ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA – 02/12/2015
CONSEG – BARUERI – ALPHAVILLE/TAMBORÉ
Data da 02/12/2015
Hora de Início 18h00
Hora de
20h00
Reunião
Encerramento
Local da Reunião: Base de Segurança AREA – Centro Empresarial Alphaville
Pessoas Presentes: 25

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
novembro à aprovação. Antes de iniciar com as ocorrências, citou os principais problemas do
país: política, economia e segurança, mesmo com estas dificuldades, o CONSEG teve um ano
muito bom, especificamente nos bairros de Alphaville, Tamboré e Jubran, devido ao esforço
conjunto entre a Polícia Militar e Civil, GMB e Demutran, disse. Segundo ela, a palavra do ano
é: Integração. Além da parceria pública e privada, bem como a AREA e SOCET, CCA,
Shopping Iguatemi e Residenciais, todos integrados com o objetivo comum: prover e melhorar
a segurança do bairro. Por fim, informou sobre uma pequena lembrança (kit) que será entregue
ao final da reunião, como forma de agradecimento a todos os participantes. As cortesias foram
doadas pela AREA, CCA, Shopping Iguatemi e Haganá. 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 Stramantino
Pela Guarda Municipal de Barueri, o supervisor Stramantino, saudou os presentes. Explanou
sobre o ano de 2015, disse que foi produtivo, porém com um desafio maior: os bairros do Jd.
Mutinga e Pq. Imperial, tratam-se de bairros vizinhos e problemáticos. Segundo ele, o cenário

criminal mostra que as ocorrências acontecem em locais sem câmeras, como o bairro Jubran,
que além de tudo ainda, oferece fácil acesso para as rodovias.
Foram realizadas reuniões estratégicas entre a Polícia Militar e GMB, na sequência realizaram
operações conjuntas, como bloqueios na Aldeia de Barueri, com apreensões de indivíduos e
veículos. Os dados das abordagens levantados pela guarda foram repassados para a Cap.
Sandra encaminhar ao CPAM-8. Além de outras ações, como o flagrante na ponte do Parque
Shopping Barueri, a AREA abordou os indivíduos roubando. Ressaltou a importância da
comunicação entre a segurança pública e privada. Citou também registro de boletim de
ocorrência na Piracema, roubo próximo a escada rolante. Esclarece que a segurança está
trabalhando e a população precisa apoiar, denunciando os crimes e valorizando o policial,
todos devem fazer sua parte. Agradece a HVille, pelos móveis disponibilizados para montar a
base da guarda na Aldeia, visto que atualmente encontra-se no Pq. Viana. A presidente
agradece a colaboração da HVille e ressalta a importância da divulgação desse tipo de apoio.
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, agradece o Sr. Oswaldo da Socet, pela doação
da impressora ao Posto Policial do Tamboré, e também o grande apoio do Domingues e
engajamento do CONSEG. Destaca o benefício que os usuários da área terão, com a
possibilidade de registrar diversos boletins. Segundo ela, o número de boletins de ocorrências
elaborados em Alphaville é muito grande, contudo esta melhoria vai desafogar a Base
Comunitária de Alphaville.
Análise do último semestre de 2015. Os números foram produtivos, visto que não há
divulgação dos crimes solucionados, isto acontece tanto com a polícia militar quanto com a
civil. Segundo ela, são inúmeras as ações positivas da polícia civil na área investigativa e da
polícia militar na área de prevenção. Já de acordo com as estatísticas, os índices de roubos e
furtos de veículos, números de pessoas presas e de veículos recuperados aumentaram, mas a
segurança continua presente. Destaca a participação do departamento de monitoramento da
AREA e SOCET, no bloqueio das ações dos criminosos. Citou um caso registrado na segundafeira passada, de um sujeito pego empurrando uma moto no bolsão, isto aconteceu após o 190
receber a ligação da AREA, por isto a integração é essencial, afirmou.
Informou que o 20º Batalhão está com novo Comandante - Léo Fanin, trata-se de uma pessoa
extremamente dedicada e focada na prevenção primária. A partir do ano de 2016 a Base
Comunitária de Alphaville terá um novo layout de policiamento, com viatura nova e exclusiva,
tanto para Alphaville como para a Base Aldeia da Serra. Espera contar com o apoio do
CONSEG, GMB, Polícia Civil e demais setores para fazer a Base funcionar como deve ser,
com projetos e doutrinas específicos, estreitando os laços com a comunidade, além disso
espera também reduzir os indicadores criminais. Agora sobre o DEJEN, constatou aumento
expressivo de roubos e furtos durante uma semana e meia sem a operação. E após a sua
retomada houve uma queda. Paralelamente a isto, a polícia militar voltou com o policiamento a
pé, o qual poderá ajudar nos roubos de celulares. Já para o final de 2015, deixará pronto o
planejamento para o mês de dezembro inteiro, assim o Tenente que assumir a cia, durante
suas férias, não terá dificuldades. Por último, agradece a receptividade, desde que chegou na
5ª cia foi muito bem recebida, de forma distinta, pela comunidade e sociedade de Barueri.
Agradece o apoio dos demais órgãos representados e sociedade, pois ninguém faz segurança
sozinho. Em janeiro de 2016 retornarão com bastante motivação e animo para retomada dos

