ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA - 02/09/2015
CONSEG – BARUERI – ALPHAVILLE/TAMBORÉ
Data da 02/09/2015
Hora de Início 18h00
Hora de
20h00
Reunião
Encerramento
Local da Reunião: Base de Segurança AREA – Centro Empresarial Alphaville
Pessoas Presentes: 26

FORMAS DE DIVULGAÇÃO DA REUNIÃO
E-mail / Convite Eletrônico.
MEMBROS DA DIRETORIA PRESENTES
Presidente
Vice-Presidente
Primeiro Secretário
Segundo Secretário
Diretor Social

GISLANE GANDRA LIMA
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 e submeteu a ata da reunião de
julho à aprovação, pois no mês de agosto foi realizada somente a reunião solene de posse da
Diretoria Executiva - Biênio 2015/2017. No ensejo, a presidente agradeceu a confiança pelo
segundo mandato consecutivo, informou que pretende manter a mesma linha de trabalho
realizada nos últimos dois anos, com proximidade com a comunidade, membros natos,
instituições e parceiros. Disse, ainda, que a entidade conta com a participação de todos, além
de boas ideias, que são sempre bem recebidas. Apresentou a membro nato Capitã PM Sandra
Aparecida dos Santos – Cmte 5ª cia. Na sequência passou a palavra aos membros natos.
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 Ednilson Stramantino
Pela Guarda Municipal de Barueri, o supervisor Ednilson Stramantino, saudou os presentes.
Apontou que houve um aumento nos índices de criminalidade na av. Piracema.
Informou que a guarda identificou o trajeto de fuga de 3 meliantes. Relatou que após o crime,
os sujeitos, a pé, seguem em direção ao RodoAnel sentido Pq. Imperial. Contudo, a guarda
reforçou o patrulhamento na Av. Ceci, em torno do percurso. Afirmou também uma notificação

de roubo entre a Av. Projetada e Castello, via pedagiada. Porém, disse que esta situação já foi
alinhada com a Capitã Sandra. Segundo ele, após análise geral, foi constatado a diminuição
dos índices comparado ao ano de 2014, devido ao trabalho integrado entre as forças de
segurança.
A sup. Kelly apontou flagrante de 3 indivíduos que roubavam celular na região do Tamboré,
tratava-se de uma quadrilha. Além destes delitos, afirmou prisão de um casal que roubou
celular na região do bairro Tupanci. Cap. PM Sandra colou-se à disposição da guarda, com
disponibilização das motos ROCAM. Por fim, apontou um levantamento de 499 prisões
(flagrantes diversos) na região de Barueri, durante os meses de janeiro à julho de 2015.
ASSUNTOS TRATADOS
Delitos Apontados
Outros - Assunto: Furto e Roubos
Interessado: Cap. PM Sandra Aparecida dos Santos
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, Cap. PM Sandra Aparecida dos Santos saudou a todos os
presentes e agradeceu a receptividade. Informou que seu último comando foi exercido na
cidade de Ibiúna (município rural).
Exaltou a importância do interesse da sociedade quanto ao contexto de segurança pública.
Segundo ela, o trabalho integrado e a troca de ideias possibilita um planejamento assertivo.
Esclareceu que já deu início as tratativas e operações com a guarda municipal. O objetivo é
atuar em conjunto, tanto com as viaturas dos policiais militares e civis, além da guarda
municipal, na busca por maior ostensividade e prevenção, esclareceu. Disse, ainda, que a
repressão imediata deve ser a segunda opção, sendo a primeira a prevenção. Com base nisto,
palestrou na escola Fieb para alunos que estavam promovendo a “liberação da maconha”. E
para tornar a segurança ainda mais efetiva nas escolas da região de Barueri, foi feita a
capacitação dos policiais militares que atuarão diretamente nas rondas escolares.
Levantamento dos índices de criminalidade. Apontou um número excessivo de crimes
contra o patrimônio na área da 5ª cia, sendo 27% deles divididos entre os bairros de Alphaville,
Tamboré e Jubran. Esclareceu que 24% dos crimes referem-se a roubos de aparelhos
celulares e outros 10% a carteira de identidade. Sugere um trabalho de prevenção primária ao
público flutuante, quanto ao uso de celulares. Constatou que grande parte deste público utiliza
o transporte público, por isso é necessário maior conscientização por parte das vítimas.
Sugeriu divulgação de dicas de segurança no espaço de publicidade expostos em pontos de
ônibus. A presidente colocou o Conseg à disposição para apoiar a campanha. Setor
responsável pela autorização do espaço: Secretaria de Transportes.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Dr. Ednelson Jesus Martins
Dr. Ednelson Jesus Martins, Delegado Titular do 2º DP de Alphaville, saudou a capitã Sandra.
Levantamento dos índices de criminalidade. Destacou que o uso indevido da tecnologia
reflete diretamente nas ocorrências de roubo de celular e carteira de identidade. A vítima não
precisa pagar a taxa cobrada somente em casos de perda, extravio e documento danificado.
Após um estudo para levantar o número de furtos e roubos de celulares, percebeu-se um
comércio informal, e ainda, constatado a possibilidade de alteração do EMEI do aparelho
celular. Segundo ele, o ladrão se aperfeiçoa para ludibriar o sistema de segurança.
- Novo Golpe: o cidadão transfere a linha do celular com CPF de terceiro e portabilidade de
outra operadora para ganhar outro aparelho.

