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FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A presidente Gislane Gandra saudou a todos os presentes. Na sequência, submeteu a ata da
reunião de abril à aprovação. Explanou sobre o movimento “Junho Vermelho”, cujo o tema está
ligado diretamente a prevenção, por isto, o CONSEG abraça mais esta iniciativa. Trata-se de um
movimento criado para conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de sangue. Visto
que, segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde), a recomendação é que, no
mínimo, 5% da população seja doadora. No Brasil, essa porcentagem não chega aos 2%.
Ressaltou, que o estoque de sangue para os tipos sanguíneos O+, O- e B-, encontra-se em
estado crítico.
Em deliberação às últimas reuniões, o CONSEG destacará no próximo informativo, com base
nos números de roubos, furtos e acidentes de trânsito, a importância do uso consciente do
celular. Ainda sobre prevenção, destacou que a entidade apoiará a Campanha idealizada pelo
grupo CCR, denominada “Lacre Solidário”, e para melhor explanar o assunto, a Dra. Luciana
Maria Monteiro de Lima e Mônica Picirillo - Área de Ouvidoria da CCR ViaOeste, apresentarão o
conceito do programa.
Explanou, ainda, sobre o evento organizado pela ACIB - Associação Comercial e Industrial
de Barueri, em prol da ativação do CONSEG Barueri Centro, a qual convidou o CONSEG
Alphaville-Tamboré para ajudá-los. A presidente disse não ser fácil manter um CONSEG, é
necessário o apoio muito forte dos participantes, além de um trabalho integrado, por isto, mais
uma vez, parabenizou a todos pela união. “Fiquei muito satisfeita em saber que somos um
exemplo, e será criado, certamente, mais um CONSEG para Barueri, fortalecendo, mais uma
vez, a nossa região”, disse. Na sequência, ressaltou que os CONSEGs são entidades do governo
do Estado de São Paulo, os quais foram criados pelo governador Franco Montoro e até hoje,
foram criados mais de 800 CONSEGs, mas somente 500 atuam ativamente. Haja vista, as
homenagens que o CONSEG Alphaville – Tamboré já recebeu, entre elas a do Governo do
Estado de São Paulo, devido ao trabalho integrado entre os membros natos (polícia militar e
civil), GMB e Demutran (participações voluntárias), além dos órgãos de segurança privada, com

a AREA em Alphaville e SOCET no Tamboré, porém, todos unidos por um bem estar comum”.
Na sequência, passou a palavra ao membro nato mais antigo; a polícia militar - Capitã Sandra.
MEMBROS NATOS PRESENTES
Membro Nato PM:
Membro Nato PC:

PRESENTE
PRESENTE

AUTORIDADES PRESENTES – MEMBROS INSTITUCIONAIS E REPRESENTATIVOS
FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES
Outros - Assunto: Guarda Civil Municipal de Barueri
Interessado: Supervisor Ednilson Stramantino
Pela Guarda Municipal de Barueri, o supervisor Stramantino, saudou a todos. Informou que os
índices estão equivalentes aos informados pela Polícia Militar e Civil. Porém, foram realizados
diversos flagrantes em outros bairros, entre eles, algumas tentativas de vendas de celulares
novos, de origens ilícitas, no bairro do Jd. Mutinga, e outros 2 flagrantes de roubos de
celulares, em frente ao Parque Shopping Barueri, com 5 pessoas presas. Para combater a
nova modalidade de crime, a GMB está realizando ações dentro das estações de trem.
A GMB sempre busca de realizar um excelente trabalho, assim como a Polícia Militar e Civil,
mas é necessário a contribuição da sociedade e a confiança no trabalho policial, ressaltou.
De uma forma geral, os índices estão em queda, devido ao excelente trabalho prestado.
A presidente, destacou a estratégia conjunta da GMB com a PM no combate ao crime, e ainda,
a importância das reuniões do Conseg. Por fim, citou algumas ações solucionadas por
intermédio do Conseg e trabalho efetivo dos órgãos de segurança, como a perturbação de
sossego na al. Madeira e diminuição dos furtos de motos nos bolsões. São ações conjuntas
que possibilitam a queda na criminalidade, concluiu.
