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ENZO SCALZI
LEONARDO RODRIGUES DA CUNHA
EVALDO BRAUN
JOAQUIM DOMINGUES FILHO

FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A presidente Gislane Gandra saudou a todos os presentes. “Em razão ao Dia Internacional da
Mulher (08), ao final da reunião será feita uma pequena homenagem as mulheres e entregue
uma lembrança para todos os presentes”, ressaltou. Na sequência submeteu a ata da reunião
de fevereiro à aprovação e passou a palavra aos membros natos, iniciando pela Cap. PM
Sandra (entidade mais antiga). A presidente também fez uma breve explanação sobre a
chegada dos 37 policiais recém formados, oriundos da operação verão, ao 20º BPM/M, porém,
destacou que os policias militares que fizeram ronda nos meses de dezembro e janeiro, são da
ronda escolar, eles retornaram a seus postos após o início das aulas. Já o reforço atual, é
resultado da chegada dos novos policiais, que foram divididos entre os cinco municípios que
englobam o vigésimo (Barueri, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom
Jesus), contudo, cada área corresponde a uma cia. Disse também que o Cel Fanin apresentou
um gráfico muito interessante ao Conseg, em reunião, e foi sugerido que ele trouxesse as
informações na reunião mensal do Conseg do mês de abril. E disse, ainda, que o Comandante
deu início, na última segunda-feira, na primeira operação conjunta com a GMB, chamada
cavalo de aço (blitzes com motos), isto nos cinco municípios, trata-se de uma ação inédita, que
visa combater os criminosos com motos, devido a facilidade da fuga durante o trânsito. O
Conseg sempre busca trazer autoridades que colaboram com informações durante as
reuniões, disse. Explanou também sobre a Campanha de Trânsito “1 Minuto para a Vida”,
realizada pelo Conseg, com apoio da Prefeitura de Barueri, Demutran e GMB. Patrocínios da
Graber Segurança e Hville Honda. A ação tem como objetivo reduzir os índices de
atropelamentos, serão realizadas 10 ações nos horários de pico e locais de grande fluxo de
pessoas para conscientizar os pedestres e motoristas. Sugere que uma parte dos folders sejam
entregues nos portões do CCA, se for possível, finalizou.
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 Municipal de Barueri
Interessado: Supervisor Stramantino
Pela Guarda Municipal de Barueri, o supervisor Stramantino, comandante responsável pela
área de Alphaville, Aldeia e Pq. Imperial, explanou sobre as operações em conjunto que estão
sendo realizadas com a polícia militar e civil. Alertou sobre os roubos de celulares na região do
Jd. Mutinga e necessidade de criar uma estratégia nova para combatê-los, sem interferir no
efetivo disponível na região. Já entre os trabalhos com o delegado, citou apreensões de armas,
para ele, esse tipo de ação é essencial para reduzir os índices criminais, além da prisão do
cidadão, que também foi realizada. No entanto, o foco da GMB é reduzir os índices criminais e
chegar em níveis baixos, ressaltou que todo trabalho é feito com o apoio da polícia civil e
militar. Disse, ainda, que o resultado tem sido positivo, porém o roubo de celular continua com
80% dos índices, com o mesmo modus operandi (motoqueiro rouba sem mostrar a arma na
grande maioria dos casos), porém alerta para que as vítimas não reajam. Presidente
parabeniza a GMB pela integração com as polícias e entidades privadas.
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 com boas notícias,
como a redução dos indicadores criminais no mês de fevereiro, conforme já haviam previsto.