trabalhos. A presidente agradece a integração da Polícia Militar e Civil, GMB e Demutran, pelo
desempenho e dedicação em prol da segurança da comunidade.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Dr. Ednelson Jesus Martins
Dr. Ednelson de Jesus Martins, Delegado Titular do 2º DP de Alphaville, saudou a todos e
ressaltou a importância da integração entre as forças de segurança, o que reflete positivamente
no dia a dia da região.
Levantamento dos índices de criminalidade. Destacou 6 roubos de carga, entre eles 2
registros na área de Alphaville. O trabalho investigativo tem identificado alguns meliantes, mas
alerta as empresas da região para os roubos de cargas, visto que os roubos ocorrem no meio
do caminho ou já chegando em São Paulo. Citou uma empresa sediada na região, que foi
vítima de roubos de cargas 14 vezes, durante um período de 3 meses, foram 6 roubos na
região e os demais ocorreram em Osasco, Carapicuíba e São Paulo. Já os veículos são
abandonados em Cotia. Segundo ele, estes números já eram previsíveis, por conta do final de
ano e aumento de fluxo de pessoas, apesar de tudo, a força de segurança conseguiu suprimir
e manter as ocorrências em patamar suportável. Parabenizou o trabalho de monitoramento da
GMB, após identificarem um menor traficando na região, foram até o local e fizeram flagrante,
posteriormente o delegado realizou a prisão. As provas foram as imagens das câmeras, visto
que as drogas foram encontradas a 100 metros do local. Destacou outra prisão feita pela PM,
de um sujeito que roubava motos e suprimia chassis, para dificultar a identificação do produto e
da vítima. Trata-se de um trabalho difícil, porém, por conta dessa prisão, o delegado conseguiu
chegar até o sujeito (traficante menor de idade), porém dificilmente será preso, devido as leis
brandas do país, afirmou.
Informou que os estelionatos continuam na região, em destaque citou uma senhora que foi
vítima do bilhete premiado e já perdeu em torno de 900 mil reais. Além de outras 5 ocorrências
de compras de cimentos “baratos” pela internet. Orientação: mais atenção para compras
realizadas pela internet, mesmo em empresas sólidas, como Americanas e Wal Mart, que
também tem ocorrido muitos golpes, principalmente com alteração de boletos, onde a conta e
código de barras não estão vinculados a empresa que vendeu o produto. Delegado esclareceu
que os boletos são emitidos por empresas terceirizadas e elas dificultam a investigação. Citou
também saidinha de banco no Itaú, próximo ao shopping Tamboré, a qual a investigação está
analisando as imagens das câmeras. Outro caso, desta vez no Banco Santander, localizado na
al. Amazonas, os sujeitos ficaram 3 horas na agência, porém não furtaram nada, somente
acessaram os computadores. Os vídeos também serão fornecidos para investigação.
Ainda, com relação aos números de ocorrências, considera relevante levando em conta o
entorno, como Jd. Mutinga, onde ocorrem os crimes mais graves. Entretanto, os índices estão
bons, o trabalho entre as forças de segurança e câmeras de monitoramento são fundamentais
para afastar o crime da região. A integração deve continuar, somando forças e a troca de
informações, desta forma conseguiremos manter a sensação de segurança que todos
esperam, finalizou.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Sup. de Segurança da AREA, Leonardo R. Cunha, falou de números crescentes de
flagrantes na área do centro empresarial e áreas adjacentes. Este trabalho é fruto da presença
da segurança nas ruas e apoio das câmeras, o que precisa ser divulgado para inibir ainda mais
o crime na região. Já referente a vinda efetiva da Base Comunitária de Alphaville (PM),