ASSUNTOS TRATADOS
Delitos Apontados
Outros - Assunto: Furto e Roubos
Interessado: Cap. PM Sandra Aparecida dos Santos
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, a Cap. PM Sandra, saudou a todos. Iniciou destacando uma
redução nos índices, em relação aos crimes mais preocupantes, como roubos, furtos e roubos
de veículos. Esclareceu, que os números baixos são consequências de um trabalho bem
desenvolvido nos bairros de Alphaville e Tamboré. Além das viaturas, a região conta com
atuação de 9 motos, as quais oferecem uma ação muito rápida de deslocamento, abordagens,
principalmente, após às 16hs, devido ao aumento do trânsito. Ainda pautado nesta linha, existe
uma preocupação com os policiais que atuam na Rocam, devido a necessidade de atuarem por
12 horas em cima da moto. Aliado a isto, a PM está em parceria com a Honda Japauto, a
empresa disponibilizou um curso de direção defensiva aos policiais, para agregar ainda mais
ao serviço prestado e qualidade de saúde. É necessário proporcionar qualidade de vida para
que os bons resultados permaneçam. Na sequência, enalteceu a iniciativa da Gerente da
Japauto, Sra. Elizabete, por se colocar à disposição da Polícia Militar.
Diante disso, tivemos uma redução, somente em Alphaville, de 49% dos crimes de roubos,
comparado ao trimestre anterior (março, abril e maio de 2015), com 2016. Este resultado

corresponde ao trabalho realizado com as motos, com as viaturas da Base Comunitária, que
oferece um preventivo diferenciado, e com as viaturas em status 3, as quais ficam
constantemente desobrigadas do atendimento na área de ocorrência, para focar o preventivo
ostensivo, via de regra, não atende ocorrências, salvo se for flagrada por ela, são pequenas
ações com grandes resultados.
Já na área do Jubran, a redução foi de 100%, comparado ao trimestre anterior. E no Tamboré,
a queda foi de 46%. Ação efetiva das empresas que atuam na região é imprescindível para
contribuição no resultado citado. Não tenho pretensão de zerar o crime, já seria utopia, mas
reduzir é a nossa meta e estamos fazendo juntos, e é nas reuniões do Conseg que resolvemos
os problemas, finalizou a capitã.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Dr. Daniel Juns dos Santos
Dr. Daniel, delegado titular do 2º Distrito Policial de Alphaville, saudou a todos. Na sequência,
informou que os índices continuam em queda. Explanou sobre a campanha da Polícia Civil e
Militar da grande São Paulo, a qual tem como objetivo a conscientização das pessoas, para
não comprarem produtos de origem duvidosa, assunto este, que está relacionado ao aumento
de furtos e roubos de celulares. Neste caso, os aparelhos estão disponíveis, muitas vezes, na
região de São Paulo, porém se não ocorrer a venda, o ladrão não terá para quem vender, isto
vale para roubo de carga e veículo, ressaltou o delegado. Desta forma, seriam diminuídos os
crimes contra o patrimônio. A campanha é muito importante para reduzir esses crimes, ou até
mesmo, fazê-los entrar em extinção, concluiu.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Leonardo R. Cunha, destacou, com relação as ocorrências, os
acidentes com vítimas, com 13 casos em abril e 15 em maio. Esclareceu que a média mensal é
de 5 a 7 acidentes com vítimas, geralmente com motocicletas. O acidente com vítima é grave,
por esse motivo, pede que todos façam reflexão sobre o assunto. Ocorrências. A AREA não
registrou nenhum furto de veículos, pelo segundo mês consecutivo, somente furto de objeto
dentro de veículo, no caso, quebraram o vidro do carro estacionado, para pegar um notebook
que estava a vista. Citou mais 2 saidinhas de banco. 1 roubo de carro estacionado na Aldeinha.
1 roubo de veículo na al. Tocantins com detenção de vítima, onde rapidamente a GMB deteve
o veículo e os assaltantes. Foram, ainda, relatados 2 roubos de carga no KM 23 da Castello
Branco, fora do perímetro da AREA. Redes Sociais. Leonardo passou a acompanhar o
Facebook e citou uma postagem do Grupo Mais Segurança Já para Alphaville, referente a
organização de reunião com Cel Léo Fanin - Cmte. do 20º batalhão, convocando as
Associações de Alphaville para o encontro. Na sequência, esclareceu que o local para reunião
voltada a segurança é o no Conseg, colocou a entidade à disposição do Cel Léo Fanin, com
intuito de organizar uma reunião extraordinária, com as presenças de outros Consegs, se for
do interesse do Coronel. “No entanto, a AREA não poderá comparecer em outro local, com
outras associações que não sejam as nossas, por que nós investimos muito sério em
segurança, há tantos anos, e os residenciais em Santana de Parnaíba não estão investindo,
não existe uma segurança privada para oferecer apoio a segurança pública, a exemplo citou a
SIA, a qual está inoperante”, esclareceu o gerente geral Leonardo.
