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A presidente, Gislane Gandra Lima, saudou a todos os presentes.
Cumprindo a condição protocolar, submeteu a ata da reunião anterior a aprovação.
Pontuou que o mês de outubro será decisório para o futuro do país. “O cidadão deverá engajar em
seu papel dentro da sociedade para iniciarmos a busca incansável de realocar o Brasil em terra fértil,
a qual sempre pertenceu”.
Informou que o Conselho Comunitário de Segurança realizou durante a Semana Nacional do Trânsito
(18/09 a 25/09), com o apoio da Prefeitura de Barueri, Secretaria de Segurança,
NET - Núcleo de Educação no Trânsito, Demutran, CCR ViaOeste, AREA, Defesa Civil e
18º Grupamento de Bombeiro de Barueri, realizou simulações de acidente de trânsito nas alamedas
de Alphaville, Tamboré e nas ruas do Centro de Barueri, com intuito de conscientizar sobre o uso do
celular na direção, promover prevenção e diminuir a violência no trânsito.
Para melhor apresentar a ação, o Adriano Rodrigues – Presidente da AREJ, desenvolveu seu segundo
vídeo de conscientização no trânsito, de forma voluntária e gratuita, para o CONSEG. A presidente
deixou os agradecimentos em nome de todos que esta entidade representa. O vídeo será
disponibilizado no site e por celular.
Ocorrências do mês de Setembro. Neste momento, passou a palavra a Polícia Militar - Instituição
mais antiga, na pessoa da Comandante da 5ª Cia - Capitã Sandra.
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Delitos Apontados
Polícia Militar
Outros - Assunto: Ocorrências.
Interessado: Cap. PM Sandra Aparecida dos Santos

Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, a Capitã PM Sandra saudou a todos, esclareceu que por motivos
particulares teve que se ausentar da última reunião rapidamente, por isso, pediu desculpas. Ficou
afastada (licença prêmio) durante 15 dias, inclusive para prestar mestrado na instituição.
No tocante as ocorrências, ressaltou 1 roubo da EcoSport na al. Itapecuru, em frente a guarita, por
volta das 21h40. Ressaltou que o porteiro não presenciou o furto, por isso não contribuiu com
nenhuma informação, nem se quer para acionar a polícia. Chamou atenção para o perfil das pessoas
contratadas para realizarem o trabalho nas portarias dos prédios e condomínios. Assim como os 5
furtos em interior de veículo no Outback, que segundo as vítimas e outras pessoas que presenciaram
os furtos, os furtadores estavam bem vestidos e acharam que poderia ser brincadeira entre amigos.
Ocorreu uma ação na Castello, onde 2 infratores foram baleados. Esclareceu que se trata de
infratores contumazes em praticar roubos e furtos de motos na região. Pontuou que o trabalho
conjunto é extremamente importante, mas o acionamento rápido faz toda a diferença.
Ocorrências em Alphaville - Setembro. 1 furto de veículo na Av. Adib Sauaia Neto, contra 5 no mês
agosto. E 3 roubos de celulares. Pontuou que o furto aumentou consideravelmente, e de acordo com
análise qualitativa grande parte deles aconteceram dentro do Shopping Tamboré. Segundo a capitã,
a facilidade oferece oportunidade ao ladrão. Esclareceu que no contexto geral houve aumento, mas
quando comparado ao mês anterior nota-se uma queda.
Ocorrências no Tamboré - Setembro. 1 furto de veículo, contra 4 no mês agosto. 7 roubos, sendo 6
na Av. Piracema e 1 Al. Araguaia; 23 furtos, sendo 9 furtos de celulares, com aumento de 2 quando
comparado a agosto; 1 roubo de veículo na Av. Pirambóia; 0 roubo de carga.
1 pessoa presa na região. Informou que não é nada preocupante, mas quando comparado ao mês
de agosto nota-se redução, mas a prevenção é essencial, principalmente de furtos de celulares em
shoppings e estabelecimentos comerciais, disse.
Para concluir, a capitã explanou sobre estupro na Av. Napoli (em frente ao ed. Lumina), com
resquícios de crueldade. A vítima, com 21 anos e moradora do BethaVille, foi abordada quando
estava chegando em casa do trabalho, às 19h40. Foi amarrada e jogada no local, como o agressor
deixou o celular muito próximo, ela ligou para seu pai vir buscá-la. O crime aconteceu do outro lado
da Castello, mas foi muito grave. Alertou ainda que pode se tratar de agressor contumaz.

