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A presidente, Gislane Gandra Lima, saudou a todos os presentes. Na sequência, submeteu a ata da
reunião anterior a aprovação.
Posteriormente, pontuou que é do conhecimento de todos presentes que a região, em especial, os
bairros de Alphaville e Tamboré possuem características diferenciadas no que diz respeito à
segurança. De forma que, a cada ano, o desafio de superar os números aumentam, para isto
contamos com profissionais comprometidos com a segurança pública e privada. Mas é importante
dizer que é necessário que a população se una no mesmo propósito efetivo de prevenção e faça
sua parte com responsabilidade. Não há “solução mágica”, é necessário “arrumar a casa” e assumir
posturas condizentes com as cobranças que são sugeridas para a solução dos nossos problemas.
A reunião do CONSEG é a prova de que a união faz toda a diferença na busca por segurança e
qualidade de vida, ou seja, pelo bem estar comum.
Ocorrências. Passou a palavra para a Polícia Militar - Instituição mais antiga, na pessoa da
Comandante da 5ª Cia - Capitã Sandra.
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Delitos Apontados
Polícia Militar
Outros - Assunto: Insalubridade do Posto de Polícia do Tamboré.
Interessado: Cap. PM Sandra Aparecida dos Santos

Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, a Capitã PM Sandra saudou a todos e iniciou informando que a
Comandante do 20º BPM/M – Ten Cel Adriana Ribeiro, já é moradora de Alphaville, o que denota
um grande comprometimento com a região. Outro ponto ressaltado foi a falta de condições de
salubridade do PP Tamboré (próximo ao Shopping Tamboré). Segundo informações apresentadas
pela capitã Sandra, o posto contraria a norma que prevê o seu bom funcionamento, além da questão
da falta de acessibilidade. Por isso, conforme instruções do Subcomandante do 20º BPM/M - Major
Celoni, será fechado para reforma. Esclareceu que o prédio é da prefeitura e foi disponibilizado para
PM para cessão de uso. Informou que está há mais de 25 anos sem reforma e atualmente encontrase sem nenhuma condição para manter os policiais militares trabalhando no local. Disse que a mesma
situação ocorreu com o posto de Aldeia da Serra, mas a prefeitura refez toda a parte elétrica,
hidráulica e a troca dos telhados.
Após ser questionada sobre a possibilidade de instalação de Base Móvel durante o período de
reforma, esclareceu que norma permite sim, mas não por 24 horas.
O supervisor de segurança do Res. Zero - Cel Batista Verardi, reforçou sobre a importância da
participação do CONSEG como intermediador junto a prefeitura e residenciais no entorno do posto.
“Estrategicamente, esse posto é o mais importante da região”, destacou o Cel Batista. A presidente
- Gislane, pontuou que a AREA reformou, por três vezes, o PP de Alphaville, localizado na al. Mamoré.
E o CONSEG, por sua vez, patrocinou toda a faixada, com a mão de obra da AREA, em contrapartida,
teve o seu logo inserido nos banners. Contudo, a presidente informou que aguardará as diretrizes da
Comandante Adriana quando retornar de férias, caso necessário, o CONSEG poderá elaborar um
ofício para a prefeitura, assim como buscar com a iniciativa privada - empresas localizadas no Jubran
e Tamboré, um apoio para reforma do posto. Além disso, a AREJ também poderá apoiar essa parte
que deveria ser do poder público. “É um compromisso nosso”, pontuou a presidente.
Sr. Enzo Scalzi questionou se a SOCET não tem interesse em assumir o PP Tamboré, assim como a
AREA fez em Alphaville. Sr. Oswaldo esclareceu que acabou de tomar conhecimento da situação,
para tanto, há necessidade de aprovação por parte da diretoria. De imediato, sugeriu ação por parte
do CONSEG.
Leonardo Cunha, esclareceu que a prefeitura deu uma permissão de uso, entretanto, não cabe a
prefeitura fazer a manutenção. É necessário aguardar os tramites da Polícia Militar para colaborar
no que for possível, além de que, não há até o momento nenhuma negativa da prefeitura em
contribuir com a reforma do posto.
Para finalizar, a capitã Sandra pontuou que se compromete, a cada determinação por parte da
Comandante, informar ao CONSEG. Além disso, ressaltou que o efetivo da PM está sendo
remanejado para atender o entorno do posto durante seu fechamento, assim como a instalação da
Base Móvel.
Ocorrências em Alphaville. Redução em furto de veículos. Foi registrado somente 1 furto, o qual foi
localizado após 2 dias no mesmo local que foi estacionado, ou seja, a proprietária esqueceu onde
estacionou e registrou o boletim de ocorrência, com isto, o Infocrim alimentou o sistema com mais
um número de furto para estatística policial. Citou 3 roubos a transeuntes, sendo 1 na al. Grajaú; 1