Explanou sobre os serviços prestados pela AREA, com 42 totens (SOS Fones de Emergência)
espalhados por toda a região, após apertar o botão, o contato é direcionado para a central de
segurança. São 9 bases instaladas na região, além de 120 homens no Departamento de

Segurança. A AREA possui comunicação direta com a Polícia Militar e Civil, GCMB, Polícia
Rodoviária, Defesa Civil, entre outras entidades privadas, como a CCR ViaOeste. “A AREA
acredita que tem recursos para dar respostas, mas para isto é necessário receber informações
de qualidade e a tempo, disse.
Por último, lançou o aplicativo da AREA. Trata-se de mais uma ferramenta criada para oferecer
ainda mais segurança aos moradores, com apenas um clique o usuário é direcionado para
área de segurança da Associação, e poderá relatar uma ocorrência ou apenas deixar um
recado, ou ainda, acessar o site da Associação, conforme botões disponíveis no aplicativo.
A presidente parabenizou a AREA pelo aplicativo.
Cláudio Godinho, morador e integrante do “Grupo Mais Segurança”, parabenizou a AREA pelo
aplicativo, e diz ter ficado feliz por terem aceitado a sugestão do grupo para criação da
ferramenta. Leonardo, informou que além da sugestão, a melhoria já estava programada pela
Associação. Posteriormente, Sr. Cláudio, esclareceu sobre a reunião que está sendo
programada com os presidentes dos residenciais, a qual foi startada pelo Cel Eduardo
Espósito, por intermédio do Conseg de Santana de Parnaíba e Residencial 9. Trata-se de um
pedido para que os residenciais (os que possuem monitoramento) criem um grupo no
whatsApp, neste caso, o monitoramento seria ajudado pela polícia militar. Desta forma, quando
o residencial avistasse algum problema, seria, imediatamente, visto pela polícia, e assim
facilitaria a ação da segurança. A ideia foi criada devido aos problemas de invasão em alguns
residenciais, não tem nada a ver com a AREA, às vezes, as leituras não são interpretadas da
forma correta, disse.
Por fim, informou que a reunião partiu do Cel Fanin, e por isto, ele foi até o batalhão, e durante
a reunião o Cel questionou se poderíamos criar uma rede de segurança, esclareceu. Enfatizou
que o principal objetivo é trazer a população para ajudar, os órgãos competentes fazem sua
parte, mas quanto mais cidadãos de bem estiverem unidos em prol de um pensamento único,
nós com certeza, poderemos mudar o Brasil, finalizou.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré.
Gerente Geral da SOCET, Sr. Oswaldo Silva, saudou a todos. Informou que a vigilância da
Socet, mais uma vez, não registrou nenhuma ocorrência.
Desta forma, após analisar os resultados positivos, a Socet identificou alguns fatores que
interferiram diretamente na segurança, como: criações de medidas preventivas, com
divulgações e alertas para as pessoas que utilizam o celular na rua ou em ponto ônibus. E
principalmente, pelas presenças da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, que vêm apoiando
a Socet diariamente. Além do apoio do Conseg, que organiza as reuniões mensais para
discussão dos problemas da criminalidade. “É importante que continuemos juntos, perseguindo
reduzir os índices”, concluiu. A presidente agradeceu suas palavras e o parabenizou pelo
excelente trabalho.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREJ– Associação Residencial e Empresarial Jubran.
Vice-presidente da AREJ, Celso Celestino, saudou a todos. Esclareceu que continuam
buscando novas adesões e realizando constantes reuniões, assim que a adesão do Mackenzie
for ativada, a AREJ criará mais uma célula externa. Por enquanto, agradece a polícia militar e
civil, GMB e Demutran. Além da AREA e SOCET, que sempre ajudam nos limites, e ainda,
empresas que oferecem apoio aos transeuntes. A presidente parabenizou a AREJ pelo
trabalho.

A moradora Kelly Remonti, alertou sobre incidências na al. Tucunaré, explicou que a alameda
foi alargada pela Prefeitura com objetivo de fazer bolsões, e com isto, o número de carros
aumentou e o roubo também. Citou 2 furtos de veículos, em um período de 3 semanas. Outro
fato recente, foi o roubo de celular, durante à noite, quando o morador passeava com o
cachorro e abordado pelo garupa da moto. Esclareceu, que no local existem apenas 2
condomínios residenciais ao lado de terrenos vazios e empresas. A presidente esclareceu que,
infelizmente, ainda não existe uma associação de bairro, fortalecida assim como a AREA e
SOCET para combater o crime, embora a AREJ tenha este propósito, eles aguardam as
adesões das empresas interessadas, mas o momento do país não é favorável.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: CCA - Centro Comercial Alphaville.