Ressaltou as constantes operações nos bairros de Alphaville e Tamboré e área da 5º cia, após
a chegada de 20 policiais recém formados, os quais agregaram muita garra e dedicação. Por
isso, estão priorizando as áreas mais sensíveis, como Alphaville, Tamboré, Jubran e área
Centro. O policiamento a pé está mais frequente na região, as operações são diárias. Além
disto, conseguiu colocar uma Base Comunitária na Base de Alphaville, dentro desse efetivo,
recebeu um sargento que atuará como comandante da Base. Segundo ela, todos perceberão a
diferença no atendimento da base Comunitária e melhorias citadas. A tendência dos
indicadores é cair ainda mais no próximo mês, esclareceu. Informou que as viaturas poderão
visitar os residenciais e Centro Comercial Alphaville, com intuito de trocar informações e
esclarecer algumas dúvidas, além de receber sugestões. Com todas essas mudanças, o
policiamento será diferenciado na área de Alphaville, Tamboré e Jubran, ressaltou. Todas as
conquistas foram realizadas com anuência do Cel Leo Fanin - Cmte. do 20 BPM/M. Por último,
convidou a todos para a exposição que acontecerá entre os dias 6 a 24 de abril, em parceria
com o Shopping Iguatemi Alphaville, trata-se de uma exposição histórica das viaturas antigas
da Polícia Militar, em homenagem ao aniversário do CPAM/8. “Além de nos preocuparmos com
a parte operacional, também destacamos a visão institucional que a sociedade deverá ter da
PM. A polícia militar tem 185 anos e a imagem institucional tem que ser fortalecida.” Agradeceu
o Shopping Iguatemi e o intermédio do CONSEG.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Dr. Daniel Juns dos Santos

Dr. Daniel, delegado titular do 2º Distrito Policial de Alphaville. Ressaltou sobre a fundamental
integração entre os órgãos públicos e privados, em fevereiro realizaram ações efetivas, as
quais prenderam 2 furtadores, recuperaram 2 veículos furtados e esclareceram 2 furtos, com
mais 2 pessoas indiciadas com pedido de prisão, todos acorridos na região. Os índices
continuam diminuindo, devido as operações conjuntas, finalizou. A presidente disse que o
Conseg fica muito satisfeito com a efetiva integração entre as autoridades, “esse é o diferencial
da região de Alphaville”, concluiu.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Leonardo R. Cunha, iniciou com as ocorrências, citou no mês de
fevereiro de 2016 2 registros de roubos, contra 4 roubos, no mesmo período do ano passado.
Roubo a transeuntes foram registrados 2 (próximo a ponte estaiada), contra 6 roubos no ano
passado. Tivemos um bom desempenho, especialmente com a repressão (prisão do
receptador). Além de 3 atropelamentos, um na al. Mamoré, um al. Rio Negro com al. Cauaxi e
na al. Tocantins, importante destacar que todos os acidentes foram fora das faixas de
pedestres. Diante dos números, o Conseg realizará uma campanha educativa de trânsito, para
conscientizar os pedestres e motoristas, segundo ele, a campanha será feita no momento
apropriado. Stramantino completa e diz que as ocorrências de trânsito impactam diretamente o
uso de viaturas da GMB e PM, reduzindo o efetivo em ronda.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré.
Gerente Geral da SOCET, Sr. Oswaldo Silva, informou que a SOCET registrou no mês de
fevereiro roubo de 2 celulares e 1 furto de Fiat Uno 1991. Ressaltou que tem contado com o
importante apoio da GMB nas realizações de blitzes na região do Tamboré, com bloqueios
para revista de motos com dois. De acordo com o Gerente Geral, mesmo diante do exposto, os
motoqueiros contam com oportunismo e a fuga rápida. Na ocasião, a presidente parabenizou o
Sr. Oswaldo pelas estatísticas e redução nos índices apresentados por e-mail, o trabalho que a
Socet tem realizado é muito valoroso e tem feito a diferença na região, concluiu.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREJ – Associação Residencial e Empresarial Jubran.
O vice- presidente, Celso Celestino, esclareceu que a AREJ continua angariando associados
para fortalecer a estrutura da Associação. Agradece o empenho da Polícia Militar e Civil, GMB
e Demutran. Tem notado um patrulhamento maior na área do Jubran e Estrada da Aldeinha,
inclusive o patrulhamento ostensivo a pé, possibilitando a sensação de segurança aos
funcionários da Hville e demais empresas, além de repercutir de forma muito positiva, concluiu.
A capitã reforça sobre a segurança que os policiais a pé causaram, em apenas 3 dias, e
agradeceu o feedback positivo. Importante salientar que o público flutuante da região é de
aproximadamente 250 mil pessoas.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Centro Comercial Alphaville
O Gerente de Segurança, Gimenes, divulgou que no mês passado apareceram mais 4
meliantes, após entrarem em um restaurante, furtaram uma bolsa. Notaram que o modus
operandi é parecido com a quadrilha anterior que foi presa, mas respondem em liberdade. Eles
tiram atenção da vítima e do garçom, em seguida levam a bolsa da vítima. Dr. Daniel esclarece

que neste caso, mesmo que a quadrilha anterior não tenha ficado presa, eles não retornam no
mesmo local, afirmou também que furto é um crime que não mantem o meliante preso.
Gimenes destacou a importância de sempre divulgar as fotos dos ladrões na região, assim
como o CCA tem feito.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: PAM – Plano de Auxílio Mutuo.
