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A presidente Gislane Gandra saudou a todos os presentes e iniciou pontuando sobre as
ocorrências de maior assiduidade, sendo: estelionato seguido do roubo de carga. Esclareceu
que os estelionatos acontecem devido as grandes empresas de cartão de crédito instaladas na
região, e ainda, por se tratar de um bairro próspero, financeiramente, por isso, muitas empresas
– inclusive de outros estados, criam endereços fictícios em Alphaville, comprometendo as
diligências do 2º DP, que por sua vez, recebe os boletins que são remetidos para a região e
averiguação da delegacia. A presidente chamou atenção para o cuidado que se deve ter com os
estelionatários, e citou ainda os falsos títulos adulterados enviados via correio.
Posteriormente, explanou sobre a palestra proferida pelo Conseg no dia 27 de julho, a pedido do
Rotary Club Barueri – Alphaville, com o tema: Comunidade e Autoridades - A importância de
uma participação efetiva nos CONSEGs. Em nome da entidade, agradeceu a oportunidade em
disseminar um pouco mais sobre o que é a entidade, e assim, contribuir com o propósito principal
dos CONSEGs: criar o elo entre sociedade civil e a segurança pública e municipal, da mesma
forma com o Demutran, através da segurança do trânsito e demais ações realizadas em prol da
sociedade. Na ocasião, agradeceu as presenças dos Rotarianos presentes na reunião.
Posteriormente pontuou sobre o 1º Encontro Estadual dos CONSEGs da Grande São Paulo Demacro, realizado no dia 29 de julho (sábado), em Embu das Artes, que foi idealizado por
presidentes de Consegs, o qual a entidade se fez presente. No encontro, foi elaborado
documento com pedido para o Governador, através da Coordenadoria dos CONSEGs,
solicitando melhoria no aparelhamento das polícias do estado e dos próprios Consegs, por serem
a ponte entre a sociedade civil e os órgãos de segurança. Destacou a presença do presidente
do CONSEG Jardins e Paulista – Rodrigo Salles, e pontuou que ele debateu no encontro sobre
a importância dos CONSEGs e atuação entre sociedade civil e segurança pública, bem como os
anseios em se cumprir esta obrigação da melhor forma possível.
Ocorrências. Passou a palavra ao Membro Nato Dr. Ednelson – Delegado Titular do 2º DP de
Alphaville.
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Delitos Apontados
Polícia Militar
Outros - Assunto: Queda nos Índices
Interessado: Cap. PM Sandra Aparecida dos Santos
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, o representante da Cap. Sandra, ausente por motivo de férias, Luis
Olavo Campanhã Sant´Anna, apontou as seguintes ocorrências no mês de junho em Alphaville:
4 furtos de veículos e 11 roubos de veículos contra 4 furtos de veículos e 0 roubo de veículo em
julho; no Jubran, em junho, 1 roubo de veículo contra 0 em julho; no Tamboré, em junho, 5 furtos
de veículos, 7 roubos de veículos, 1 roubo de carga, 4 roubos de documentos, 9 roubos de celular
e 5 roubos de dinheiro, contra 6 furtos de veículos e 1 roubo de veículo, 2 roubos de documento,
8 roubos de celular e 0 roubo de dinheiro. Pontuou que houve uma melhora nos índices no mês
de julho, porém foi registrado 1 estupro em interior de residência.
Posteriormente, esclareceu que houve troca no comando do 20º batalhão, Cel PM Robinson
Gatto é o atual responsável. Já o Cel PM André Luiz permanecerá no BAEP, e o atual
Comandante do CPAM/8 é o Cel PM José Marcelo M. Costa, e ainda, pontuou a troca de
comando do CPM.
Para finalizar esclareceu sobre a centralização das motos no 20º batalhão, que tem por objetivo
agir nas regiões com índice criminal maior, de modo a atender a área da 5ª cia, incluindo os
bairros de Alphaville e Tamboré. De 6 motos/dia, para 15 motos/dia. Disse ainda que o estado
adquiriu 750 viaturas e por conta disso a companhia receberá novas viaturas para a região.
