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EVALDO BRAUN
Diretor Social
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FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A presidente Gislane Gandra saudou a todos os presentes. Ressaltou que o CONSEG Alphaville
– Tamboré conta com o apoio da Polícia Militar e Civil, Guarda Civil Municipal, Demutran e das
Associações Privadas. Desta forma, a integração entre as forças contribui preventivamente para
a segurança da região.
Pontuou que na reunião de fevereiro foi aberto o pleito eleitoral para a nova diretoria biênio
2017/2019, e em continuidade ao procedimento eleitoral, entregou ao membro nato da
polícia militar - Cap. Sandra, o requerimento de inscrição de chapa, juntamente com as
fichas cadastrais. Informou que a ficha cadastral foi enviada aos membros efetivos via email para preenchimento, porém poderia ser finalizada em reunião. Esclareceu que para
direito de voto são necessárias 3 participações durante os últimos 12 meses, ou ainda, 6
participações para se candidatar.
Na sequência, convidou o 1º secretário Leonardo R. da Cunha, para fazer a leitura da chapa
e da composição da comissão eleitoral. Leonardo saudou a todos e registrou a chapa
única com os seguintes nomes: Presidente – Gislane Gandra Lima; Vice-presidente – Enzo
Scalzi; 1º Secretário – Leonardo Rodrigues da Cunha; 2º Secretário – Evaldo Braun; Diretor
Social e de Assuntos Comunitários – Joaquim Domingues Filho.
Já a Comissão Eleitoral foi composta por: Nelson Ignácio Pichiliani, Oswaldo Silva e Pedro
Paulo Reynol; responsáveis pela fiscalização da eleição.
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: Estelionato e Roubo de Carga
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 neste
início de ano houve uma queda nos indicadores criminais na área da 5ª cia, em especial nos
bairros de Alphaville, Tamboré e Jubran, explicou que não foi registrado nenhum roubo de
veículo, em contrapartida, os roubos de cargas na al. Araguaia não diminuíram.
Alertou que os crimes de estelionatos, principalmente em Alphaville, são alarmantes. No ano de
2016 foram registrados 862 crimes de estelionatos em Barueri, já em 2017, 97 crimes foram
registrados. Segunda ela, trata-se de um crime difícil de combater. Explicou que na região possui
um banco de dados com informações das vítimas, e pontuou ainda, que a maioria dos casos
referem-se a clonagens de talões de cheques e cartões.
Na sequência, a Capitã informou que no mês de fevereiro foram presas 29 pessoas na região da
5ª cia, ainda assim, reforçou que é necessário coibir o roubo de carga na região.
Pontuou que o estupro de vulnerável (menores de 14 anos) encontra-se em crescente em
Barueri, visto que em 2016 foram registrados 94 casos. Salientou sobre a importância do registro
por parte da vítima, pois a exposição da família interfere na efetivação do registro de boletim de
ocorrência. A presidente esclareceu que esses casos acontecem no círculo familiar e de
amizades, e que a prevenção deve ser feita dentro de casa e na escola.
Após ser questionada sobre casos de estupros em Alphaville, a Capitã citou um registro no ano
de 2016, onde duas crianças foram estupradas pelo motorista da Van Escolar, segundo
familiares das crianças.
Informou que na área da 5ª cia o feriado de carnaval foi tranquilo, sem manifestação. Apenas
esclareceu que a PM interveio para que não houvesse o evento na frente do Ginásio do José
Corrêa, devido à o não cumprimento da legislação, colocando vidas em riscos. O Ministério
Público foi acionado, o qual emitiu uma liminar para proibir a realização do evento.
Tentativa de roubo. Por fim, a Cap. Sandra destacou apreensão de simulacro que estava com
2 adolescentes menores; um de 12 anos e outro de 15 anos. Ressaltou que esse tipo de situação
acontece todos os dias. Dr. Ednelson chamou atenção para a legislação, que não caracteriza
como crime o uso do simulacro, nem mesmo de contravenção penal, até mediante a
apresentação da vítima. Leonardo pontua que é mais um “capítulo” de leniência da legislação,
entre tantos outros.
Polícia Civil
Outros - Assunto: Estelionato e Roubo de Carga
Interessado: Dr. Ednelson Jesus Martins
Dr. Ednelson, delegado titular do 2º Distrito Policial de Alphaville saudou a todos e reforçou que
na região o feriado de carnaval foi tranquilo. Sobre a estatística, informou que houve
diminuição e os indicadores permanecem estáveis, levando em conta a crise do país.