agradece a dedicação, a AREA acompanha há mais de 30 anos a Base, que foi doada pela
comunidade e de certa forma a AREA ajuda com a manutenção, visto que uma equipe do
centro empresarial ficou 3 meses fazendo reforma para recuperar as instalações. “Pode
sempre contar conosco, para reparações em instalações, para que possamos oferecer
melhores condições sempre, disse”. De forma geral, continuam com pequenos e persistentes
roubos a transeuntes, principalmente na Aldeinha e Av. São Paulo. Já referente a furtos de
veículos foram registrados 3 na região e 10 no município. É um número baixo, de acordo com a
quantidade de pessoas e carros que circulam na região. A AREA adquiriu mais um lote de
câmeras para reforçar o monitoramento das vias e está trabalhando muito, concluiu.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré.
Gerente Geral da SOCET, Sr. Oswaldo Silva, citou apenas 2 casos que foram interceptados
pelas imagens das câmeras. O primeiro aconteceu a meia noite, com a tentativa de furto de
pedaço de cano de cobre, porém o vigilante estava atento e percebeu, por meio das câmeras,
o indivíduo pulando o muro de uma empresa vazia e imediatamente acionou as viaturas,
quando o ladrão pulou de volta e percebeu a aproximação das viaturas, largou o cano e o
facão e fugiu em direção ao rodoanel, o cano de cobre foi devolvido para o imóvel. Já o
segundo caso foi de uma senhora que teve a bolsa furtada no restaurante, durante o almoço, a
ação foi praticada por uma quadrilha já identificada pelo CCA, eram 3 indivíduos, sendo dois
homens e uma mulher (pessoas de idade). As câmeras da Socet registram a saída da
quadrilha dos 3 restaurantes até chegarem no carro. Modus Operandi: a vítima informou que
12h15 entrou no restaurante, colocou a bolsa em cima da mesa e entrou na fila do self service
e quando retornou a mesa a bolsa já havia sido furtada. Entregou pessoalmente o cd com
todas as imagens para o Dr. Ednelson trabalhar na investigação do caso.
Ainda assim, a Socet fechará o ano de 2015 com a redução das ocorrências, até outubro eram
21% abaixo da média, esses dois casos prejudicarão um pouco a estatística, que estava em
1,4 ao mês.
Por último, a presidente parabenizou o trabalho do vigilante da SOCET.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: CCA – Centro Comercial Alphaville
O gerente de segurança, Gomes, informou um caso de furto de bolsa em restaurante, sujeito
entre 50 e 60 anos de idade. Entrou o primeiro no restaurante e ficou conversando com a
atendente, enquanto o segundo observou a bolsa em cima da cadeira, jogou o paletó e pegou
a bolsa. Eles saíram de carro, foi possível visualizar a placa do veículo e o motorista que
aguardava no carro. O caso encontra-se no 2º DP. Por fim questionou sobre a possibilidade de
levantar gradios entre as alamedas Rio Negro e Tocantins, abaixo da Passarela, devido ao
risco de atropelamentos. Pinheiro encaminhará para a secretaria de obras devido ao risco de
acidentes. Domingues esclarece que o aumento do gradio não será a solução, o que falta é
educação dos pedestres, pois a passarela é funcional, segura (câmeras da AREA), além de
elevadores e vigilante próximo do local. Contudo subir o gradio vai prejudicar o paisagismo,
sugere uma parceria com a GMB e Demutran, durante 30 dias, com foco na educação
pedestre. A Presidente sugeriu também uma matéria de conscientização no jornal da Folha de
Alphaville e jornal do Conseg.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREJ – Associação Residencial e Empresarial Jubran
O presidente, Adriano Rodrigues, informou que mesmo com poucos recursos a Arej está

