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A presidente Gislane Gandra saudou a todos os presentes e submeteu a ata da reunião anterior a
aprovação. Na sequência, explanou sobre a manifestação da sociedade civil em decorrência da
possibilidade de instalação da CEAGESP em Santana de Parnaíba, mais precisamente na área do
Tamboré. O encontro ocorreu no Cine Teatro do Centro Comercial Alphaville, durante a reunião foi
apresentado um pouco do projeto, de acordo com informações passadas em reunião anterior, no
Bosques do Tamboré, pelo representante do projeto. Pontuou ainda que, existem mais dois projetos
em vista, um em Perus e o outro na lagoa de Carapicuíba, mais precisamente em Barueri. Por fim,
informou que o CONSEG e AREJ protocolou ofício junto à Secretaria do Governo, assim como fez,
primeiramente, a diretoria da AREA, que por sua vez se posicionou contrária ao projeto devido a
incapacidade das vias internas que não suportam mais trânsito, principalmente para abastecer uma
metrópole de 20 milhões de pessoas, pontuou Leonardo. Disse ainda que a atividade do CEAGESP é
muito diferente da ocupação pré-existente na região.
Posteriormente, a presidente abordou sobre os demais temas de pauta, assim como o caso do
desaparecimento de uma moça na al. Rio Negro e os boatos de sequestros nas redes sociais. Alertou
os moradores sobre a importância da participação nas reuniões de CONSEGs, as quais proporcionam
informações verdadeiras e que são transmitidas através das autoridades presentes, de modo a se
evitar boatos e pânicos desnecessários nas redes sociais.
Outro ponto a ser abordado é a apresentação do Ten Cel do Tenente Coronel, Edalmo Cezar Correa
- Chefe do 22º Depósito de Suprimento, o qual apresentará as atividades do Exército Brasileiro, assim
como foi realizado no Rotary.
De forma especial, enalteceu a atuação da Cap. Sandra na região e destacou a homenagem feita no
informativo do CONSEG de ed.70, por ter completado Jubileu de Prata da Turma CFSd GI CPFEM/
1993. Com exímio, a Capitã exerce o seu trabalho na Polícia Militar do Estado de São Paulo tendo

atuado no CPFEM, CPTRAN, 22º BPMI, 40º BPMI e por duas vezes no 20º BPM/M. Atualmente, de
forma exemplar, está à frente da 5ª Cia de Polícia do 20º BPM/M e como membro nato desta
entidade. Recebeu uma salva de palmas. Na sequência, fez uso da palavra, e surpresa, disse que
não esperava. “Fico muito feliz pelo reconhecimento, sair no informativo do CONSEG é realmente
algo muito expressivo. São 25 anos de corporação, temos muita história para contar; de vitórias e
algumas derrotas, mas tudo para o crescimento, a vida é um eterno aprendizado. Atuar na 5ª cia
durante esses 3 anos possibilitou-me rever muitos conceitos, inclusive, sobre comandar, e assim
confirmar que parceria é uma palavra efetiva. Muito obrigada a todos”.
Ocorrências. Polícia Militar – Instituição mais antiga, na pessoa da Comandante da 5ª Cia - Capitã
Sandra.
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Delitos Apontados
Polícia Militar
Outros - Assunto: Operações Policiais e Redução dos Indicadores Criminais.
Interessado: Cap. PM Sandra Aparecida dos Santos

Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, Capitã PM Sandra, iniciou alertando os pais pelo excesso de confiança,
em deixar suas filhas de 13 anos utilizar o aplicativo do uber à vontade. “É cobrado muito das
autoridades, como fica a nossa responsabilidade enquanto pais e mães?”, questionou.
Quanto as ocorrências, em Alphaville, pontuou aumento de 3 roubos no mês de abril. Apenas 1 roubo
de moto na av. Paiol Velho, ás 5h30 da manhã, e nenhum roubo de veículo em Alphaville, exceto
ocorrência registrada no último dia 27 na estrada da aldeinha, que foi comunicada pelo e-mail da
AREA. Informou queda dos furtos de fios de cobre em maio, após prisão dos infratores e aumento
efetivo das operações que visam abordagem das pessoas que ficam nos sinais, supostamente,
vendendo produtos e apresentando malabarismos, por troca de dinheiro. Segundo a capitã, essas
pessoas utilizam da oportunidade para furtar objetos as vistas dentro do carro. “Evitem dar gorjetas
a essas pessoas. Segurança pública não se faz sozinho, precisamos do apoio da população”.
Posteriormente, pontuou os ônibus de saída temporária do sistema prisional, para o dia das Mães.
Aproximadamente 6 ônibus desembarcaram no km 27 de Barueri, e adentram cidade a fora. Para
isso, serão planejados operações de segurança para os próximos dois finais de semanas, de modo a
se evitar os roubos nos shoppings e parques.
Polícia Civil
Outros - Assunto: Prisões diversas e flagrante.
Interessado: Dr. Ednelson de Jesus Martins

Delegado Titular 2º Distrito Policial, Dr. Ednelson, saudou a todos e pontuou que abril foi positivo,
por conta do trabalho preventivo e ostensivo da polícia na região.

Em relação aos furtos de fios de cobre registrados no mês de março, esclareceu que a Polícia
Civil realizou 1 flagrante, com apoio da AREA. Disse ainda, que a PC identificou mais 4
pessoas envolvidas com crime de furtos de fios registrados em março, as quais serão
indiciadas e deverão responder pelo crime cometido. Tratam-se de pessoas que trabalharam
em determinada empresa e possuem informações privilegiadas. Existe também as pessoas
desocupadas, drogadas, moradores de rua, entre outros casos. Exemplificou com o caso do
usuário de craque que confessou ter incendiado o prédio da Azul, após ter furtado os fios e
usar droga no local. Além desse crime, confessou outros, e logo será preso.
Citou 2 furtos em Supermercados, com prisões de 2 pessoas realizadas pela PC.
Já os roubos têm diminuído, foram efetuadas prisões de 2 pessoas residentes do Jd. Mutinga,
por receptação de roubo de carga, com apoio da PC. Segundo o delegado, os objetos furtados
nos galpões são distribuídos na região de Osasco, entre outros locais, até entre eles mesmos
para trocar por drogas. Os envolvidos foram presos.
Sobre o desaparecimento da moça de 16 anos, esclareceu que muitos foram os alardes nas
redes sociais e boatos entre moradores. Disse que a polícia civil realizou um trabalho intenso
para encontrar a moça, mesmo após identificar, através das filmagens das câmeras da AREA,
que possivelmente, saiu de casa por vontade própria. O caso foi resolvido, não foi sequestro,
entretanto, não tem crime a ser apurado.
Em termos gerais, ainda em supostos desaparecimentos, o delegado pontuou que a delegacia
registra casos diariamente, sendo a maioria deles relacionado a problemas familiares, bem
como alcoolismo, drogas, além de namorados que fogem juntos, entre outras situações
diversas. Para evitar o pânico causado frequentemente pela população, colocou a delegacia à
disposição para sanar possíveis dúvidas.
Por último, apontou acidente de trânsito em frente ao Hotel. O rapaz que causou o acidente
fugiu e a vítima veio a falecer. A GCMB está levantando as informações para identificação do
autor.
Guarda Civil Municipal de Barueri
Outros - Assunto: Redução das ocorrências e metas alcançadas.
Interessado: Comandante Marcus Aparecido Guedes

