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ENZO SCALZI
Primeiro Secretário
LEONARDO R. DA CUNHA
Segundo Secretário
EVALDO BRAUN
Diretor Social
JOAQUIM DOMINGUES FILHO
FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A presidente Gislane Gandra saudou a todos os presentes, informou que a pauta a ser
transcorrida será a mesma, porém com o tempo reduzido, das 18h às 19hs, seguido do
cerimonial de posse, com previsão de término às 20hs. Portanto, convidou a todos a
permanecerem no local, após o cerimonial, para juntos brindarem a nova gestão.
Posteriormente, submeteu a ata da reunião anterior a aprovação e passou a palavra ao membro
nato mais antigo: Capitã PM Sandra.
MEMBROS NATOS PRESENTES
Membro Nato PM:
Membro Nato PC:

PRESENTE
PRESENTE

AUTORIDADES PRESENTES – MEMBROS INSTITUCIONAIS E REPRESENTATIVOS
FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES
Delitos Apontados
Polícia Militar
Outros - Assunto: Queda nos Indicadores Criminais
Interessado: Cap. PM Sandra Aparecida dos Santos
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, Cap. PM Sandra saudou a todos os presentes e ressaltou a
importância da integração com as demais instituições, bem como o bom resultado dos
indicadores criminais; que mais uma vez encontra-se em queda, conforme números aferidos pela
Secretaria de Segurança Pública. Esclareceu que o trabalho não é realizado sozinho, para isso,
contou com o empenho da Polícia Civil e a celeridade no atendimento de ocorrência,
possibilitando que viatura da PM retorne mais rápido para o patrulhamento nas ruas. A GCM,
que por sua vez, tem realizado, constantemente, um trabalho integrado com a PM, e o Demutran,

que tem um papel imprescindível junto as operações. Ressaltou ainda, que as blitzes diárias
realizadas em conjunto com a Guarda, com apoio do Demutran, refletem diretamente nos
indicadores atuais. “Não há resultado se não houver um trabalho integrado entre as instituições”,
afirmou a capitã.
Pontuou também o resultado apresentado vem por meio de um único canal de comunicação: o
CONSEG Alphaville – Tamboré; por se tratar de um meio que a sociedade tem para se aproximar
dos órgãos de segurança pública. Por último, parabenizou o Conseg, na pessoa da presidente,
Gislane Gandra Lima, pela coordenação do trabalho dos últimos dois anos.
Quanto as ocorrências, informou que não ocorreram crimes graves durante o mês de abril.
Apontou uma redução considerável nos roubos de veículos e roubos outros.
Na sequência, enalteceu o apoio da GCM e Demutran, assim como as empresas e associações
que atuam na região (AREA, SOCET, Shopping Iguatemi, CCA). Ainda que, a situação atual do
país não colabore, a área encontra-se em uma situação privilegiada.
A presidente agradeceu o apoio oferecido pela PM, já que todos os pedidos feitos no Conseg,
na medida do possível, são atendidos. “Se o crime é organizado, nós temos que ser muito mais
organizados e unidos; esta união que nos fortalece, bem como o tempo resposta e integração
entre as forças de segurança. É a sociedade que ganha com tudo isto”, concluiu a presidente.
Polícia Civil
Outros - Assunto: Queda nos Indicadores Criminais
Interessado: Dr. Ednelson Jesus Martins
Dr. Ednelson, delegado titular do 2º Distrito Policial de Alphaville saudou a todos,
primeiramente, agradeceu e parabenizou a presidente Gislane Gandra Lima, em nome da
polícia civil, por aceitar o convite para participar do lançamento da Campanha “Não Ignore a
Violência Doméstica, Denuncie!”, representando além dos CONSEGs, a cidade de Barueri.
Pontuou que o evento contou com a presença do delegado geral de polícia civil, além de outros
diretores, e que a presidente abrilhantou ainda mais o evento. Informou que a delegada da
DDM participará da próxima reunião do Conseg para explanar sobre o projeto.
A presidente fez o uso da palavra e o agradeceu pela oportunidade de estar presente em mais
um evento de grande magnitude, visto que é a segunda vez que o Conseg é convidado para
representar os demais Consegs da região da grande São Paulo, pelo intermédio da polícia civil.
Esclareceu que o projeto visa dar o direito as delegadas da DDM de antecipar a medida
protetiva no caso de violência doméstica. E que cada delegacia receberá um número de
telefone para denúncia, e esses números serão disponibilizados na delegacia e posteriormente
no site do CONSEG para divulgação.
Sobre a celeridade da liberação das viaturas da PM e GCM, após apresentação na delegacia,
o delegado ressaltou que é uma preocupação da polícia civil, além de uma boa medida de
prevenção. Disse ainda, que muitos casos que chegam na delegacia referem-se a processos
contratuais, e como as pessoas não conseguem resolvê-los, recorrem a delegacia, que por sua
vez, orienta da melhor forma possível.
Em relação a operação conjunta realizada recentemente entre PM, PC e Detran, pontuou que a
ação resultou em 6 flagrantes e apreensão de 1 procurado.
Já sobre os acidentes de trânsito na região de Barueri, principalmente com motos, posicionou
sua preocupação com o aumento dos últimos meses.
Sobre o trabalho ostensivo, ressaltou que polícia civil não se preocupa somente com a
investigação, por isso são disponibilizados dois dias de cada mês para focarem em pessoas
procuradas, portanto, no mês de abril foram realizados mais de 30 flagrantes na área da
Delegacia Seccional de Carapicuíba, totalizando 44 prisões.