na al. Paris e 1 na Av. Tamboré. Registro de 1 roubo de veículo; no mês de julho foram 3 registros.
Além de 2 flagrantes, envolvendo adolescentes presos.
Ocorrência na área do Tamboré. Informou 1 furto de veículo na Av. Ceci; 5 roubos a transeuntes na
Marginal Projetada e Av. Piracema. Além de 2 roubos de veículos; 1 na Av. Pirambóia e 1 na Av. Ceci,
o qual foi localizado em Osasco. Segundo a capitã, tratam-se de roubos de veículos vulks vazios, cuja
a principal intenção é o roubo de carga.
Abordagens semanais/Operações: Aproximadamente 500 condutores de veículos abordados; 187
automóveis fiscalizados; 33 motocicletas abordadas, que segundo ela deverá melhorar. Além disso,
voltarão a realizar operações aos finais de semanas no Pq. Imperial.
Esclareceu que antes de sair de férias, traçou com novo Coordenador Operacional uma nova
sugestão de operações itinerantes, de forma a atender os municípios de abrangência do batalhão, o
que resultou em melhores números, segundo o Major do batalhão. Afirmou que serão recolocadas
2 motos para atuar somente nos bairros de Alphaville e Tamboré.
Informou que o mês de julho, por ser mês de férias escolares é mais tranquilo. Mas ainda explanou
sobre os horários de entradas das crianças no Colégio Mackenzie. Esclareceu que os pais colocam
em risco as vidas de seus filhos ao pararem na avenida para eles atravessarem em meio ao trânsito.
Sugeriu que os pais saiam mais cedo de casa para estacionarem em local permitido e com segurança,
e ainda sugeriu uma campanha de educação no trânsito em conjunto com o Demutran.
Por último, informou que deverá ser transferida, em 2019, da 5ª Cia para a sede do batalhão,
provavelmente para o Estado Maior.
Elogio: foi pontuado que o seguro de carro na região é mais em conta quando comparado com outras
cidades, por conta da excelente segurança realizada na região.
A presidente agradeceu por todo trabalho executado pela capitã, como todos sabem, o PP Tamboré
teve o registro de boletim de ocorrência reativado, após impressora doada pela SOCET. Da mesma
forma o CONSEG faz doações de toners e papeis para a PM, para todos verem a falta por parte do
governo do estado.
Polícia Civil
Outros - Assunto: Falsa Biomédica na região.
Interessado: Dr. Ednelson de Jesus Martins