O gerente de segurança, João Roberto Teixeira Gimenes, saudou a todos. Informou que a
vigilância do CCA não registrou nenhuma ocorrência no mês de maio.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: PAM – Plano de Auxílio Mutuo.
O presidente, Joaquim Domingues Filho, saudou a todos. Primeiramente, agradeceu a
presença do CONSEG no simulado realizado no último dia 21, onde o PAM, junto com a CCR
e Corpo de Bombeiros, realizaram o simulado no túnel no RodoAnel (KM 23). A ação teve
como principal objetivo, realizar testes de aparelhos novos, um deles foi desenvolvido para
minimizar perdas de profissionais durante as ocorrências. O produto substitui ações dos
bombeiros, e é controlado via controle remoto, capaz de formar um tubo de ar, e ainda,
combater o incêndio com quatro mangueiras eficazes. O valor do equipamento está estimado
em trezentos e trinta mil euros. Além dele, foi testado um novo cilindro de oxigênio, com
capacidade de até 4 horas, pelo menos 3 horas, ou mais, superior ao cilindro utilizado
atualmente. E ainda, foi feito teste de comunicação, dentro da roupa skin, utilizada pelo
bombeiro, para combater acidentes com produtos químicos.
Informou que está em contato com a empresa fabricante dos equipamentos - Magirus, sediada
em Brasília. O propósito é divulgar o produto para o país e a importância dos estados adquirilo, e assim, facilitar a vida laboral do Corpo de Bombeiros, que tanto tem sofrido para combater
os incidentes. “Este é o objetivo do CONSEG, continuaremos trabalhando, com a finalidade de
proporcionar melhor conforto aos profissionais que tanto lutam em prol da proteção da vida”,
disse.
Na sequência, explanou sobre a importante da ação da AREA no bairro de Alphaville, durante
sua fala, destacou sobre a vinda do Corpo de Bombeiros para a região, o qual foi criado, após
10 anos de solicitações feitas pela AREA, e ainda, foi mantido pela AREA durante seus
primeiros 5 anos. “O progresso da comunidade se deve ao apoio da AREA”, finalizou.
Outros - Assunto: Shopping
Interessado: Shopping Iguatemi Alphaville
O gerente de segurança, Márcio, informou que não houve nenhuma ocorrência durante o mês
de maio. Ainda assim, são feitas orientações junto aos lojistas, para que possam evitar
pequenos furtos dentro de suas lojas. Segundo o gerente, esse tipo de ocorrência não permite
uma ação eficaz, pois os lojistas só percebem o furto, em média, 40 minutos depois do
ocorrido.

Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)
Supervisor Pinheiro, saudou a todos. Em primeiro lugar, agradeceu o Conseg pelo apoio nas
campanhas, assim como o Leonardo informou, os índices de acidentes estão altos,
principalmente nos bairros de Alphaville e Tamboré, por isto, ressalta a importância de uma
campanha mais agressiva, em prol da vida. Além disso, o uso indevido do celular está fora do
controle, e como o objetivo não é só multar, e sim conscientizar sobre o risco, o Demutran
sugere uma nova campanha.
Obras. Outro ponto abordado, foi a abertura do retorno na Av. Tucunaré. Citou ainda, obra na
al. Rio negro, e cobrança feita para a Secretaria de Obras e Eletropaulo. A prefeitura deu um
prazo de 45 dias para finalização desta obra.
Parabenizou a AREA e a SOCET, pelos apoios constantes ao Demutran, especialmente no
momento que o país se encontra. Parabenizou também o trabalho da GMB, PM e Polícia Civil,
além do CONSEG, que proporciona melhorias durante suas reuniões. Por último, informou que
30 agentes foram aprovados no concurso, sendo 25 homens e 5 mulheres.
Pedidos. O presidente da AREA, Geraldo José Michelotti, em primeiro lugar, agradeceu a
referência feita para AREA. Em seguida, explanou sobre obras em alguns empreendimentos na
al. Xingú, onde foi registrado, em apenas um único empreendimento, 7 mil pessoas
trabalhando. O assunto já foi objeto de reunião com o Dr. Gilberto, para se estudar a
possibilidade de modificar a bifurcação que se dá na Via Parque, devido ao grande fluxo de
veículos. Pinheiro, esclareceu que foi feita reunião com alguns responsáveis, para diminuir o
acesso, o único problema é a obra da CCR, mas informa que é possível melhorar o fluxo. O
assunto já está em estudo com a Secretaria de Obras. Leonardo fala sobre intenção da CCR,
em excluir um dos fluxos da rotatória, proporcionando mais capacidade e menos fluxo. Outro
ponto, foi a sugestão para que a Via Parque acesse a al. Tocantins com conversão a esquerda,
segundo ele, a mudança melhorará o fluxo do local.
