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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.
“Conforme calendário eleitoral e normas que deverão reger os procedimentos eleitorais
apresentados pela Coordenadoria Estadual dos CONSEGs, daremos continuidade ao Processo
Eleitoral – Biênio 2019/2021”. Neste momento, a presidente passou a palavra ao membro nato
Tenente Inocêncio, o qual fez a leitura do Termo de Encerramento do Prazo de Inscrições das Chapas
e Entrega de Documentos.
A presidente fez o uso da palavra, disse que se houver outra chapa, esta poderá se apresentar até o
término da reunião, na sequência, apresentou a chapa azul, nos termos do artigo 77, § 1º, do
Regulamento dos CONSEGs, composta pelos membros efetivos abaixo qualificados:
Diretoria Executiva – Biênio 2019/2021
Presidente – Gislane Gandra Lima
Vice Presidente – Leonardo Rodrigues da Cunha
Primeiro Secretário – Evaldo Braun
Segundo Secretário – Batista Verardi Neto
Diretor Social e de Assuntos Comunitários – Joaquim Domingues Filho
Conselho
Nelson Pichiliani
Enzo Scalzi
Pedro Paulo Reynol
Letícia de Fátima Nascimento Ferreira
Foi indicada para fiscal a Sra. Maria Nilda DelNero Chirichella – Membro Efetivo.
Após realizar o procedimento eleitoral, apresentou o CONSEG Notícias de ed. 73, com matéria de
capa voltada para Estelionato – conforme entrevista realizada com o Dr. Ednelson. Além das
matérias com comandante Guedes (GCM), sobre a “Operação Fecha Batalhão” – e 5º BAEP, sobre
suas atividades especiais, com comandante Freixo.

Explanou sobre informativo da SOCET, que foi entregue no decorrer da reunião.
Pediu 1 minuto de silêncio pela tragédia ocorrida na escola em Suzano, conforme decreto de luto
oficial de 3 dias apresentado pelo estado, acompanhado de bandeira a meio mastro, conforme
solicitação do governador Dória.
Ocorrências do mês de Janeiro. Após a palestra, passou a palavra a Polícia Militar - Instituição mais
antiga, na pessoa do Comandante Interino da 5ª Cia - Tenente PM Márcio Aparecido Inocêncio.

MEMBROS NATOS PRESENTES
Membro Nato PM:
Membro Nato PC:

PRESENTE
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FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES
Delitos Apontados
Polícia Militar
Outros - Assunto: Redução dos indicadores criminais.
Interessado: Tenente Interino PM Márcio Aparecido Inocêncio

Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, o Tenente Márcio Inocêncio saudou a todos e informou que o mês de
fevereiro foi corrido, por conta da aproximação com o carnaval. Agradeceu apoio da Guarda
Municipal, tanto com o planejamento quanto nos dias do feriado de carnaval com eventos no centro
de Barueri, durante o período das 15 às 21h, por isso, disse que a cidade de Barueri está à frente das
cidades vizinhas em organização e prevenção.
Citou a reinauguração do PP Tamboré, ao tempo que agradeceu o apoio dos presentes e de todos
que de alguma forma colaboraram com a reforma do posto.
Ressaltou o encontro dos CONSEGs da Capital e Grande São Paulo, com presença de toda cúpula da
Polícia Militar e Civil, bem como o Comandante Geral e Delegado Geral de SP, além do Secretário de
Segurança do estado de SP.
Por último, em relação as ocorrências, pontuou redução de um modo geral, especialmente em
roubo, devido diversas operações e atuações em conjunto. Citou alguns casos pontuais: 1 suicídio
em interior de Hotel e 1 tentativa, que acabou bem e contou com o apoio da intervenção militar e
demais forças, como a Polícia de Choque.
Polícia Rodoviária
Outros - Assunto: Apresentação do comando.
Interessado: Comandante Rodrigo Franco de Souza

Pela Polícia Rodoviária, o Capitão Rodrigo Franco saudou a todos e informou que assumiu o comando
da 4ª cia do 5ª batalhão de Polícia Rodoviária em outubro de 2018 e que é responsável por 19
municípios, mais especificamente do trecho do km 13 até o km 63 da Rodovia Castello Branco;
inclusive das regiões de Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, Raposo Tavares. Ressaltou uma
demanda complexa para atender.
Na oportunidade, agradeceu o apoio do Município - na pessoa do Prefeito - Sr. Rubens Furlan e Dra.
Regina Mesquita - Secretária de Segurança e Mobilidade Urbana.