Polícia Civil
Outros - Assunto: Ocorrências.
Interessado: Dr. Ednelson de Jesus Martins

Delegado Titular 2º Distrito Policial - Dr. Ednelson, saudou a todos e informou que esteve no curso
de capacitação na Secretaria de Segurança, juntamente com a capitã Sandra, o qual foi voltado para
os membros natos de CONSEGs e discutido a importância da prevenção primária, assim como as
criações dos núcleos que a polícia militar e civil vem preparando. No caso do Necrim, que visa os
crimes de menor potencial ofensivo, mas que pode se transformar em crime grave. Além da
vizinhança solidária da PM, que visa unir os moradores em prol da segurança das residências.
Informou que no encontro a força dos CONSEGs foi enaltecida, assim como o importante elo entre a
sociedade e polícia no avanço da segurança dos bairros.
Ocorrência. O delegado esclareceu que no contexto geral houve diminuição em todos os índices,
exceto furtos outros, sendo eles, na sua grande maioria, furtos de celulares. Além dos furtos no
estacionamento do Shopping Tamboré e de estepes nos estacionamento da região. Mas ressaltou
que as informações e imagens disponibilizadas ajudarão na autoria dos crimes.
Pontuou que o roubo de carga foi reduzido de 5 em setembro de 2017 para 2 em 2018, sendo que 1
ocorreu no Pq. Imperial e o outro no RodoAnel, com mais de 1 milhão em mercadoria. Além desses,
citou 1 ocorrência de estupro no Pq. Imperial, em âmbito familiar.
Foram realizadas 6 prisões em flagrante, sendo 4 delas de furtos; 1 de tráfico conduzido pela PM; 1
furto no posto de gasolina, onde a pessoa queria entregar uma nota de 200,00 para o caixa, e ainda
receber troco de 100,00.
Citou 1 roubo de carga no Munhoz Júnior, em Osasco, com prisão e importante ação da GCM.
Sobre caso de feminicídio ocorrido há 1 anos atrás, a pessoa que esfaqueou a esposa foi presa.
Citou que a ocorrência de furto de moto em agosto, com identificação dos sujeitos após atuação da
AREA, teve agora o reconhecimento do infrator.
Estelionatos. Alertou para trocas de cartões em caixas eletrônicos, principalmente no Shopping
Tamboré. Informou que a quadrilha de Jundiaí foi identificada. Ainda nesse ponto, disse que sugeriu
junto ao Ministério Público a permanência das prisões para esses infratores.
Por último, alertou as empresas sobre invasão de hackers. A partir de 2 casos registrados esse ano
na delegacia, constatou-se que os hackers invadem o sistema da empresa e supre todo backup salvo
nas nuvens. Na sequência, começam os pedidos de dinheiro em troca da liberação do sistema, mas
o delegado ressalta que o pagamento não é garantia, além de tudo, os estelionatário mascaram
todas as informações e IP para impossibilitar que a polícia os identifiquem através de possíveis
rastreamentos.
Guarda Civil Municipal de Barueri
Outros - Assunto: Redução dos Indicadores Criminais.
Interessado: Comandante Marcus Aparecido Guedes

Pela Guarda Municipal de Barueri, o Inspetor Roberto Carlos Chouzende, ressaltou que a integração
com a Cap. Sandra, AREA, CCA, SOCET é de extrema importância para redução dos índices. De uma
forma geral, pontuou que todos os índices foram reduzidos.
Apontou problemas de furtos de veículos no entorno de Alphaville e Tamboré, mas que a GCM está
empenhada. Informou que o roubo de carga foi reduzido por conta das informações dos munícipes.

Já sobre os furtos de estepes, citou que houve muitos registros no condomínio AlphaView. A capitã
pontuou que os furtos de veículos aumentaram nessa área.
A presidente agradeceu a presença da Guarda Municipal, na pessoa do Inspetor Chouzende.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)

O Diretor Técnico, José Luiz Pinheiro, saudou a todos. Em primeiro lugar agradeceu ao CONSEG e
Adriano Rodrigues pela parceria na campanha de trânsito realizada durante a Semana Nacional de
Trânsito. Ressaltou que a maioria dos acidentes são decorrentes da falta de atenção por conta do
uso do celular na direção.
Acidentes. Os acidentes foram reduzidos durante o mês de setembro, e felizmente, nenhum
acidente com óbito foi registrado. Foram registrados 5 acidentes com vítimas na al. Rio Negro; 3
acidentes na al. Araguaia, 3 na Av. Paiol Velho; 3 na Av. Pirambóia. Foram 18 acidentes sem vítimas
e 7 acidentes com vítimas durante todo mês de setembro, conforme sistema do Demutran.
Por último, agradeceu a união entre todas as forças e seu reflexo positivo nos resultados dos
trabalhos desenvolvidos na região.
Obras. Explanou sobre as obras em execução da Adutora de Água Potável São Lourenço (vinda da
estrada Velha de Itapevi).
Já as vigas do viaduto foram implantadas nos dias 29 e 30, sem maiores transtornos.
Zona Azul. Ressaltou que não está em funcionamento, mas as compras de tickets são fiscalizadas,
devido a licitação. Passou prazo de 2 semanas para funcionamento do zona azul, para isto serão
fixadas faixas informativas nos locais.
A presidente agradeceu a parceria diferenciada na região, e ainda que é importante mantê-la para
que o município prospere cada vez mais. Mesmo que a situação do país não melhore, o CONSEG,
com apoio da prefeitura e todos aqui presentes, manterão o diferencial para o município, finalizou.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Defesa Civil