Palestra com a CCR ViaOeste – Programa “Lacre Solidário”
Luciana Maria Monteiro de Lima e a Mônica Alves Picirillo – Área da Ouvidoria, saudaram a
todos e agradeceram a oportunidade em apresentar o programa de voluntariado empresarial,
realizado dentro da CCR ViaOeste. A Luciana é moradora da região desde 1985, está há 10
anos como Gestora de Relacionamento aos Usuários, iniciou no grupo pela área jurídica, hoje
possui grande participação nos assuntos relacionados a responsabilidade social.
Iniciou a apresentação ressaltando um fator primordial para melhorar a situação do país: a
educação. “Não temos outra solução, a não ser uma atenção especial a educação das nossas
crianças, e fomentar algo saudável no coração delas, para que superem alguma situação de
abandono, ou ainda, que estejam a margem da sociedade”.
O programa “Lacre Solidário” é o recolhimento de lacres, que são vendidos e retirados do meio
ambiente, com o principal propósito de comprar a cadeira de rodas, e assim beneficiar
instituições voltadas ao atendimento de pessoas com deficiência. Ao longo do período foram
conquistados muitos frutos, como uma corrente do bem e parcerias junto a diversas
instituições, secretaria de educação dos municípios, com a participação de muitas crianças em
escolas, e assim, fomentando atitudes de compaixão, solidariedade e respeito ao próximo.
Além de tudo, destacou o respeito ao meio ambiente e capacitação de equipe através da
empatia, proporcionado por meio do programa.
Foram entregues 145 cadeiras de rodas via lacre solidário, é um número expressivo, diante da
quantidade de lacres retirados do meio ambiente, equivalem a quase 12 toneladas de alumínio
reciclado (50 milhões de lacres) e mais de 20 mil garrafas pets. Já a empatia, ao longo da

campanha, trouxe aumento nas atividades de responsabilidade social junto a equipe, como
visitação em asilo e instituições para pessoas com necessidades especiais, hoje a equipe
conta com um profissional portador da Síndrome de Down. Inclusão Social. Estima-se que no
país, 24% da população possui algum tipo de deficiência. Segundo ela, o governo não está
preparado para atender essa demanda que cresceu exponencialmente, em razão do volume de
acidentes no trânsito e outros tipos de violência.
Citou a parceria com a Polícia Militar, a qual já realizou a doação de 15 cadeiras de rodas para
a Escola de Soldados de Pirituba. Destacou as parcerias com algumas empresas, entre elas
Maurício de Souza, artista consagrado, que doou sua arte, contribuindo grandemente para o
programa, visto que, os personagens principais são as crianças, é um fator de comemoração
para a CCR, ressaltou. A ação completará, no mês de setembro, 4 anos de muita dedicação e
conquistas. Por último, convida a todos para abraçar a campanha, talvez seja uma das
soluções para melhorar o país, que mesmo em crise, poderá diminuir a violência. Não
podemos desistir, pode ser uma possibilidade, para deixarmos um futuro melhor para outras
gerações, para os nossos filhos e netos, estimulando ações mais positivas, concluiu.
A presidente parabenizou a CCR, sobretudo, a dedicação da Luciana. Destacou a grande
contribuição que o Mackenzie poderá oferecer, além do CCA, com diversos restaurantes e
grande fluxo de pessoas. Para selar o momento, fez a entrega de 4 garrafas, em nome do
CONSEG Alphaville – Tamboré e agradeceu a presença da Luciana e da Mônica.
Dra. Maria Clara, presidente do Rotary Club Tamboré, enalteceu a campanha e a importância
da conscientização, parabenizou a CCR ViaOeste. Informou que as reuniões do Rotary,
acontecem todas as segundas-feiras no Hotel Bourbon, das 8h30 às 9h30.
- Assuntos Gerais:
Sr. Murillo, questionou sobre a iluminação, informou que está aguardando uma reportagem da
Folha de Alphaville, até o momento, ele mesmo tem feito contato com a prefeitura. Segundo
ele, não gostaria de ver os esforços ficarem em vão por omissão da Eletropaulo. A presidente
esclareceu que a Eletropaulo foi oficializada. Confirmou ainda, o envio de ofício para a
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, em resposta as reclamações de
panfletagens e ambulantes na região, que contribuem para a insegurança da região, além de
sujeiras, afetando a saúde pública.
LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião Ordinária do mês de Julho de 2016
Data: 06/07/2016
Hora de Início: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

