizando 800 pessoas treinadas e habilitadas para oferecerem um atendimento de socorro e de
avaliação de necessidade de ambulância, sem deixar de citar os totens de emergência.
Para contribuir ainda mais, Moacir informou que o último levantamento que fizeram da média da
população Oeste, foi levantando que a região tem direito a 3 ambulâncias do SAMU, sendo dever do
Estado disponibilizar o serviço, mas em contrapartida, Domingues reforçou que o PAM e o corpo de
bombeiros e a prefeitura têm abraçado a causa, o assunto já está bem encaminhado, inclusive o
espaço físico para a base já foi construído pelo PAM e está localizada no corpo de bombeiros, e agora
depende apenas do corpo de bombeiros do estado de São Paulo.
- Sra. Nilda - moradora do edifício Copacabana, agradeceu em nome de todos os moradores a
Guarda Municpal, por todo apoio realizado no ano de 2018.
- Dra. Maria Clara, representante do Rotary Club Barueri Tamboré, agradeceu a todos pela
possibilidade de compartilhar todos os momentos das reuniões mensais da entidade, assim como a
AREA pela cessão de uso do espaço, a GCM, Demutran, Polícia Militar e Civil, e todos que

representam alguma entidade. "Somos todos formadores de opinião e precisamos divulgar e orientar
as pessoas lá fora", salientou. Para finalizar, convidou a todos para reunião do Rotary que acontece
toda segunda-feira no Hotel Bourbon, às 20 horas.
- A presidente apresentou a Suzana da Sicredi – instalada em Alphaville, a qual fez o uso da palavra
e apresentou a Instituição Financeira Cooperativa com agências espalhadas em todo o Brasil, e ainda
com estimativa de abrir 200 novas agências no estado de São Paulo. No ensejo, convidou a todos
para participar do Coquetel a ser realizado no próximo dia 17, às 19 horas, na al. Araguaia.
- A presidente informou que a próxima reunião será no dia 09 de janeiro devido as comemorações
de final de ano. Na sequência, realizou sorteios dos pen drives disponibilizados pelo PAM.

Não havendo mais assuntos tratados, a Presidente Gislane Gandra encerrou a reunião.
LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da reunião de janeiro de 2019
Data: 09/01/2019
Hora de Início da Reunião: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