Pontuou que as imagens fornecidas pelas câmeras da AREA, mais uma vez, possibilitaram
esclarecimentos de furtos, assim como as imagens disponibilizadas pelo Shopping Tamboré.
Ressaltou que o trabalho feito pelo departamento de monitoramento das entidades privadas
muito contribui para o trabalho investigativo, já que a única prova principal, em caso de furto,
são as imagens. No entanto, o mês foi positivo mais uma vez por conta da integração.
Esclareceu que os roubos de carga diminuíram bastante, após prisões de quadrilhas em
operações.
Pontuou que a polícia civil está trabalhando com afinco para esclarecer os furtos no
Residencial Zero e chegar nos autores. Alertou, ainda que, somente o sistema de segurança
do condomínio não é suficiente, por isso chamou atenção para necessidade de um morador
cuidar do outro, principalmente em período de viagens.
De uma forma geral, diante do cenário econômico do país, informou que os índices da região
são satisfatórios.
Para finalizar, agradeceu a parceria com todas as entidades de segurança de Alphaville e
Tamboré, e enfatizou que os resultados só são possíveis com a integração entre a forças de
segurança.
Guarda Civil Municipal de Barueri
Outros - Assunto: Aumento de Viaturas (Ostensividade)
Interessado: Inspetor Marcelo Carlos Gomes da Silva
Pela Guarda Municipal de Barueri, o inspetor Marcelo saudou a todos e pontuou que os índices
encontram-se decrescentes, por conta das ações conjuntas e dos mapeamentos realizados na
região. Pontuou que a GCM tem atuado de maneira gradual no cenário que apresenta algum
tipo de manifestação de aumento de crimes, e o trabalho tem sido positivo, principalmente nos
bairros de Alphaville e Tamboré.
Sobre o atendimento na delegacia, informou que a viatura da guarda é liberada rapidamente do
2º DP, e assim retorna as ruas sem maiores transtornos, conforme passado pelo Dr. Ednelson.
A presidente agradeceu, em nome da sociedade, o entrosamento entre as forças de segurança
da região.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Leonardo R. da Cunha, saudou a todos e ressaltou que a soma dos
esforços contribui para um bom resultado. Informou que não foi registrado furto de veículo,
apenas 1 roubo, visto que a média era de 5 a 7 roubos por mês, especialmente roubo a
transeunte. Pontuou que a vigilância da AREA atendeu 82 ocorrências no mês de abril, sendo
que, 57 referem-se a atendimento diversos em apoio à população nas alamedas de Alphaville
(acidentes, mal súbito, etc). Já as 20 ocorrências restantes são delituosas; como furtos
diversos em veículos e comércios.
Segundo o Leonardo, trata-se de um mês exemplar, e de sucesso da ação das forças de
segurança da região. Por fim, agradeceu a todos, e de forma especial, o trabalho realizado pela
AREA.
A presidente registrou o excelente atendimento da AREA na ocorrência de 1 carro que foi
estacionado sem puxar o freio de mão, o que poderia ter provocado um acidente mais grave.

.Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré.
Gerente Geral da SOCET, Sr. Oswaldo Silva, saudou a todos e informou que a SOCET
continua a registrar baixas ocorrências. Apontou 1 roubo de celular a transeunte por
motociclista com garupa e 1 roubo. Pontuou que o roubo ocorreu após os meliantes, dirigindo
um veículo Corolla, avistarem um casal estacionado, durante a noite, exatamente às 20h30, do
dia de domingo. Foi subtraído os pertences do casal e os meliantes fugiram. Sr. Oswaldo,
esclareceu ainda, que a câmera registrou o fato, bem como a placa e as características dos
ladrões. Afirmou que a gravação está à disposição do delegado que recebeu o boletim de
ocorrência.
Quanto a integração, pontuou que conjunto de esforços é retribuído pela Socet e que, todos os
dias, tem contado com a forte presença das forças policiais, por meio dos bloqueios, refletindo
na sensação de segurança para a comunidade. Para encerrar, agradeceu e parabenizou a
todos.
Na sequência, a presidente agradeceu os informativos disponibilizados pela SOCET e o
parabenizou pelo material.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: CCA – Centro Comercial Alphaville.
O gerente de segurança, João Roberto Teixeira Gimenes, saudou a todos e informou que o
índice contra o patrimônio foi zero. Porém, no dia 24, o cidadão que há mais de 2 anos trocava
de roupas após furtar, foi detido pela segurança, que ao avistá-lo, o reconheceu
imediatamente, graças ao histórico do banco de dados do CCA. Pontuou que o meliante foi
levado para averiguação na delegacia e está fora de circulação. Por último, agradeceu o apoio
da Polícia Militar e GCM, pelas presenças constantes no CCA.
Em complemento, o Leonardo citou mais um indivíduo detido no Pão de Açúcar.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: PAM – Plano de Auxílio Mutuo.
O presidente, Joaquim Domingues Filho, saudou a todos e agradeceu a oportunidade de falar
em nome da instituição. Pontuou que o PAM vem cumprindo bem sua função, com suas ações
com foco nos simulados e trabalhos preventivos junto as entidades.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)
Diretor Técnico, Pinheiro, saudou a todos e colocou que é um prazer retomar com sua função.
Apresentou o Diretor Operacional Jaime e Supervisor Operacional Agnaldo.
Sobre as obras, citou o reforço de algumas vias tendo em vista a segurança viária, assim como
a implantação de semáforo na alameda amazonas, devido ao grande fluxo de pedestres no local.
Por último, ressaltou que a equipe está à disposição de todos e pediu a contribuição da
comunidade para melhorias futuras.
Agradeceu a presidente, a capitã Sandra, Dr. Ednelson e Inspetor Marcelo, pela parceria.
Diretor Jaime fez o uso da palavra e reiterou dizendo que os resultados traduzem todo trabalho
positivo, e na sequência, o supervisor Agnaldo agradeceu a oportunidade e se colocou à
disposição na ruas, cumprindo 12 horas de trabalho em apoio a comunidade.
A presidente agradeceu, de forma especial, as presenças da GCM e Demutran, que por
deliberação por parte da prefeitura apoiam o Conseg, mesmo não sendo obrigatórias suas

presenças. “Além disso, contamos com o trabalho conjunto com a PM e PC. Somos privilegiados
em contar com este apoio”, concluiu.
Assuntos Gerais
- O gerente de segurança do Shopping Iguatemi Alphaville, Márcio Luís Barbosa, saudou a
todos e agradeceu a parceria com a Polícia Militar e Civil, GCM e a AREA, o que possibilitou
zerar o número de ocorrência.
- Sr. Nelson Ignácio Pichiliani, membro efetivo do CONSEG, parabenizou o trabalho que o
Demutran tem feito em Alphaville, especialmente nas travessias de pedestres. Segundo ele,
não existe comumente em outros lugares de São Paulo. A presidente reiterou que além dos
agentes que ajudam nas travessias, os profissionais que mantêm a ordem no trânsito e
estacionamentos também devem ser citados. Haja visto que a região central de Alphaville
ainda possui possibilidade de novos empreendimentos, consequentemente, suas vagas para
veículos são limitadas, portanto, as ruas adjacentes, além da zona azul, devem ser
monitoradas, para que as pessoas não deixem carros largados em qualquer lugar.
- Thieny Molthini, repórter da Folha de Alphaville, questionou sobre ligação que fez no 153
(GCM de Barueri) e foi direcionada para a central de São Paulo. Inspetor Marcelo esclareceu
que é um problema do município ou do estado, já que a Anatel não consegue realizar o
zoneamento para o local correto que foi feita a ligação via celular. Para casos emergenciais,
divulgou o telefone 4199-1400.
A AREA conta com o telefone 4191-2300 (24 horas), com callboxes instalados na região e com
o aplicativo que pode ser baixado gratuitamente. Além disso, a AREA conta com a “rede alerta
geral”, trata-se de uma ferramenta utilizada em situações emergenciais.
- Leonardo R. da Cunha, agradeceu previamente o prefeito de Barueri, por responder à
solicitação de melhoria de iluminação na al. Rio Negro e reforma dos elevadores da passarela
na al. Tocantins. Pinheiro informou que a reforma nos elevadores já está autorizada.
A presidente informou que fará um ofício agradecendo a prefeitura, assim que forem
concluídas as solicitações.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião Ordinária do mês de junho de 2017

Data: 07/06/2017
Hora de Início da Reunião: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

