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Vice-Presidente
ENZO SCALZI
Primeiro Secretário
LEONARDO R. DA CUNHA
Segundo Secretário
EVALDO BRAUN
Diretor Social
JOAQUIM DOMINGUES FILHO
FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A presidente Gislane Gandra saudou a todos os presentes. Afirmou que as expectativas de todos
são positivas, já que se trata de um ano de mudanças políticas na cidade de Barueri e enalteceu
a integração da segurança pública, privada e da sociedade para manter a segurança nos bairros
de Alphaville e Tamboré. Pontuou que a reunião ordinária de março está agendada para a quartafeira após o feriado de carnaval, confirmando, assim, a presença dos membros natos e da
sociedade.
Posteriormente submeteu a ata da reunião anterior a aprovação e passou a palavra aos membros
natos.
MEMBROS NATOS PRESENTES
Membro Nato PM:
Membro Nato PC:

PRESENTE
PRESENTE

AUTORIDADES PRESENTES – MEMBROS INSTITUCIONAIS E REPRESENTATIVOS
FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES
Delitos Apontados
Polícia Militar
Outros - Assunto: Furto e Roubos
Interessado: Cap. PM Sandra Aparecida dos Santos
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, Cap. PM Sandra saudou a todos os presentes e pontuou que o
município de Barueri está envolvido em um contexto diferente de mudanças políticas; inclusive
com a realização de eventos que implicam diretamente na segurança pública do município que

necessitam de forças de segurança. Pontuou ainda que o planejamento de trabalho da Polícia
Militar visa realização de ações diferenciadas com eventos ou jogos esportivos no Arena Barueri.
Afirmou que os indicadores criminais continuam aceitáveis, explicou ainda que foi aprendida uma
quadrilha de infratores de roubo de carga, na divisa com a cidade Osasco.
Pontuou que o trabalho da equipe tem iniciado em horário diferenciados, que em breve contará
com a trabalho da GCMB com motos, já que os bairros necessitam deste patrulhamento com
nos horários de pico de trânsito.
Afirmou que o Batalhão de Ações Especiais foi criado, sediado no 20º Batalhão e que
posteriormente terá uma sede própria, e que congrega todas as forças táticas do CPA/M8.
Enalteceu que são mais forças de segurança atuando em Barueri.
Posteriormente, esclareceu que usar as redes sociais para propagar o pânico é um ato que
atrapalha o trabalho das entidades de segurança. Reforçou que muitas vezes os fatos não foram
registrados e nem mesmo o 190 foi acionado; gerando a desconfiança sobre a veracidade do
ocorrido.
Por fim, encerrou dizendo que foi apreendido um veículo Eco Sport que estava praticando crimes
em diversos locais do município.
Polícia Civil
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Dr. Ednelson Jesus Martins
Dr. Ednelson, delegado titular do 2º Distrito Policial de Alphaville saudou a todos e explanou
também sobre falsa comunicação de crimes através das redes sociais que gera pânico na
sociedade. Pontuou a necessidade de publicar apenas a verdade sobre fatos ocorridos, de
maneira correta e séria.
Afirmou sobre o flagrante e apreensão de uma outra Eco Sport, fruto de roubo, que impressionou
pela capacidade de falsificação de todos os dados e codificação do veículo. Essa ocorrência só
pode ser esclarecida na concessionária, com leitura de módulo e graças a persistência da equipe
de investigação. Enalteceu a parceria que as concessionárias oferecem em Alphaville no
levantamento e apuração de ocorrências como esta, auxiliando nesta leitura geral de módulo que
funciona como um “check up” de todo o veículo e identifica pontos que não podem ser vistos a
olho nu, mesmo por policiais experientes.
Pontuou sobre uma operação contra roubo e furto de celular, com identificação de IMEI e prisão
de um infrator. Destacou que foi uma prisão importante, já que a coibi novas infrações com
celulares. Explanou ainda sobre uma ocorrência curiosa de um celular comprado em loja
legalizada, com nota fiscal, e que se tratava de um produto de roubo. Alertou os presentes para
conferência incansável de dados quando se tratar de celulares, inclusive na Anatel.
Afirmou que os indicadores permanecem positivos, com uma queda de 50% em roubos/outros;
mesmo com o cenário econômico que naturalmente refletem nos índices criminais. Enalteceu,
também, a prisão realizada pela polícia militar e o trabalho de combate ao roubo de carga.
E, por fim, finalizou reafirmando o seu compromisso com a segurança contando sempre com o
trabalho deste CONSEGs e das empresas de segurança privada.
Guarda Civil Municipal de Barueri
Outros - Assunto: Ocorrências e reinvindicações da reunião anterior
Interessado: Inspetor Marcelo Carlos Gomes da Silva
Pela Guarda Municipal de Barueri, o inspetor Marcelo saudou a todos e explanou que os
índices de segurança se mantém positivos, graças a integração das entidades de segurança
dos bairros. Pontou que a prisão da quadrilha de roubo de carga realizada pela PM refletiu

positivamente na segurança; visto que vários crimes já haviam sido praticados em poucos dias.
Pontuou que nos próximos meses a GCM irá atuar nesta área com motos, que diante do
trânsito dos bairros de Alphaville e Tamboré será de extrema eficiência e eficácia.
Afirmou também sobre a facilidade de roubos de celular, já que a vítima está distraída e na sua
maioria os infratores não estão nem mesmo armados.
Em questão operacionais, de cunho administrativo, o inspetor esclareceu que foi abordado na
reunião anterior sobre dois fatos de perturbação de sossego público. Apontou que na
Academia Performance e no Deck Bar já foram adotadas medidas preliminares e os
proprietários foram notificados/citados em 8 documentos em alvarás para os comprimentos de
normas e regras.

Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Leonardo R. da Cunha, saudou a todos e informou que janeiro se
tratou de um mês tranquilo, com de roubo de um veículo com motocicleta e um roubo de carga;
ainda com tentativas frustradas de ocorrência por parte de meliantes, já que a vigilância estava
em atuação.

Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré.
A Supervisora da SOCET, Sr. Letícia, saudou os presentes e informou que o Centro
Empresarial Tamboré registrou dois roubos de celular, com vítimas de mulher; sendo 1 caso
com garupa e outro o meliante a pé. Finalizou reforçando a importância da realização das Blitz,
já que a Socet é limítrofe com outros bairros e rotas de fugas, com pedido que essas ações
sejam contínuas.

Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREJ– Associação Residencial e Empresarial Jubran.
O vice-presidente da AREJ, Celso, saudou a todos e agradeceu a efetiva colaboração da AREA
e da Socet, com atuação nos limites entre as associações já que a AREJ ainda não tem trabalho
de ronda. Destacou o trabalho da Polícia Militar, Polícia Civil e Demutram no bairro.
Finalizou dizendo que a associação caminha com adesões e está com um projeto de
monitoramento, com custo mais baixo, para os futuros associados.

Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)
Diretor Operacional Atanilton Jorge Vidal e o Diretor Administrativo Evaristo Lopes saudaram a
todos e esclareceram sobre a ocorrência com vítima fatal, do dia 01 de fevereiro, que se tratou
de uma imprudência por parte do motociclista.
Explanou sobre o aplicativo disponibilizado pela Prefeitura de Barueri, já que é um canal de
comunicação direta com as secretarias. Afirmou que as solicitações são imediatamente
encaminhadas para os responsáveis.

Pontuou que o registro de multas no município aumento por conta do novo código pena.
Exemplificou, inclusive, que o fato do motorista está apenas com o celular na mão agora se
tornou infração.
Finalizou dizendo a importância da educação de trânsito em escolas, com crianças e para
população em geral; e que a Secretária está com um projeto para atuação nestas instituições.
Se colocou à disposição para esclarecimentos de todos na Secretária.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: PAM – Plano de Auxílio Mutuo.
O presidente, Joaquim Domingues Filho, saudou a todos e informou que Plano do Auxílio
Mutuo atua com o preventivo, com preservação da vida e do meio ambiente. Pontuou que a
instituição está preparando o planejamento para 2017 e que será totalmente voltando para a
prevenção; com realização de cursos e treinamento de simulados.

Assuntos Gerais
Foi pontuado pela presidente deste CONSEG e sua diretoria que está aberto o Pleito
Eleitoral para a nova diretoria do CONSEG Alphaville/Tamboré para o biênio de 2017/2019:
Na reunião ordinária do mês de março, os interessados deverão se apresentar, fazer a
inscrição com as suas devidas chapas, constando a diretoria completa. No mês abril,
também em reunião ordinária, será realizada a eleição e a posse em maio, da mesma forma
em reunião ordinária.
o

o
o
o

o

Morador da Al. Tucunaré, solicitou ao Demutran a implantação de uma lombada ou
solução fixa como ferramenta para evitar acidentes, com risco diário para estudante do
Mackenzie e até com carros de potência de velocidade nos finais de semana.
Representante Vidal se disponibilizou a analisar a solicitação e indicou registro no
aplicativo da Prefeitura de Barueri.
Presidente Gislane Gandra se prontificou a apoiar, por meio do Conseg, o projeto do
Demutran de ministrar aula de trânsito nas escolas.
Dra. Maria Clara questionou os membros natos sobre uma ocorrência de um possível
sequestro seguido de roubo relatado em redes sociais. Foi esclarecido que o serviço 190
não foi acionado e nem mesmo o boletim de ocorrência foi registrado.
Em nome de todo o Conselho Comunitário de Segurança de Alphaville – Tamboré, a
presidente agradeceu ao Tenente Coronel PM Celso Rodrigues da Silva, pela sua
valiosa contribuição voluntária ao longo de 10 anos com entidade na função de
Conselheiro de Ética.
Na sequência convidou o Diretor Social e de Assuntos Comunitários, Joaquim
Domingues Filho, para fazer a leitura de uma singela homenagem.
Posteriormente, o Tenente Coronel PM Celso Rodrigues da Silva agradeceu ao
Conseg Alphaville/Tamboré, a sua diretoria, e a toda a comunidade pela homenagem
realizada e por todo o trabalho realizado. Pontuou que durante esses 10 anos
procurou, através do seu trabalho na Polícia Militar, do seu conhecimento e dos seus
30 anos de serviço operacional, contribuir com a entidade. Enalteceu o trabalho dos
policiais, exemplificou fatos corriqueiros e difíceis do dia a dia desses profissionais.
Afirmou que o trabalho de segurança depende do envolvimento e engajamento de

todos.
Finalizou dizendo que encerra com orgulho a sua participação no CONSEG e que
sempre estará à disposição.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião Ordinária do mês de Março de 2017.
Data:01/03/2017
Hora de Início: 18:00
Local:Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