Pontuou queda nos roubos de carros, comparados ao ano passado, de 45 em 2014 para 18 em
2015, isto em toda a área, incluindo Pq. Imperial. Jd. Mutinga e Osasco.
Após questionamento da presidente sobre sequestro na região, o delegado esclareceu que a
vítima foi levada até Carapicuíba, local que ocorreu o estupro. O caso foi registrado no DP
Central de Barueri e encaminhado para Carapicuíba. Já a repórter da Folha de Alphaville,
Thieny, questiona sobre assalto e agressão na última quarta-feira na al. Tocantins. Justiniano
confirmou que a vítima estava sozinha e foi agredida por 3 menores às 20h50. Eles levaram o
veículo da vítima. Foi constatado que o local estava sem iluminação.
De um modo geral, classificou os índices como bons e enalteceu o trabalho preventivo
realizado entre PM, PC e GMB, além do apoio da AREA e SOCET.
Ressaltou a importância da sensação de segurança e prevenção primária, ou seja, a
conscientização. Solicita o apoio do Conseg para instruir a população sobre a importância da
prevenção.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Leonardo Cunha, saudou a todos e confirmou o aumento de
roubos, totalizando 4 no mês de agosto. Foram registrados 2 roubos de veículos, na al.
Tocantins e o outro na al. Xingú - as vítimas foram abordadas no momento que chegaram no
veículo, 1 caso de saidinha de banco e 1 roubo de celular a transeunte. Além de uso de
entorpecentes e atropelamentos. Segundo Leonardo, estes casos se mantiveram dentro da
média dos últimos meses.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré.
Sr. Oswaldo Silva, Gerente Geral da Socet, informou que vive um bom período de
tranquilidade, não registrou ocorrência policial em julho e agosto. Está 77 dias sem
ocorrências. Cumpri-nos registrar o apoio recebido da Guarda Municipal e Polícia Militar no
Centro Empresarial Tamboré, concluiu. A SOCET possui loteamento de 750.000 m2, 10
alamedas e 137 empresas associadas.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: CCA – Centro Comercial Alphaville
O gerente de segurança, Gimenes, informou que vive um período de tranquilidade, devido ao
investimento de 40 câmeras, totalizando 270 câmeras instaladas dentro do CCA.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREJ – Associação Residencial Empresarial Jubran
O presidente da AREJ, Adriano, informou que está em contato com as empresas, na busca por
associados.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)
O representante da Secretaria, Setorial Pinheiro, saudou a todos e agradeceu a preocupação
durante seu afastamento, por motivo de saúde, nos últimos meses. Colocou a secretaria à
disposição de todos e da Cap. Sandra, no ensejo desejou boas-vindas.
Explanou sobre a reunião realizada com Eletropaulo e Concessionárias a fim de reduzir as
pendências na região e que a liberação dos trabalhos nas vias encontra-se pendente com o

Demutran, por motivos de segurança, devido a cabeamentos rompidos e empresas
“clandestinas’ com postes irregulares.
Obras. Esclareceu que a Via Park está sendo duplicada, o trânsito foi desviado para a saída da
Av. Yojiro Takaoka e Paiol Velho. Citou a construção do viaduto da al. Araguaia com a
Tucunaré, a qual encontra-se adiantada.
- A repórter Thieny perguntou sobre decreto de aumento de valor da zona azul para R$ 2,00.
Pinheiro esclareceu que o novo decreto iniciará em 1º de outubro, porém, os talões novos
serão utilizados após o uso dos antigos.
- Sr. Enzo questiona sobre a circulação dos caminhões. Pinheiro esclarece que está com a
licitação da empresa de sinalização e no aguardo para confecção de aproximadamente 120
placas, nos bairros de Alphaville e Tamboré.
- Após questionamento do Adriano sobre cabeamentos subterrâneos, informou que trata-se de
um projeto da secretaria de obras.
Pinheiro informou que haverá necessidade de solicitação, junto à secretaria, de liberação para
qualquer serviço na via (uso do espaço público), para isto será feita a devida fiscalização.
Enalteceu o apoio da AREA e SOCET quanto ao assunto.
Incentivou o uso e divulgação do APP Barueri para solicitações diversas junto a prefeitura, e
por fim, citou o projeto de painéis eletrônicos, que tem como objetivo manter informados os
condutores sobre acidentes na região, ou até mesmo os ocorridos na Castello e RodoAnel.
Assuntos Gerais
- Supervidor da GMB, Stramantino, explanou sobre as dificuldades dos guardas para acessar o
pedágio na Rodovia Castello Branco e o reflexo negativo no patrulhamento. Explicou, ainda,
que é necessário responder um questionário para o atendente da CCR ou pagar o pedágio,
para liberação do acesso. Por fim, ressaltou a importância da implantação efetiva da AREJ,
para diminuição dos índices na Jubran.
- Cmte. Da 5ª Cia, Capitã Sandra, ressaltou a falta de iluminação na região da Chácara Marcos
e Estrada dos Romeiros, porém a solicitação já foi enviada para Prefeitura.
- A presidente agradeceu a presença do Timóteo Fujimoto – Membro do Conseg de
Araçariguama e também fundador do Conseg de Barueri, onde ficou presidente por dois
mandatos consecutivos.
- Foi apresentado vídeo de mulher que é arrancada do carro por assaltante na cidade de São
Paulo, para reflexão e discussão do papel da vítima e testemunha. Os membros natos
pontuaram a importância de não reagir, jamais, em hipótese alguma. Prestar atenção nas
características do ladrão para apoio nas investigações, utilizar sempre os telefones de
emergência e não se envolver durante a ação do bandido. Orientar os familiares para não
reagir, o bem material se recupera e a vida não, completaram. A Testemunha também pode
denunciar pelo 190 ou 181.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião Ordinária do mês de outubro de 2015
Data: 07/10/2015
Hora de Início: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