Pela Guarda Municipal de Barueri, o Inspetor Welligton, saudou a todos e reforçou sobre a redução
dos indicadores criminais. Disse que aceitou a meta para redução de veículo do batalhão, mesmo
diante da frequência de veículos nas vias, e após as operações integradas com a Polícia Militar e
Civil, a meta foi batida. Enfatizou que no mês de março todas as metas de crimes estipuladas para a
Guarda foram alcançadas. Segundo ele, no mês de abril não será diferente, mesmo com registro de
2 ocorrências de roubos.
Posteriormente, alertou para uma ocorrência grave no trecho da Castello Branco, sentido capital,
após saída do Rodoanel, mas especificamente, entre as favelas do flamenguinho e do Munhoz
Júnior, em Osasco. Esclareceu que os veículos ficam parados e logo o grupo de meninos saem do
campo - ao lado da rodovia, para roubar os pertences das vítimas. Informou ainda, que o Comando
de Policiamento Rodoviário foi oficializado, com pedido de atenção, especialmente, nos horários de
rodízio. Inclusive, foi localizada a BMW tomada de roubo no local no início do mês. Pontuou que a
PR colocará motos com maior frequência no local para evitar os crimes, e ainda, cooperar com o
índice final do batalhão, o qual soma toda a região.
O Inspetor informou que o maior problema de policiamento em Alphaville são os acidentes de
trânsito, com 70% do seu efetivo empenhado nessa demanda. Pontuou que a Guarda conta com

apoio fundamental do Dr. Ednelson, mas que devido ao procedimento de socorro e representação
na delegacia, cada caso demora em média duas horas e trinta minutos para liberação das viaturas.
Por isso, conta também com apoio do diretor do Demutran Pinheiro, para auxiliar com a prevenção
de acidentes, bem como orientação nas faixas de pedestres, além de uma campanha voltada para
os casos de atropelamentos em Alphaville.
18º Grupamento do Corpo de Bombeiro de Barueri
Outros - Assunto: Ocorrências e ações preventivas.
Interessado: Comandante Humberto Leão

Pelo Corpo de Bombeiros, o Tenente Fonseca, saudou a todos e apresentou as últimas ocorrências
do estado de São Paulo. Primeiramente, explanou sobre o prédio que pegou fogo e desabou em
São Paulo, causando mortes das pessoas que invadiram o local, inclusive de crianças. Esclareceu
que diversos fatores causaram a queda do prédio, o corpo de bombeiros foi proativo quando
oficializou o Ministério Público, sendo assim, somente a prevenção poderia evitar essa tragédia,
explicou. Além disso, esclareceu que o CB de SP não tem poder de polícia para interditar um prédio
ou retirar pessoas dos prédios, como acontece em outros estados, conforme a proposta de Lei
1257 de fiscalização, notificação e multa, a qual não foi regulamentada pelo Geraldo Alckmin, por
isso espera que o atual Governador - Márcio França, seja pressionado. No entanto, o CB possui
permissão apenas para notificar o Ministério Público, o qual notifica o Juíz, que por sua vez,
avaliará a necessidade de fazer mandado autorizando o Bombeiro entrar no prédio. Já nos casos de
interditar os locais, somente a prefeitura poderá autorizar.
A presidente alertou a todos para o registro do AVCB e questionou o governo sobre a
responsabilidade de fiscalizar e proibir o uso desses prédios. Tenente esclareceu que no centro da
cidade, existe em torno de 70 prédios nas mesmas condições do edifício que desabou após pegar
fogo. Disse ainda, que a COAB em Carapicuíba, mesmo diante de 20 vistorias realizadas, não se
preocupa com a segurança do local.
Outro ponto esclarecido foi sobre o acidente com a Van Escolar em Carapicuíba, que provocou a
morte de crianças. Informou que o CB tenta implantar um Corpo de Bombeiros em Carapicuíba há
anos. “Trata-se da maior cidade do estado de SP sem Bombeiros, está ainda entre os maiores
aglomerados de pessoas do planeta, por isso, 70% das ocorrências acontecem em Carapicuíba.
Após o ocorrido, foi reatado o contato entre o prefeito de Carapicuíba e Comandante do Corpo de
Bombeiro”.
Na sequência, abordou sobre outro assunto considerado emergencial, que é o afagamento de
crianças em piscinas residenciais. Citou o primeiro caso, ocorrido há 3 semanas, de 1 criança de 3
anos que se afagou na cidade de Cotia. Ao chegar no local, o corpo de bombeiro conseguiu
reanimar a criança que foi socorrida por helicóptero. Já o segundo caso, ocorrido há 3 dias no
condomínio da Granja Viana, não foi possível salvar as vítimas. Contou que os pais realizavam uma
festa em casa, após o término da festa foram dormir, logo as 2 crianças- gêmeas- foram para a
piscina e morreram afogadas. De modo a prevenir esse tipo de ocorrência, o Corpo de Bombeiros,
iniciará com uma campanha nas regiões da Granja Viana, Alphaville, Tamboré e Santana de
Parnaíba. Informou que o Cel. Humberto reativou o Bombeiro Educador, que visa atuar com
campanhas preventivas. Além disso, pontuou que atualmente a ferramenta preventiva do CB é a
internet, por meio do facebook, instagram e twitter).