trabalhando com a criação do seu primeiro informativo, para distribuição em massa na região,
com intuito de levar informações as empresas. Por isso agradece os apoios do Conseg, do
Domingues e Viviane. A presidente diz que poderá contar sempre com o Conseg e os demais
representantes e parabenizou pelo trabalho.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: PAM – Plano de Auxílio Mútuo
O presidente, Joaquim Domingues, encontra-se muito satisfeito com todas as ações
idealizadas para o ano de 2015. O prognostico para o ano de 2016 é muito bom, o PAM iniciará
com o vídeo institucional e tornará a instituição mais comercial, com objetivo de aumentar o
número de parceiros e fortalecer o caixa para as ações futuras. Disse ainda, que pretende
melhorar, em parceria com o Cel Lago, a parte laboral dos membros dos Postos de Bombeiros
de Barueri. O PAM tem realizado visitas nas prefeituras de 16 Municípios da zona oeste, com o
objetivo de inserir um PB em cada local. Ainda para 2016 e 2017 pretende organizar um
RINEM na região (Encontro Nacional dos Pams), e assim fortalecer a prevenção da vida e
patrimônio. Por último, agradeceu o apoio do Conseg e a integração das forças de segurança.
Como prevenção também é o foco do Conseg, a presidente ressaltou a integração do Conseg
ao PAM.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Shopping Iguatemi Alphaville
O Gerente de Segurança, Márcio, agradece por 2 flagrantes realizados no shopping. O primeiro
foi de uma estelionatária que furtou jóias numa joalheria e quando retornou para o segundo
furto a equipe do Dr. Ednelson fez a prisão. O segundo caso foi a prisão de um sujeito que
furtou uma bolsa em determinado restaurante, neste caso o shopping contou com a equipe da
AREA para realizar o flagrante. Agradeceu pela importante integração entre as forças de
segurança da região.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)
O representante da Secretaria, Setorial Pinheiro, saudou a todos. De acordo com análise o ano
de 2015 foi bom, em nome da prefeitura agradeceu a todos e citou as reuniões do Conseg
como uma ferramenta importante na troca de informação e levantamento de melhoria. Na
sequência explanou sobre as obras durante o mês de dezembro de 2015 e sobre a zona azul
informou que as empresas que farão parte da licitação estarão implantando a sinalização em
todas as vias e serão as responsáveis junto com a supervisão da prefeitura. A obra
No ano de 2016 as vias terão radares nos semáforos, aproximadamente 70 radares, de acordo
com estudos, para o sinal vermelho e limite de velocidade. Viadutos: a obra da al. Araguaia
aguarda empresa para licitação. Já a obra na Tucunaré aguarda definições junto a Eletropaulo
e a Vivo. Após ser questionado sobre o farol do Bradesco, explicou que a obra é custeada pelo
Bradesco e existe a necessidade de cumprir o regulamento, bem como funcionamento do
elevador, por isso encontra-se pendente a vistoria da prefeitura. Circulações de Caminhões:
112 placas serão implantadas, de acordo com o novo decreto. Porém, não tem empresa
licitada para executar o trabalho, o assunto está em pauta com o secretário para 2016.
Agora a iluminação na região está com a secretaria de obras e logo terá uma empresa para
tomar conta, após audiência pública.
Por último agradece o Conseg e a parceria com o núcleo de educação no trânsito e trabalhos
preventivos que poderão ser executados em 2016. O Demutran tem um trabalho efetivo
também em prevenção, onde muitas pessoas desconhecem, assim como a GMB também, no
entanto o objetivo da Secretaria é único: privar pela segurança no trânsito.

Assuntos Gerais
Já ao final da reunião, a presidente apresentou o informativo do CONSEG de edição 63, com
destaque do Capetinha e outras modalidades de estelionatos e fraudes. Agradeceu a presença
de todos, “é sempre um prazer estar presente nas reuniões e receber informações importantes
dos órgãos de segurança pública e privada, além da sociedade”, disse. Desejou um final de
ano excelente para todos e um ano novo ainda melhor que 2015, mesmo com todas as
previsões contrárias.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

Data da Reunião Ordinária do mês de janeiro de 2015
Data: 06/01/2016
Hora de Início: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