Delegado Titular 2º Distrito Policial, Dr. Ednelson, saudou a todos e informou que veio de São Paulo
para esclarecer as ocorrências, em especial, o caso polêmico da suposta Biomédica.
Ocorrências. Chamou atenção para apreensão de mais de 40 quadros de motocicletas no Jardim
Mutinga, o que reforça a investigação em relação ao furto ou roubo de moto com objetivo de
suprimir o chassi e trocar a placa, para utilizá-la durante os crimes; com justificativa que as motos
são de leilão, de modo a dificultar a prisão pela falta de provas. Essa ocorrência comprova ainda que
os desmanches de motos continuam e a maioria dos quadros são das cidades de São Paulo e Osasco,
somente 3 motos/quadros são da região.
Citou o registro de diversos flagrantes de furtos em mercados e pequenos crimes.
Com relação aos golpes em caixas eletrônicos, pontuou que o sujeito troca o cartão da vítima, sem
que a mesma perceba, para realizações de compras pela internet. No mês de julho foram registrados
2 casos, durante os finais com vítimas de idades avançadas, dentro do Shopping Tamboré.
Sobre o caso polêmico da falsa biomédica, o delegado esclareceu que a mesma procurou a delegacia
quando se sentiu ameaçada com as ligações de cobranças após agravar o quadro de saúde de uma

das suas pacientes. Dr. Ednelson esclareceu que ouviu a vítima no hospital, já fora de risco, e
confirmou que as cirurgias aconteciam no piso superior do Salão de Cabeleireiro dentro do CCA Centro Comercial de Alphaville. Após levantamento investigativo, ficou comprovado o atendimento
de mais 4 pacientes, com o mesmo procedimento para aumentar o volume dos glúteos. Segundo a
suposta biomédica, ela utilizava a substância famosa chamada metacril, apesar de liberada pela
Anvisa, muitos profissionais são contra a aplicação da substância, devido ao risco de rejeição. Além
da estética, seu uso de faz presente para micro lesões, entre outros inúmeros fins.
Posteriormente, o delegado informou que o local foi lacrado, com apoio da Vigilância Sanitária e a
suposta biomédica responderá pelos procedimentos de ordem administrativa, por enquanto.
Na oportunidade, alertou a todos para os riscos e possíveis complicações e efeitos colaterais caso
não seja bem aplicado, se o produto não for de qualidade ou se existir alguma rejeição do corpo
humano a essa substancia. Inclusive as próteses mamarias também tem consequências. Trata-se de
um estudo recente de mulheres vítimas de acidentes de trânsito, que segundo IML, a substância foi
encontrada no fígado da vítima, mesmo em próteses inteiras, devido ao líquido produzido pelo
próprio material de silicone.
A presidente agradeceu ao delegado pela presença e importante esclarecimentos.
Por fim, a Dra. Maria Clara alertou a todos para qualquer tipo de cirurgia que requer o uso de
anestesias, por serem metabolizadas no fígado, uma pessoa com problema nesse órgão pode correr
risco de morte, assim como aconteceu com a cantora Clara Nunes, que faleceu em uma simples
cirurgia de varizes.
Guarda Civil Municipal de Barueri
Outros - Assunto: Redução dos Indicadores Criminais e agradeicmentos.
Interessado: Comandante Marcus Aparecido Guedes

Pela Guarda Municipal de Barueri, o inspetor Donizete da Silva, saudou a todos e pontuou que
retornou hoje de férias. Disse que os indicadores criminais apresentados pela PM são os mesmos
registrados pela GCM, os quais apresentam reduções contínuas.
Quanto as ações das motos no período noturno, serão mantidas em Alphaville e Tamboré, além das
viaturas na al. Rio Negro, assim como o bom funcionamento da Base instalada na alameda.
Agradecimento: Sra. Nilda fez um pedido na reunião passada, e após 10 dias, a Guarda resolveu o
problema de compressores de freezer e geladeira instalados no corredor externo do prédio,
causando barulho durante toda a madrugada. Pinheiro esclareceu que as Secretarias de Obras e
Indústria e Comércio interviram junto a Guarda Civil Municipal.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)