Ainda nesse ponto, enalteceu o trabalho realizado pelo Capitão Diogenes, o qual utiliza com
excelência o canal do facebook para divulgar os procedimentos em abordagem e tentativa de
suicídio. O Ten. Fonseca, informou que já permaneceu por mais de 16 horas em contato com
suicida. “Trata-se de uma pessoa doente, que precisa de ajuda, diferente do que as pessoas
pensam. Diante disso, o Corpo de Bombeiros desempenhará um grande trabalho preventivo, mas
para eficácia das ações, contará com apoio de representantes da região”.
Para finalizar, colocou o Corpo de Bombeiros a total disposição de todos os presentes,
especialmente com relação a área técnica de AVCB. “Todos serão bem-vindos e o Bombeiros tratará
com muita atenção, além de que, tem muito interesse em disseminar informação e contribuir para
a vida”. A presidente agradeceu pela excelente participação, com informações valiosas para a
sociedade e o convidou para voltar outras vezes.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)

O Diretor Técnico, José Luiz Pinheiro, saudou a todos e pontuou que os acidentes de trânsito
aumentaram muito no mês de abril, inclusive acidentes com vítimas, com 2 registros, sendo 1 deles
de uma pessoa que se jogou da ponte, no último dia 17.
Sobre a restrição de caminhões, disse que será iniciada implantação da sinalização nos próximos
dias, das 16h às 20h. Na parte da manhã não haverá rodízios.
Obras na al. Tucunaré. A alça 22 da Castello para acessar o Tamboré será interditada, com desvio
para AV. Marcos Penteado, sendo assim, sugeriu um acesso pela Av. Piracema ou alças posteriores.
Interdição prevista até dezembro de 2018.
Para finalizar, esclareceu que as campanhas de educação no trânsito terão intensificação no
respeito a sinalização, tanto por parte do pedestre quanto do condutor. Informou que a maioria
dos acidentes envolvem motociclistas, sem deixar de alertar para o uso indevido do celular no
trânsito de uma forma geral.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville

O Gerente Geral da AREA, Leonardo R. Cunha, esteve presente na reunião, porém não relatou as
ocorrências devido à falta de tempo, por conta da apresentação do Comandante do Exército.
Outros - Assunto: Despedida e agradecimentos.
Interessado: Shopping Iguatemi

Gerente de Segurança, Márcio Luís, saudou a todos e informou que foi transferido para outro
shopping da rede, o Higienópolis. Agradeceu a todos pela receptividade, por parte do seleto
público do CONSEG. Informou que o Charles assumirá como gerente de segurança do Shopping
Iguatemi. A presidente agradeceu o Márcio pelo comprometimento, ao tempo que desejou boasvindas ao atual gerente Charles.
Assuntos Gerais

- Augusto Barreto, parabenizou a AREA pela iniciativa e agradeceu pela instalação do ar condicionado
na galeria, após pedido nas reuniões do CONSEG.
LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

Data da Reunião Ordinária do mês de Junho de 2018
Data: 06/06/2018
Hora de Início da Reunião: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