O presidente, Joaquim Domingues Filho, agradece a atenção da presidente e diz que o PAM
encontra-se fortalecido, pontuou que participou, no último dia 23, da reunião com Cmte. do
Corpo de Bombeiro, o encontro foi marcado com as presenças de diversos comandantes, na
ocasião, o Cmte. cobrou, de forma ostensiva, que todos tenham PAM em sua jurisdição, e
ainda, deu prazo para cumprirem a meta. O presidente disse que existe uma expectativa muito
positiva para que o PAM colha bons frutos, após essa iniciativa. Por último, informou que no dia
10 de abril, o Corpo de Bombeiro completará 132 anos e estão todos os convidados para a
solenidade. Antemão, a presidente confirmou o recebimento do convite e presença, além de
parabenizá-lo pela reeleição e excelente trabalho realizado.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)
Pedidos de melhoria para iluminação pública da região:
- Supervisor Pinheiro, esclarece sobre os fios soltos na região e problemas nos cabeamentos,
ambos precisam ser reestruturados, disse. Explicou que após iniciativa do Departamento de
Trânsito, por intermédio da Secretaria de Obras, as empresas Ability, Vivo, Tim, TV Alphaville,
entre outras, serão comunicadas para arrumarem os fios, mas para isto, o trabalho exige uma
organização, até mesmo para manter bom o fluxo no trânsito. Ressalta que após a Eletropaulo
fazer a troca de vários postes na região, os cabeamentos ficaram prejudicados. “A
preocupação da iluminação junto a segurança é uma responsabilidade de todos e a secretaria
de obras está alinhando sobre a licitação da empresa que cuidará da pendencia”.
- Pinheiro, esclarece sobre veículos abandonados no município, a recolha do veículo deve
seguir um trâmite, neste caso o proprietário do veículo recebe um comunicado com prazo para
retirada do veículo, são 20 dias em média para o veículo ser removido, caso permaneça no
local. Agora se o proprietário não tem interesse em retirar o veículo ou não foi localizado, uma
testemunha poderá assinar o documento, e posteriormente o veículo será levado ao pátio. Por
último, fala da obra na al. Tucunaré com Araguaia, a qual a Eletropaulo esta responsável para
colocar a fiação, que será subterrânea. Informou um prazo de 7 meses para finalização da
ponte. Questionado sobre radar, disse que ainda não está liberado e zona azul está em trâmite.
- A presidente esclareceu que o CONSEG também oficializou a prefeitura na época, sobre o
problema de iluminação. Esclareceu que em 2016 a obrigação de fornecer iluminação pública
ficou por conta das prefeituras, e as prefeituras querem devolver a responsabilidade ao
governo do estado, no entanto, os cidadãos ficam à deriva.
- A Capitã PM Sandra informou que já encaminhou diversos relatórios para a área competente
da prefeitura e salientou que a falta de energia, carros abandonados, terrenos baldios, tudo
isto, contribui para uma sensação de insegurança, e que a grande maioria dos roubos
acontecem em pontos de ônibus escuros, o que seria evitado se tivéssemos uma iluminação
perfeita, disse.
- Morador questiona a falta de iluminação na Av. Alphaville, desde o posto Ipiranga até divisa
com a cidade de Santana de Parnaíba. No local existem árvores altas e um poste caído há
meses. Leonardo alerta para outros locais que encontram-se sem iluminação.

Sup. Pinheiro salienta que a Secretaria de Segurança está empenhada no assunto, esclareceu
que somente os problemas emergenciais serão atendidos, isto a contrato temporário, pois a
empresa definitiva ainda será contratada pela Prefeitura.
- Sr. Murillo ressalta que encaminhou correspondência para a Folha de Alphaville e para a
presidente deste Conselho. Na carta chama atenção para a falta de iluminação e fios soltos e
embaralhados na al. Araguaia, além de blackout em diversos locais na alameda. Em
contrapartida, a presidente esclarece que o Sup. do Demutran – Pinheiro, não é responsável
pela iluminação, mas gentilmente leva nossos anseios a secretaria responsável. Foi divulgado
o telefone 4199- 1900 da Secretaria de Obras, procurar responsável no setor de iluminação
pública, conforme sugerido pela repórter Thieny.
- Regina, moradora e administradora do grupo “Mais Segurança Já para Alphaville”, informou
que o grupo teve uma reunião com o presidente da Câmera de Barueri, o qual ficou de agendar
uma reunião para esclarecer sobre o assunto de iluminação pública. Representante do grupo
também alertou para obras embargadas na Via Park, e lixos que são jogados no local, além de
água parada, com risco de proliferação do mosquito aedes aegypti, transmissor do vírus da
dengue.
Assuntos Gerais
Homenagem ao Dia Internacional da Mulher
Diretor Social, Joaquim Domingues Filho, leu o texto sobre o avanço da mulher na sociedade.
A Presidente relembrou sobre a participação da Cel Cláudia Virgília na reunião de março de
2015, sendo a primeira mulher a comandar o 20º batalhão e hoje temos a presença da Cap.