O Diretor Técnico, José Luiz Pinheiro, saudou a todos e ressaltou que no mês junho o Detran registrou
índice alto de acidentes com vítimas, felizmente o mês de julho foi registrado apenas 1 caso, inclusive
o Detran parabenizou o Demutran. Nos bairros de Alphaville e Tamboré foram registradas 5
acidentes. Informou sobre acidente na al. Tocantins com uma Fiorino que capotou devido à alta
velocidade.
Obras. Informou Adutora de Água Potável São Lourenço (vinda da estrada Velha de Itapevi) será
interligada com o Genesis Dois e passará pela Via Park, inclusive a obra já será iniciada. Para isso,
toda a região será sinalizada, inclusive Santana de Parnaíba para possibilidades de rotas alternativas

para os condutores no sentido de Osasco e São Paulo. Sobre a obra ao lado oposto, está acontecendo
fora do horário de pico e sem maiores transtornos.
Em suma, o mês de julho foi tranquilo e continuam trabalhando em melhorias no departamento e
setores para reduzir transtornos no fluxo de veículo da região.
A presidente pontuou que o CONSEG esteve presente na CCR e a empresa tem interesse em trabalhar
na Semana Nacional de Trânsito, seria ótimo juntar as forças entre Prefeitura, Demutran, CCR e com
apoio do CONSEG. Pinheiro ressaltou que possuem uma parceria com a CCR, inclusive foi feita em
conjunto a campanha do movimento maio amarelo. Informou que o responsável pela educação no
trânsito é o diretor Jaime, o departamento está em reestruturação para qualidade do serviço
prestado e a CCR é uma parceira efetiva.
Sr. Murillo questionou sobre problemas de trânsito na região causado por acidentes na Castello e
RodoAnel. Pinheiro esclareceu que o viaduto construído na al. Tucunaré não deu acessibilidade ao
RodoAnel, assim todo o fluxo é desviado para al. Rio Negro, o qual não comporta mais por conta de
Carapicuíba. As ações estão em andamento com Carapicuíba, Santana de Parnaíba, Osasco e Itapevi.
Em relação as ações proativas, o departamento possui câmeras de vídeos em tempo real e guinchos
para atender a região. Além da GCM e Defesa Civil que apoiam, inclusive em épocas de chuva, com
o Plano Operacional de Emergência, onde é feito o trabalho integrado para prevenir riscos de
veículos em locais alagados, de modo a se evitar perdas de vidas.
Outros - Assunto: Entidade Privada.
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville

O Gerente Geral da AREA, Leonardo R. Cunha, saudou a todos e pontuou que a vigilância da AREA
registrou um pequeno aumento no número de furtos, alertou as lojas com faixada para rua que,
em 3 dos casos citados, o ladrão chega na empresa e pede alguma informação ou copo de água,
enquanto isto, levam celular, notebook ou mercadoria da loja.
Citou 1 furto de moto. Explicou que os 11 bolsões de motos possuem câmeras, mas como o
número de motos aumentou consideravelmente, os motoqueiros estão estacionando na al. Xingú
entre os carros, onde não possui monitoramento por câmeras.
Citou ainda 1 atropelamento na faixa de pedestre na al. Rio Negro. “É grave o condutor não
aprender parar na faixa e ainda atropelar o pedestre”, destacou. Informou sobre 1 atropelamento
de ciclista na Av. Adib Sauaia – Via Park. “É uma preocupação pessoal essa situação, por não termos
estrutura segura para ciclistas. De certa forma, o compartilhamento na Via Park convida ao uso de
bicicleta, mas sem oferecer segurança. O uso da bicicleta é uma tendência mundial, mas
infelizmente, aqui no traçado de Alphaville não estamos preparados para isto, por sorte ainda são
poucos casos”. Em acidentes de trânsito foram registrados 7 com vítimas e 21 sem vítimas.
Inclusive o acidente na al. Itapecuru, a vítima machucou a face por não estar utilizando o sinto de
segurança. E por último, citou 1 saidinha de banco.
Outros - Assunto: Entidade Privada.
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré

Gerente Geral da Socet, Sr. Oswaldo Silva, saudou os presentes e pontuou que no mês de junho conforme relatado na ata anterior e no SOCET Notícias, foi registrado 1 furto a empresa que faz
montagem de móveis, e o mesmo infrator retornou no domingo, dia 29. A viatura, em sobreaviso, o
identificou quando adentrou no imóvel, e imediatamente acionou a GCM. Após o alarme sonoro

ligar, o infrator tentou sair do local e a Guarda o deteve. Entretanto, no mês de julho houve apenas
1 caso de tentativa de furto com prisão do meliante.
Outros - Assunto: Excelente Trabalho do Comando do 18º GB de Barueri.
Interessado: PAM – Plano de Auxílio Mútuo

O representante do PAM - Joaquim Domingues, saudou a todos e agradeceu pela oportunidade em
dar voz a essa entidade prevencionista de Barueri chamada PAM. Primeiro, agradeceu a presidente
pela relevante participação na última reunião ordinária. No ensejo, a presidente informou que a
próxima reunião do CONSEG contará com a participação do Comandante Humberto – 18º GB de
Barueri. No ensejo, Domingues enalteceu o trabalho que vem sendo realizado pelo Comandante
Humberto frente ao 18º GB. Segundo ele, durante 30 anos que acompanha o CB, o atual comandante
é o primeiro a se preocupar efetivamente com a prevenção. “Trata-se de um trabalho árduo que 18º
GB realiza junto aos 15 municípios abrangidos”, ressaltou Domingues.
Posteriormente, explanou sobre o advindo da chuva, que mesmo em pouca quantidade, foi
suficiente para zerar as ocorrências de fogo em mato, o que vinha causando diversas dificuldades
para o cronograma de atendimento do Bombeiro, além dos problemas respiratórios levantado junto
aos hospitais de Barueri. A presidente complementou dizendo que nessa época do ano, o corpo de
bombeiros conta com um cronograma de prioridades para atender nos 15 municípios, por isso pede
colaboração de toda a sociedade, para que não jogue cigarros e vidros em áreas secas, provocando
um perigo de incêndio. Além disso, esclareceu que para prevenir propagação de incêndio é muito
importante que as empresas e condomínios rocem os matos próximos a eles. Segundo explicado na
última reunião do PAM, o fogo quando queimado em uma área horizontal tem determinada
velocidade, mesmo com o vento. Já o fogo de trincheira, devido ao vento, alastra rapidamente,
podendo atingir pessoas próximas ao local ou até mesmo os bombeiros em atendimento. Por isso, é
sempre melhor prevenir e colaborar, concluiu a presidente.
Outros - Assunto: Sem ocorrências.
Interessado: Shopping Iguatemi Alphaville

Gerente de Segurança, Charles Heles, saudou a todos e apresentou o encarregado de segurança –
José Alves. Na sequência, informou que não houve nenhuma ocorrência relevante no mês de julho.
Ressaltou que o Shopping tem realizado, constantemente, um bom trabalho na área de segurança,
com apoio dos órgãos públicos. Por último, a presidente agradeceu por sua participação.
Outros - Assunto: Sem ocorrências.
Interessado: Shopping Tamboré

Supervisor de Segurança - Marcelo Alves, saudou a todos, em primeiro lugar agradeceu ao Demutran
pela apoio no projeto das placas de sinalizações externas fixadas no entorno do Shopping,
viabilizando a sinalização. Outro trabalho em conjunto citado foi a fiscalização das vagas internas
PNE. O shopping oferece todo o padrão utilizado pelo Demutran para notificações e multas aos
condutores que vierem a utilizar as vagas de maneira indevida. Através desse trabalho, está sendo
possível manter as vagas para quem realmente precisa, os clientes que precisam da vaga estão
elogiando essa implantação, pontuou o supervisor.
Outro ponto destacado foi a falta de iluminação em um trecho da Av. Piracema. Pinheiro esclareceu
que estão em tratativas com a Eletropaulo e ainda não há prazo para solução do problema.