Polícia Civil
Outros - Assunto: Elogios
Interessado: Dr. Ednelson de Jesus Martins
Delegado Titular do 2º DP de Alphaville, Dr. Ednelson, esclareceu que os índices na região são
satisfatórios, mesmo com a crise instalada no país. Pontuou somente o aumento em
estelionato, com uma prisão realizada. Ainda neste ponto, alertou para estelionatários se
passando por funcionários bancários, disse que eles alegam que o cartão está sendo utilizado
indevidamente, assim, as pessoas digitam as senhas para realizar o cancelamento – momento
que se dá a transferência de dados, e ainda, convencem as vítimas a devolverem o cartão para
um “suposto motoqueiro” que irá retirá-lo na residência, na sequência, sacam todo o dinheiro
da vítima. Nestes casos, o Banco tem dificuldade em ressarcir a vítima, bem como a loja, que
não tem controle para verificar os documentos dos titulares dos cartões, e ainda, os
estelionatários pagam contas, visto que as empresas não exigem documentos. Além disso, a
delegacia tem registrado empréstimos consignados oferecidos aos idosos, de forma insistente,
por parte dos funcionários bancários.
Esclareceu que os crimes de estelionatos acabam sendo superior aos crimes de furtos e
roubos, é claro, sem deixar de pontuar os roubos de cargas, que exigem um trabalho
incessante da força de segurança como um todo. Na oportunidade, o delegado parabenizou a

GCMB pelo apoio e troca de informações, resultando em 3 prisões, com atuação em flagrante.
Além das imagens disponibilizadas pelas associações privadas, que são essenciais para as
investigações.
Para concluir, disse que o trabalho da polícia demonstra que a força de segurança está
empenhada para desarticular a rede de crimes na região.
Guarda Civil Municipal de Barueri
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SubInspetor Eduardo Baltor Ribeiro
Pela Guarda Municipal de Barueri, o SubInspetor Baltor, saudou a todos e explanou sobre o
roubo de cargas. Pontuou que as informações são fundamentais para o combate deste crime,
por isso foi notificado o horário de entrada da equipe da GCM, conforme indicadores criminais,
entre 4h30 e 5h da manhã, com isso foram realizados 2 flagrantes, sendo 1 com apoio da PM.
Além disso, alertou para alto índice de arrastões em pontos de ônibus, principalmente entre
5h30 e 6h30 da manhã, logo a patrulha de motos da Guarda foi notificada às 5h, para agir
estrategicamente, de modo a coibir esse tipo de crime.
Destacou os roubos de celular e sugeriu uma campanha preventiva incentivando as pessoas a
utilizarem o celular de forma consciente. Destacou que 80% dos casos de roubos outros
referem-se a roubos de celulares.
Esclareceu que a intenção do prefeito é formar mais 50 agentes ROMU - que trabalham
ostensivamente e de forma especializada. Pontuou que são 17 câmeras operando nos bairros
de Alphaville e Tamboré, de forma extremamente inteligente. Porém ainda faltam 3 câmeras
OSL, tecnologia com capacidade de leitura das placas dos veículos, para assim iniciar com o
Detecta, convênio entre a prefeitura e governo do estado, o qual possibilita identificar o veículo
em qualquer lugar da região coberta por essas câmeras.
Para finalizar, citou as três principais ocorrências registradas nos bairros de Alphaville e
Tamboré; com 6 furtos de veículos em junho contra 5 em julho, 2 roubos de veículos em junho
contra 1 em julho e 13 roubos outros em junho contra 8 em julho. “Um mês muito satisfatório
para Guarda e Município”, concluiu Baltor. A presidente parabenizou a Guarda e
representantes das forças de segurança presentes, pela redução nos índices criminais.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Leonardo R. da Cunha, saudou a todos e pontuou que a vigilância
da área registrou no mês de julho 2 roubos, 7 furtos - na grande maioria em comércios, isto na
região do Centro Empresarial. Além deles, foram registrados 3 atropelamentos, e um deles na
faixa de pedestre em frente a Padaria La Ville. Ressaltou que o assunto é bastante
preocupante e sugeriu a retomada das campanhas de trânsito visando as faixas de pedestres.