Colocou-se à disposição de todos para demandas e dúvidas.
A presidente agradeceu por sua presença, e pontuou que sempre que possível poderá trazer
informações sobre as ocorrências na Rodovia.
Polícia Civil
Outros - Assunto: Investigação e prisões – roubos de relógios rolex.
Interessado: Dr. Ednelson de Jesus Martins

Delegado Titular 2º Distrito Policial - Dr. Ednelson, justificou ausência por conta de diligência no final
da tarde, mesmo período da reunião.
Guarda Civil Municipal de Barueri
Outros - Assunto: Elogios a AREA e ás forças de segurança da região.
Interessado: Comandante Marcus Aparecido Guedes

Pela Guarda Municipal de Barueri, o Comandante Guedes saudou a todos e demonstrou bastante
satisfação com o planejamento da segurança e redução dos indicadores criminais.
Sobre os roubos de relógios de altíssimo custo na região, destacou o sucesso durante ação planejada
da AREA e demais órgãos para deter quadrilha. Enalteceu o trabalho da AREA, bem como a pró
atividade do operador de monitoramento que visualizou a motocicleta vinda de Taboão da Serra.
Explicou que o operador acionou a polícia militar e civil, a guarda municipal, possibilitando que fosse
formado um cerco na região para efetuar a prisão dos meliantes. Agradeceu a soma dos esforços,
em especial, as entidades privadas, como a AREA e SOCET. “Sozinho ninguém faz nada, é como se
fosse “uma engrenagem”, onde cada peça é fundamental para o sucesso da segurança”.
A presidente o parabenizou pelo trabalho e desfecho vitorioso para todos. “Trata-se da missão do
CONSEG; de integrar a segurança pública e privada, tornando a região diferenciada, com maior
qualidade e segurança para todos”. Disse ainda, que os indicadores criminais é a melhor resposta
para os munícipes, mas que, infelizmente, as pessoas destacam as ocorrências e não analisam o
resultado final, nem mesmo os desfechos de sucesso, somente a parte negativa.
Posteriormente, o comandante pontuou estar satisfeito por não ter registro de furto de veículo e
agressão, mesmo com tantos eventos na cidade e após 12 dias consecutivos de trabalho à frente da
sua tropa.
Para finalizar, informou que a Guarda Municipal está com endereço novo, agora localizada onde era
a Força Tática da PM, no Pq. Imperial. Para ele, foi um ganho para todos, com acomodação excelente
e salubre para os guardas municipais. Disse ainda, que a 3ª cia foi acomodada também, assim foi
possível aumentar o efetivo da 2ª cia e apoiar a 1ª cia.
Antônio Santos - Supervisor da C&A, agradeceu a Guarda Municipal pelo apoio na investigação de
desvio de carga dentro do empresa, resultando em flagrante. Apontou incidentes de roubos nas
avenidas Ceci e Piracema. Foram registrados 2 roubos de motos à mão armada, por volta das 5h30
da manhã, e 1 furto de veículo no bolsão de estacionamento. Pediu maior ostensividade no entorno
da C&A. Comandante Guedes, esclareceu que as ações já foram tomadas, com maior policiamento,
inclusive com motos. A presidente esclareceu que a área pertence ao bairro Jubran, que ainda não
tem uma associação privada em funcionamento.

Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)