Alertou a todos para os golpes via internet, dizendo que é necessário cautela para abrir emails, pois neste momento os estelionatários podem extrair dados pessoais para realizar
compras via internet. Alertou os presentes sobre talões de cheques fraudados direto do Banco
Santander. Para que todos façam a conferência de cada folha, explicou que as folhas do meio
são reproduzidas e até o telefone do cliente pode ser clonado. Segundo ele, o crime de
estelionato está pior que furto e roubo contra o patrimônio. Além disso, ressaltou sobre a
necessidade de cuidado com cobrança via telefone.
Sr. Cláudio Câmara, questionou se a maioria dos estelionatos são praticados pela internet. Em
resposta, o Dr. Ednelson esclareceu que 90% dos casos são praticados via internet. Os
estelionatários conseguem acesso da conta e dados dos cartões das vítimas. Tratam-se de
casos envolvendo Bancos, que por sua vez, preferem ressarcir as vítimas para evitar problemas.
Pontuou que os crimes acontecem por telefone também, como falso sequestro e falso mecânico,
e até via WhatsApp.
A presidente esclareceu que a polícia militar e civil não encaminham e-mails diretamente para
as pessoas pedindo informações, nem os Bancos, então esses e-mails podem ser vírus.
Posteriormente citou 3 registros de roubos de carga, onde os 3 infratores foram identificados e
dois presos, e ainda, confirmados outros diversos casos de roubos de cargas cometidos por
eles na região. “Estamos trabalhando com afinco para diminuir o índice, por se tratar de roubo
com violência”, afirmou o delegado.
E, por último, pontuou sobre a operação mensal contra roubo e furto de celular, com
identificação de IMEI e flagrante do receptador de celular. Enalteceu também a PM, a qual
realiza a consulta do IMEI por meio dos tablets, instalados em suas viaturas, o que possibilitou
mais uma prisão por receptação.
A presidente informou que o CONSEG já abordou o tema de estelionato em seu informativo,
mas poderá repeti-lo, considerando as novas estratégias dos estelionatários.
Guarda Civil Municipal de Barueri
Outros - Assunto: Agradecimentos/Reinvindicações concluídas
Interessado: Inspetor Marcelo Carlos Gomes da Silva
Pela Guarda Municipal de Barueri, o subinspetor Rui Soares dos Santos saudou a todos e
informou que trabalha na 2º cia interinamente, na ocasião, está representando o Inspetor
Marcelo, ausente por motivo de férias. Agradecimentos. A cap. Sandra agradeceu o Inspetor
Marcelo pelo atendimento do pedido da padaria da Estrada dos Romeiros e da Cícero Borges.
Informou que os estabelecimentos foram notificados e os moradores estão imensamente
agradecidos. Explicou ainda que todas as viaturas da PM possuem a cópia da notificação,
havendo qualquer problema, o local poderá ser fechado. A capitã fez questão de encaminhar a
cópia da notificação aos moradores, para terem conhecimento da ação da GCM.
A Sra. Nilda também ressaltou que o problema de som alto da Academia Performance foi
sanado, conforme informado em reunião anterior.
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 a vigilância
registrou em fevereiro um número menor de ocorrência e citou todos os registros de prestação
de serviço e apoio a população; com 8 acidentes com vítimas e 19 sem vítimas; 1 ameaça; 7
ocorrências de apoio a fiscalização municipal, com relação a venda ilegal de ambulantes na
rua; 1 apreensão de objeto de ambulante; 3 atropelamentos; 11 ocorrências de auxílio ao
público; 7 averiguações; 1 averiguação de furto; 5 furtos; 3 desinteligências; 1 incêndio em

automóvel; 8 ocorrências de mal súbito; 1 objeto localizado; 2 ocorrências de perturbação de
sossego público; 1 pessoa desaparecida; 1 pessoa localizada; 1 queda acidental; 2 roubos.
Totalizando 84 registros durante o mês de fevereiro, entre eles são 2 roubos e 5 furtos, o que
representa somente 9% das ocorrências registradas, e que realmente se caracterizam como
crimes. Explicou ainda que não são todos os casos que chegam ao registro da vigilância de
Alphaville, mas é notório que a maior parte do trabalho da vigilância é de prestação de serviço
e apoio a população, e não exatamente de ocorrências de crimes de roubos e furtos, graças ao
trabalho preventivo da força de segurança.
Para finalizar, salientou que o Estelionato não aparece na lista da vigilância, raramente é
solicitado o apoio da AREA, neste caso, os registros são feitos diretamente no 2º DP.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: CCA – Centro Comercial Alphaville.
O representante, Encarregado Rogério Pedro Ruiz, relatou sobre 1 caso registrado em 25 de
janeiro de 2017; quando um senhor, com aproximadamente 80 anos, entrou no CCA pela al.