Melhorias. Implantação das câmeras faciais no complexo do Shopping. De modo a integrar a força
de segurança, foi sugerido que as imagens sejam compartilhadas com a polícia militar e secretaria
de segurança. A presidente informou que esteve no Ministério Público e uma das sugestões foi o
sistema de integração das câmeras dos bairros de Alphavile e Tamboré, com expansão para Barueri
(fora da área de circunscrição da entidade). Mas nada impede que o CONSEG promova a integração
entre todas as entidades da região, para que um único sistema alimente a área como um todo. Por
isso, deixou o convite para todos, por se tratar de um sistema único e assim cercar ainda mais a
região com segurança.
Explanou ainda sobre criança maltrapilha que fica na Praça de Alimentação do Shopping pedindo
dinheiro. Esclareceu que o Conselho Tutelar poderá ser acionado para impedir a exploração de uma
criança exposta ao frio, e ainda em horário impróprio.
Assuntos Gerais:

- Em atenção ao pedido do Rotary Internacional, a Dra. Maria Clara – Rotary Club Barueri Tamboré,
informou que acontecerá uma mobilização Nacional voltada para vacinação, com foco para as
crianças. Devida a falta de procura por parte dos pais e adultos, as doenças de sarampo e pólio que
estavam erradicadas estão voltando. Mesmo que seja devido a migração, segundo ela, os brasileiros
não estão imunizados. Por isso pediu o engajamento de cada um no que for possível.
O AlphaShopping já fixou uma faixa grande da campanha na entrada com acesso a al. Rio Negro.
A Solange Braga – membro do Rotary, está em contato com a vigilância sanitária, com intuito de
organizar grupos para mobilizar os postos sobre a campanha. Atualmente, as mães não estão dando
a devida importância para a vacinação e nem mesmo os pediatras não orientam os pais. Segundo o
Sr. Murilo – Membro do Rotary, pontuou que a mídia trata muito mal a questão, desmotivando as
pessoas, dizendo que a vacinação é um assunto comercial.
A presidente pediu o cronograma de vacinação e locais para divulgação no mailing do CONSEG, bem
como nos shoppings, AREA, SOCET e residenciais da região. É importante que cada um dissemine a
campanha dentro do seu condomínio e também nas escolas, concluiu a presidente.
- Falta de representação da ocorrência por parte da vítima. Segundo a capitã, existe um estudo de
vitimologia sobre o assunto, o qual confirma o impedimento para o bom andamento dos processos,
por conta da insegurança da vítima. Explicou que os indicadores ficam subnotificados, o que é um
problema para área de segurança. Disse ainda, que o crime de furto nos dias de hoje mantem o
criminoso preso até audiência de custódia, com prazo de 24 horas. Além de tudo, os infratores são
orientados a dizerem que foram maltratados pela polícia militar ou pela guarda, assim serão soltos.
Após a audiência é enviado o CD para a PM com as imagens, instaurando procedimento
administrativo contra os policiais que supostamente trataram mal o infrator. Cel Batista, informou
que após o Banco Santander notar que, 90% dos infratores de saidinhas de banco encaminhados
para audiência de custodia eram postos em liberdade, o banco contratou o corpo jurídico para
acompanhar todas as ocorrências. Contudo, com esse acompanhamento junto ao advogado, 90%
dos casos permaneciam presos e 10% em liberdade. Além disso, foi constatado que entre o rol de
perguntas que são feitas aos infratores, como por exemplo se o infrator foi alimentado, visto que na
maioria das vezes respondem que não, logo já tinham um motivo para colocá-lo em liberdade. Sr.

Murilo ressaltou que a melhor coisa a se fazer é fechar o Poder Judiciário. “O cidadão de bem é quem
recebe toda a consequência”.
Não havendo mais assuntos tratados, a Presidente Gislane Gandra encerrou a reunião.
LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião Ordinária do mês de Setembro de 2018
Data: 05/09/2018
Hora de Início da Reunião: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