O Diretor Técnico, José Luiz Pinheiro, saudou a todos e agradeceu o apoio de toda a segurança
presente durante o período de carnaval.
Acidentes. Janeiro/2019 - o departamento de trânsito registrou 13 acidentes em Alphaville e 4 no
Tamboré. Fevereiro/2019 - 22 acidentes em Alphaville e 6 no Tamboré. Aumento de óbitos, sendo 4
óbitos em janeiro, sendo 1 na rodovia Castello Branco, 1 em Alphaville, 1 na Estrada dos Romeiros e
1 na Av. 26 de março. Por isso, alertou para as chuvas e maior atenção com o aumento de velocidade.
Os maiores incidentes ocorreram na al. Tocantins, com 1 motociclista e 6 automóveis e na Al.
Araguaia, com 3 motociclistas e 2 automóveis.
Obras. Esclareceu que os postes com fiação da Eletropaulo estão sinalizados, diferente do que foi
abordado em reportagem da globo. Informou que o Demutran mudou para o Jd. Belval, onde ficava
a antiga Base da Guarda Municipal. Por isso, os protocolos de recurso e processamento de multas
continuarão sendo feitos na Secretaria e redirecionados aos departamentos competentes. O
Demutran atende somente serviços de engenharia de trafego e transporte escolar, mas o protocolo
ainda é feito na Secretaria. “Estamos bem acomodados e vamos fazer com que a segurança viária
do município melhore cada vez mais”. Colocou-se à disposição de todos.
Pedidos:
- Leonardo pontuou sobre o aumento de acidentes com motoqueiros e a necessidade de aumentar
os bolsões, em parceria com o Demutran, além de maior atenção com os motocicletas, visto que
são proibidos estacionarem em quase todos locais.
Sobre as podas de árvores, sugeriu programa de substituição de árvores, de forma a agregar na
segurança. Esclareceu que em Alphaville foram plantadas muitas árvores exóticas, como a tipuana
e eucalipto, que crescem e caem muito.
- Sra. Leonice reclamou sobre comércio de comida na feira de artesanato, deixando sujeira no
ambiente, além de moscas e abelhas. Informou ainda que veículos estacionam na Praça. Pinheiro
verificará. Leonardo esclareceu que a feira é iniciativa da prefeitura, por isso levará ao secretário a
reclamação de que moradores não estão contentes.
Sobre as motos, Pinheiro informou que estão intensificando a fiscalização, visto que é irregular
estacionar em calçada. Estão estudando, junto com a AREA, algo para inibir que estacionem no
local e criação de bolsões monitorados e seguros, de modo a minimizar até a questão de furto.
- Podas de árvores. Foi solicitado as podas dos galhos devido contato com fiação e curtos circuitos
leves, provocando a queda de energia, e ainda, prejuízos nos equipamentos do condomínio, devido
a oscilação de energia. Pinheiro solicitou que seja feito contato com a Secretária de Meio
Ambiente, juntamente com a Enel, para que possam alinhar em conjunto a solução.
- Pintura na Via. Foi solicitado pintura geral das faixas nas alamedas Grajaú e Itapecuru.
- Iluminação Pública. Foi solicitado iluminação em toda alameda Cauaxi.
Sobre a falta de iluminação, a presidente esclareceu que a AREA protocola as listas dos locais junto
à prefeitura. Já a PM encaminha o controle de averiguação de infração administrativa.
Pinheiro divulgou o APP Barueri. Assim todos poderão realizar suas sugestões, reclamações e
pedidos através do aplicativo, de forma prática e rápida.

Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Defesa Civil

O Subinspetor do Resgate Municipal Sérgio Morelli, explanou sobre a reestruturação feita no
departamento. Esclareceu que o Sr. Domingues ficou responsável por toda área operacional e ele
pelo Resgate da Defesa Civil.
Pontuou que a região de Alphaville possui um grande fluxo de carros e um número grande de
acidentes, por isso, a Defesa Civil conta com 3 motos de resgate para realização do primeiro
atendimento a vítima, o qual vem surtindo efeito com o tempo resposta, destacou.
Citou a última campanha em parceria com o CONSEG; com simulados de atropelamento de
pedestre. Para ele, foi muito importante participar, além do resultado positivo com a redução dos
atropelamentos. Além disso, destacou o aumento do fluxo de motocicletas, por motivo de entregas
e, consequentemente, maior número de acidentes com motos. Para ele, o que acaba contribuindo
para o número de óbitos. Sérgio sugeriu uma campanha de conscientização entre Demutran e
CONSEG.
Sobre a tentativa de estupro do Jardim Belval, disse ser a ocorrência mais chocante que sua equipe
atendeu, mesmo com experiência de 32 anos de trabalho. Esclareceu que a vítima sobreviveu,
porém continua na UTI, com risco de ficar tetraplégica.
Enalteceu a união como fator primordial para o sucesso no desempenho dos resgates, com apoio
da AREA, GCM, Demutran e que está à disposição de todos.
A presidente agradeceu por sua presença e pontuou que dentro da Secretaria de Segurança e
Mobilidade Urbana estão o Demutran, a Guarda Municipal e Ambiental, Defesa Civil e Resgate
Municipal.
Outros - Assunto: Entidade Privada.
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville

O Gerente Geral da AREA, Leonardo R. Cunha, saudou a todos e esclareceu que a AREA foi criada
para oferecer ao loteamento um cuidado um pouco melhor com os serviços que são prestados
pelos órgãos públicos, e na época, o loteador valorizou o produto dele.
Em relação as críticas que a AREA recebe uma fortuna e não faz nada, ressaltou que a soma da
contribuição de todos que moram, possuem empresas ou que trabalham no Centro Empresarial, a
partir da média de mercado, é de 2% sobre o aluguel ou condomínio. Atualmente, são 8 mil
moradores e 180 mil pessoas que trabalham em Alphaville.
“Fico muito feliz e satisfeito por também ser munícipe e colaborar para ter um pouco mais de
serviço. Considerando que Barueri já presta um bom trabalho, então somado ao da AREA, se torna
o melhor bairro do município”. Além disso, pontuou que os funcionários da AREA trabalham com
afinco e dedicação, por isso os resultados são positivos.
Sobre as ocorrências, informou 1 registro de ocorrência de agressão de namorado com ciúme da
namorada que estava conversando com colega de trabalho. O sujeito agrediu a namorada e ela,
mesmo machucada, acionou a segurança, que conduziu o agressor até a delegacia.
De forma geral, citou apenas 9 furtos de menor gravidade, sendo em farmácia; interior de veículo
(mochila); celular e fiação em galpões vazios.
Roubos. Citou 3 roubos, sendo 2 de relógio rolex no mês de fevereiro e 1 em março. Passou a
palavra ao Gerente de Segurança - Joaquim Domingues, o qual explanou sobre sucesso na
ocorrência do caso rolex. Primeiro, Domingues ressaltou que a AREA trabalha 24h por dia, durante

todos os dias do ano, e logo explicou que a partir de investigação florence, o operador conseguiu
identificar os infratores e detectado seus endereços residenciais.
Explicou que não foi necessário prosseguir com pedido de busca e apreensão, já que nesta data, o
operador conseguiu identificar os sujeitos. Pontuou que o supervisor de segurança – Justiniano, fez
todo o acompanhamento e com apoio de 2 viaturas da polícia civil, conseguiram realizar a prisão
de 1 dos indivíduos no cruzamento entre as alamedas Madeira e Rio Negro.
Domingues esclareceu que na operação foram utilizadas 5 viaturas da AREA; 40 viaturas da Guarda
Municipal; efetivo a pé da Polícia Militar e 2 viaturas da Polícia Civil, criando um cerco em
Alphaville e resultando no êxito das prisões dos outros indivíduos.
Pontuou ainda, que neste momento o Dr. Ednelson está em diligência na região de Taboão da
Serra. Destacou o poder de comunicação, em tempo real, através do Alerta Geral, o qual contribuiu
para o sucesso da ocorrência.
A presidente parabenizou a todos, em especial a AREA, estendendo o agradecimento aos membros
natos e efetivos, por toda integração. Solicitou que os representantes, de uma modo geral,
divulguem o trabalho realizado e sempre participem das reuniões do CONSEG.
Outros - Assunto: Apenas 1 roubo a transeunte.
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré

Gerente Geral da Socet, Sr. Oswaldo Silva, saudou os presentes e pontuou que a vigilância da Socet
registrou no mês de fevereiro apenas 1 ocorrência de motociclista com garupa. O garupa desceu da
moto, pegou a bolsa da senhora e fugiu com os pertences roubados.
Diante do exposto, Sr. Oswaldo solicitou o retorno das blitzes da PM e da GCM, em locais
estratégicos e visando motociclista com garupa, de modo a aumentar a sensação de segurança das
pessoas.
Outros - Assunto: Entidade Privada.
Interessado: PAM – Plano de Auxílio Mútuo

O diretor do PAM, Joaquim Domingues, saudou a todos e primeiro agradeceu a presidente por dar
voz ao PAM. Informou que a instituição se encontra bem, realizando seus trabalhos preventivos e
simulados nas entidades associadas.
Outros - Assunto: Alambrado .
Interessado: Shopping Tamboré