Na sequência, explanou sobre um ocorrência destaque; o ciclista avisou a vigilância que havia
um cidadão sentado no muro da ponte Macedo Arantes, os vigilantes se aproximaram da
vítima e conversando retirou a pessoa do local e a levou para a Base, evitando um possível
suicídio, por conta de problemas pessoais e possível depressão.
Para finalizar, pontuou que o nível de segurança encontra-se bastante satisfatório.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré.
Gerente Geral da SOCET, Sr. Oswaldo Silva, saudou os presentes e informou que a vigilância
do Centro Empresarial Tamboré não registrou nenhuma ocorrência no mês de julho,

completando 3 meses consecutivos sem ocorrências. Na oportunidade, fez uma pedido
especial a GCM, e pediu que retomem com as blitzes na Av. Ceci e al. Araguaia. Explicou que
a comunidade tem uma maior sensação de segurança com a realização das operações,
principalmente abordando moto com garupa. Pontuou que as viaturas da Socet estão
acompanhando todas as motos com garupa até saírem do perímetro da SOCET, mas a
presença da PM e GCM é um requisito importante para manter o sucesso da segurança no
local. Para finalizar, a presidente o parabenizou pelos 3 meses consecutivos sem ocorrência.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: PAM – Plano de Auxílio Mutuo
O presidente, Joaquim Domingues Filho, saudou a todos e agradeceu a oportunidade.
Explanou sobre o informativo do PAM, lançado na reunião, o qual aborda sobre conceito da
entidade, bem como suas ações e propostas.
Alertou para 50 dias de plena secura no estado de São Paulo, que além do prejuízo a saúde há
ainda uma preocupação com as áreas secas, com risco de incêndio. Diante disso, o PAM e
Corpo de Bombeiros estão realizando ações preventivas nas empresas próximas as áreas de
maior risco.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)
Diante do aumento de atropelamentos em faixa de pedestre em Alphaville foram sugeridas
algumas medidas de segurança, como o reforço das pinturas e placas com avisos de faixa nas
travessias de pedestres, especialmente na al. Rio Negro, sentido oposto a Amil.
O Diretor Técnico, José Luiz Pinheiro de Oliveira, pontuou que a sinalização da al. Rio Negro
será revitalizada, entre outras vias, como na al. Grajaú, al. Itapecuru, além das revitalizações das
lombadas. A presidente destacou sobre a importância da comunicação entre pedestre,
sinalizando com a mão a intenção de travessia, e o motorista, sinalizando com a mão, fora da
janela, para que os outros veículos e motos também parem com segurança.
Após questionamentos de temporização de semáforo, o Diretor Pinheiro esclareceu que na
região há um grande fluxo de carros e pedestres e por isso os semáforos são independentes,
mas há possibilidade de melhorias, além disso, logo será instalado radar para avanço do sinal
vermelho.
Quanto as obras, pontuou que a Via Park está em bom andamento e logo informará sobre a data
de finalização da obra. Foi questionado sobre câmeras de monitoramento no local e extensão de
ciclovia, e informou que existe projeto para a ciclovia, porém há necessidade de respeitar o limite
do rio. Pontuou ainda que a obra da Av. tucunaré com a al. Araguaia está em evolução, com
previsão de finalização para o final do ano de 2018. E a Eletropaulo está fazendo a passagem
do cabeamento aéreo para o subterrâneo, bem como as empresas de telefonias.
Questionado pelo Leonardo, sobre projeto com Av. Adib e al. Xingu, devido falta de capacidade
de absorção de mais veículos na esquina entre as avenidas, pontuou que já está em andamento.