Madeira, por volta das 18h00, e foi até a praça Dracenas. Chegando no local, abriu a porta
automática de vidro e outras duas portas de madeira, a força, e furtou o computador, na
sequência, fechou a porta e foi embora. Somente no dia seguinte, foi descoberto o furto, quando
o proprietário chegou no local. O supervisor pontuou ainda que o mesmo senhor esteve no CCA
em maio de 2015. E, por fim, esclareceu que a vítima não registrou o boletim de ocorrência e
que o CCA tem fotos e imagens do infrator, as quais foram solicitadas pelo Dr. Ednelson.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)
Supervisor Operacional Rogério José dos Santos, representante do Demutran, saudou a todos
e pontuou que durante o mês de fevereiro foram registrados acidentes de trânsito, alguns com
vítimas. Esclareceu que na maioria dos casos o mal uso do celular tem provocado muita
distração. Em complemento, o Leonardo afirmou que a vigilância da AREA tem registrado
acidentes com motoristas usando o celular, inclusive, pela primeira vez na estatística, os
números estão mais expressivos que os acidentes com motocicletas.
Na sequência, o Evaldo – 2º Secretário do CONSEG, questionou sobre caso do motoqueiro
atropelado na al. Tucunaré. Relatou que o motoqueiro saiu do prédio na al. Tucunaré para fazer
entrega, e quando o correto seria retornar no Mackenzie, o motoqueiro cruzou o canteiro central
e foi atropelado. Dr. Ednelson salientou sobre a importância da filmagem, visto que a família da
vítima encontrava-se inconformada, a ponto de ameaçar a motorista. Afirmou que somente com
as imagens foi possível provar que o caso foi uma fatalidade, inclusive, o vídeo foi para perícia e
o relatório está sendo feito com base nas imagens, o que ajudará a esclarecer o ocorrido e provar
que não houve o crime, logo, a motorista não terá que assumir nenhuma responsabilidade e
provavelmente o caso será arquivado, esclareceu o delegado. Para finalizar, agradeceu a todos
e ressaltou que as imagens disponibilizadas a polícia são de suma importância para esclarecer
determinados crimes.
Assuntos Gerais
- Após questionamento do Cel Dorival, sobre o órgão da prefeitura responsável para solicitação
de intervenção de ambulantes, o supervisor do Demutran informou que a Secretaria de Indústria
e Comércio poderá ajudá-lo. Em complemento, Domingues ratifica que a atual administração

municipal está muito atuante, já foram atendidos 7 apoios de intervenção a ambulantes, após
solicitações da AREA realizadas semanalmente.
- Thieny, repórter da Folha de Alphaville, questionou o Demutran sobre troca de lâmpadas na
Av. Alphaville. Em resposta, ele confirma que está sendo feito a troca e reparo das lâmpadas no
local, porém, a caráter emergencial, após reclamações.
- Gislane pontuou que a al. Rio Negro está muito escura. O sr. Leonardo esclareceu que a
alameda possui, a cada 50 metros, postes de 20 metros de altura, dificultando a manutenção
das lâmpadas, sem contar que as árvores cresceram muito e acabou deixando a iluminação
prejudicada. O mesmo acontece no calçadão da Praça Oiapoque. Pontuou ainda, que há 30
anos atrás, os postes instalados na al. Rio Negro eram eficientes sem as árvores e a iluminação
muito bonita. Entretanto, a presidente sugeriu a troca da iluminação, com postes mais baixos,
para facilitar a manutenção e melhorar iluminação, sem necessidade de cortar as árvores, assim
como foi feito nas alamedas Grajaú, Itapecuru e Cauaxi. Leonardo se prontificou a encaminhar
um ofício a prefeitura e o CONSEG também.
- Sr. Cláudio questionou sobre a fiação da Eletropaulo. Leonardo esclareceu que uma empresa
pretende locar para as concessionárias de fibra óptica os tubos subterrâneos, e assim, retirar
grande parte dos cabos aéreos.
Eleição Biênio 2017/2019:
- A presidente passou a palavra para a cap. Sandra fazer leitura do Termo de
Encerramento das Inscrições das Chapas - Biênio 2017/2019. Após a leitura, a presidente
recolheu as assinaturas, ficando assim encerrado a Inscrição de Chapa para este pleito
eleitoral. Na sequência, convidou todos para estarem presentes na próxima reunião,
ocasião que acontecerá a eleição. E, para concluir, informou que as assinaturas pendentes
da comissão eleitoral serão colhidas posteriormente.
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