Chefe de Segurança – André dos Santos Viana, saudou a todos e pontuou problema na Av. Marcos
Penteado. Informou que alambrado debaixo da Ponte da Castello Branco está com buraco, e diante
disso, os motoqueiros e até carros de uber, acessam o local para se esconderem, além de pessoas
usando entorpecentes. A presidente pediu o relato por e-mail, para que seja solicitado a CCR
ViaOeste a reparação da tela.
CAMPANHA “NÃO DOE ESMOLAS, DOE UM FUTURO. ADOTE UMA ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL”:

Conforme assunto recorrente nas reuniões mensais do CONSEG, Fabiana Ruiz apresentou a
proposta para a campanha de conscientização sobre doações de esmolas voltada para as crianças
pedintes nas alamedas dos bairros Alphaville e Tamboré. A ação consistirá em distribuição de

flyers, com as instituições listadas no verso do material, além de placas instaladas em diversos
pontos, com destaque da chamada: “Não dê esmolas, doe um futuro. Adote uma Organização da
Sociedade Civil”.
Como o assunto abrange diversas áreas, o CONSEG busca apoios das Instituições e Conselhos
Municipais, bem como dos Shoppings da região.
A campanha tem por objetivo conscientizar as pessoas e apresentar outras formas de apoio mais
efetivo para essas crianças, já que a esmola perpetua para que continuem nas ruas. Informou que
Mariana de Oliveira, Presidente do CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, enviou a lista com as instituições, sem deixar de pontuar o apoio do Conselho Tutelar.
Possibilidades de divulgação nas mídias digitais, conforme segue:
Painel eletrônico informativo dentro dos condomínios horizontais e empresas Heloo e Elemídia,
nos elevadores dos prédios.
Assuntos Gerais:

- Comandante da Polícia Rodoviária alertou para que todos não comprem nada de ambulantes nas
rodovias.
- Tenente Coronel, Edalmo Cezar Correa - Chefe do 22º Depósito de Suprimento, explanou de forma
sucinta sobre o Exército Brasileiro e parceria com órgãos de segurança público e iniciativa privada.
O Exército é composto pelo 20º Grupo de Artilharia Leve - Grupo Bandeirantes, o qual é subordinado
a 12ª Brigada de Infantaria Leve – Aero móvel de Caçapava (unidade orgânica), sediada em Barueri.
Ainda na Brigada de Caçapava, possui o 22º Batalhão Logístico Leve, também subordinado a Brigada
de Caçapava. E a última estrutura é o Arsenal de Guerra de São Paulo.
Sobre os problemas discutidos, pontuou que a queixa da Enel é dele também. Acredita que a união
de esforços, assim como viu no CONSEG, é primordial para o atingir os objetivos comuns da
sociedade. Para finalizar, agradeceu a oportunidade e colocou o Exército à disposição da população
no que diz respeito à segurança. E ainda, desejou felicitações a presidente por seu aniversário.
- Após ser questionada sobre a divulgação do CONSEG nas redes sociais pelo Sr. Murilo, a presidente
esclareceu que a entidade trabalha de forma presencial, a divulgação na internet, pode fazer com
que as pessoas deixem de comparecer nas reuniões. Além disso, destacou as críticas e cobranças de
serviços que não competem ao Conselho. Informou que existe o projeto para maior divulgação do
CONSEG, conforme sugestão do Leonardo, em reunião de diretoria. A exemplo disse que o
informativo do CONSEG será divulgado de forma digital, via e-mail.

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, Joaquim Domingues fez a leitura do texto.
Trecho: É necessário ressaltar que são iguais aos homens no intelecto e como seres humanos, mas
diferem na força física, o que não lhes tira a capacidade de exercer, lado a lado, profissões que
antes eram eminentemente masculinas, como nas forças armadas, na polícia, bombeiros, entre
outras. Entender e respeitar essas similaridades e diferenças é fundamental para vivermos em
harmonia. Hoje, elas são mães, filhas, esposas, amigas, profissionais de todas as áreas e muitas
desempenham inúmeros papéis e cargos, mostrando ao mundo sua capacidade.

A todas elas, a nossa homenagem!
Ao final da reunião foi servido bolo em comemoração aos aniversariantes do mês e ao Dia da
Mulher. A presidente dedicou o bolo aos aniversariantes e a todas mulheres presentes na reunião.

Não havendo mais assuntos tratados, a Presidente Gislane Gandra encerrou a reunião.
LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da reunião de abril de 2019
Data: 03/04/2019
Hora de Início da Reunião: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