Sandra, primeira comandante da 5ª cia, a quem o Conseg homenageia, na sequência entrega
uma pequena lembrança. A cap. Sandra fez o uso da palavra e explanou sobre a trajetória das
mulheres que ingressaram na instituição no ano de 1955, “jamais se imaginaria que a mulher
assumiria a função policial”. Após o Governo do Jânio Quadros, em 1961, criou-se o corpo
feminino da polícia militar, levou muito tempo para a Academia de Polícia Militar do Barro
Branco aceitar mulheres em seu quadro, somente em 1989 se teve início, e a Cel Cláudia fez
parte da primeira turma CFO, porém ainda, levou muito tempo para que tivessem igualdade de
quadros. Quando ela ingressou, a Academia disponibilizava 200 vagas para homens e 20 para
mulheres. Há cerca de 6 anos, no Comando do Cel Camilo, igualou-se os quadros, isso trouxe
a possibilidade de serem promovidas junto com os homens, assumir as mesmas funções, após
a unificação dos quadros, acabou-se a possibilidade de uma oficial feminina não assumir o
comando geral, como já foi cogitado em algumas situações. “É inadmissível que hoje, no ano
de 2016, mulheres ainda sofram violências, meninas sofram violência sexual dentro da própria
casa. Para acabar com a violência e aumentar a valorização feminina, é necessário exigir
respeito, que começa na educação e a educação se inicia dentro de casa, só teremos pessoas
atravessando na faixa, se elas forem educadas. Temos que valorizar a história, pois quando
não se conhece a história é mais fácil ignorar a revolução”, concluiu.
A presidente homenageou também a Delegada da Delegacia da Mulher, que não pode
comparecer, mas o Dr. Daniel recebeu a lembrança. A GMB foi homenageada na pessoa da
GCMF Mariano e a Dra. Maria Clara - Presidente do Rotary Club Barueri Tamboré recebeu
homenagem em nome das mulheres da sociedade civil democraticamente organizada.
Por último, a presidente disse que é um prazer estar com todos e presidir as reuniões do
Conseg, é um privilégio estar no Conseg e receber boas ideias e informações, concluiu. Sr.
Murillo, representando os homens, disse ser um prazer muito grande tê-la como presidente.
Por último, foi tirada foto de todas as mulheres presentes para registro oficial.

Manifesto. Após questionamento sobre as condições dos presos e a impunidade do país, o Dr.
Daniel esclarece que a legislação permite o retorno dos presos as ruas, principalmente com
crimes de baixo potencial ofensivo. Segundo ele, a desigualdade social não é o fator principal,
trata-se de cultura, educação, o assunto é muito mais complexo do que se imagina, explicou.
A presidente esclarece que o preso é muito caro para o estado e esses crimes menores ficam
a critério da legislação, a qual liberta os presos. Sr. Murillo relata sobre a desvalorização do
policial e a proteção do bandido, segundo ele, é necessário colocar ordem nessa situação ou
as pessoas de bem terão que ficar presas. Sr. Leonardo ressalta que, ao passar do tempo,
essa leniência ao crime tornou-se progressiva e se engana quem faz as leis mais brandas, pois
não está ajudando ninguém. “É Preciso se manifestar a nível Federal, fazer ações que possam
chegar até o Congresso Nacional”. Portanto, sugere uma carta do Conseg e convite aos
Deputados Federais da região, e assim encaminhar por meio deles para o Congresso. A
Presidente fala que é um começo, porém reforça que o Conseg é totalmente apartidário,
qualquer providencia junto aos Deputados devem ser feitas com o engajamento da população,
esse tipo de ação deve ser comunitária e não partidário, ressaltou. Já o Gerente Geral do CCA
- Eduardo Pereira, esclarece que existem muitos projetos de leis voltados a segurança e estão
engavetados, sugere que seja levantado isto junto aos Deputados que representam o
município. Será necessário apoiar alguns desses projetos para saiam da gaveta.
- Sr. Inaldo Ferreira, diretor operacional do 18 do Forte Empresarial, agradece o apoio da GMB,
PM e Demutran. Questiona sobre saidinha de banco na região, ele foi abordado no Banco Itaú
da al. Rio Negro, motoqueiros desceram da moto e o abordaram dentro do estacionamento,
segundo ele, não tem câmeras no local. Cap. Sandra disse que trata-se de informação
privilegiada e quadrilha especializada, é algo pontual, foi a única saidinha registrada.
- Ana Maria, Diretora do Departamento de Psicopedagogia da Secretaria Municipal da
Educação, participa pela primeira vez da reunião, a convite da presidente do Rotary. Explanou
sobre o programa de prevenção de drogas e álcool junto a todas escolas municipais da região.
Citou diversos crimes ocorridos nas escolas e a importância de acreditar em seu trabalho e
ajudar crianças, jovens e adolescentes, no que diz respeito a prevenção e a criminalidade.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião Ordinária do mês de Abril de 2016
Data: 13/04/2016
Hora de Início: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