Sobre a contrapartida para o trânsito, por conta da obra do Mol em frente ao Mackenzie,
esclareceu que o projeto ainda não chegou em seu departamento, mas a secretaria de
planejamento está com o processo, então serão levantadas informações para próxima reunião.
Sobre questões de rotativos e licitações, bem como zona a azul, sugeriu que todos acompanhem
o diário oficial da cidade.
Foi feito agradecimentos ao Demutran pela ação realizada em respeito aos modais, e se há uma
política pública para promover essas ações. Pinheiro esclareceu que são feitas campanhas de
conscientização, com parcerias entre Prefeitura e Conseg.

Rodrigo Mores, Técnico de Segurança da Mary Kay, citou uma ocorrência em frente e empresa,
na Av. Aruanã, e sugeriu uma placa amarela de proibido parar e estacionar, devido ao grande
número de carros estacionados no local. Pinheiro orientou o uso do APP Barueri, por se tratar
de um aplicativo prático para sugestões como esta. Após o registro, explicou que o setor de
análise técnica tem até 15 dias para comparecer no local e realizar a avaliação.
Já sobre a iluminação na al. Rio Negro, informou que a secretaria de obras já está trabalhando
nisso, inclusive é uma preocupação geral. A presidente esclareceu que a Polícia Militar levanta,
semanalmente, um relatório dos pontos com falta de iluminação, por influenciar diretamente na
segurança. E por último agradeceu o diretor Pinheiro por todos os esclarecimentos, atenção e
gentileza em responder todos os anseios, inclusive de questões fora de sua responsabilidade.
Pinheiro destacou que trata todos os assuntos como sugestões de melhorias, e para contribuir
para a prevenção, destacou ainda que o departamento de trânsito realizará uma campanha
enfatizando o uso do celular. Mesmo com o aumento da multa e pontuação, pontuou que as
pessoas permanecem usando o celular de forma perigosa.
Assuntos Gerais
- A presidente, a pedido da Dra. Maria Clara, incentivou as peças do Teatro Municipal de
Barueri. Na ocasião, a Dra. Maria Clara, exaltou a palestra proferida pela presidente no Rotary
Club Alphaville, a qual recebeu muitos cumprimentos após o evento. Sugeriu que a palestra
fosse expandida em outros eventos, assim como a CIPAT. No fim, todos saudaram a
presidente com uma salva de palmas. A presidente lhe agradeceu pelas gentis palavras e
prestígio, ao mesmo tempo agradeceu a oportunidade em disseminar o trabalho que é feito por
todos os membros efetivos.
- O representante do Rotary – Antônio Bruno, agradeceu a participação do Conseg e estendeu
o convite para a reunião do Rotary a todos. Rotary Alphaville todas às quintas-feiras, às 20h e
Rotary Tamboré, todas às segundas-feiras, às 19h30.
- Rodrigo Sales, presidente do Conseg Jardins e Paulista, destacou o assunto do uso do
celular, principalmente ao volante, com prática de avançar e ultrapassar o sinal vermelho, por
se tratar de índice altíssimo em sua área de atuação, com o mesmo público desta região. Com
relação ao furto e roubo de celulares, pontuou que a Av. Paulista registra uma média de 60 a
100 furtos e roubos por dia. Diante disso, alertou para que os cidadãos cobrem o Poder
Público, mas antes disso, é necessário cada um fazer sua parte, não utilizando os celulares em
horários de maior risco e grande vulnerabilidade. “A sociedade tem que se conscientizar, e
mesmo diante de algumas falhas da segurança pública, é necessário se prevenir”, concluiu.
- Por último, a presidente listou os aniversariante do mês e parabenizou todos os pais, pelo seu
dia, que está por vir. Ao tempo, que agradeceu a sociedade e força de segurança sempre
presentes nas reuniões do CONSEG.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião Ordinária do mês de setembro de 2017
Data: 06/09/2017
Hora de Início da Reunião: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