Marcos dos Santos Araújo – Diretor da Defesa Civil há 3 meses, saudou a todos e se apresentou.
Explanou sobre projeto em parceria com a Japauto há mais de 10 anos. A Japauto fornece uma moto
e piloto para treinamentos, em média, são feitas 25 inscrições por mês.
Pontuou sobre o trabalho de resgate e sua contribuição nas mais diversas ocorrências, e que tem
feito seu trabalho de forma efetiva. Colocou-se à disposição no que for pertinente a sua área de
atuação.
Pinheiro abordou sobre a importância do trabalho realizado durante época de chuvas fortes. O
diretor Araújo, esclareceu que está sendo feito trabalho para levantar os locais de alagamentos, bem
como limpeza das bocas de lobos junto à parceria com a Secretaria de Serviços Municipais.
Pontuou que será iniciada a operação verão, em conjunto com outros órgãos, com plano de
acionamento em casos de situações de desastres.
A presidente questionou sobre aplicativo estadual que envia mensagens nos dias com maior
probabilidade de chuvas fortes. Explicou que nesse mesmo molde, o grupo pretende elaborar uma
forma de aviso para alertar sobre a umidade do ar.
A presidente o parabenizou pelo trabalho e colocou o CONSEG a disposição para apoiar em
campanhas ou na divulgação de materiais de cunho preventivo, por ser essa a missão da entidade.

Outros - Assunto: Entidade Privada.
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville

O Gerente Geral da AREA, Leonardo R. Cunha, saudou a todos e pontuou que a vigilância da AREA
registrou um número menor de ocorrências. No mês de agosto foram registradas
aproximadamente 80 ocorrências no total, contra 60 ocorrências em setembro. Sendo que, mais de
50 registros referem-se a auxílio ao público, ouse seja, a prestação de serviços à comunidade e não
a registros de crimes. Ainda aconteceu invasão de galpões vazios para furto de fios de cobres, com
identificação dos infratores. Além de furtos em comércios/drogarias.
Em relação aos trabalhos dos porteiros de condomínios, destacou que é notório ocupação de baixa
qualificação, muitas vezes, as empresas de serviços terceirizados contratam pessoas sem
preparação para a função. Por isso, destacou que há 20 anos, a AREA oferece curso gratuitos de
portarias e segurança patrimonial para os porteiros e síndicos. Pontuou que o treinamento vai além
de beneficiar o próprio condomínio, pois o porteiro que passa pelo treinamento da AREA se
aproxima dos vigilantes e se sentem parte do sistema.
Adicionalmente, a AREA faz monitoramento gratuito de alarmes para portarias de condomínios e
empresas, deixando disponível um botão de pânico para acionamento da vigilância da AREA. Por
último, julgou essa questão muito importante para segurança da comunidade.
Outros - Assunto: Entidade Privada.
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré

Gerente Geral da Socet, Sr. Oswaldo Silva, saudou os presentes e esclareceu que a Socet está
localizada no bairro do Tamboré, mas dentro de seu perímetro a vigilância registrou no mês de
setembro somente 1 ocorrência no posto de gasolina. Relatou que ao estacionar para abastecer, a
vítima – vinda do interior de São Paulo, deixou a porta do veículo aberta, logo o bandido pegou a
mochila com notebook, e rapidamente, a entregou para seu comparsa, que também estava
estacionado dentro do posto e logo se evadiu do local.
Outros - Assunto: Entidade Privada.
Interessado: AREJ – Associação Residencial e Empresarial Jubran

Presidente da AREJ - Adriano Rodrigues, questionou sobre furtos na Av. Piracema. A capitã pontuou
que foram registrados roubos a transeuntes no local. Adriano chamou atenção para número de
pedintes e pessoa vestida de palhaço no trânsito. A GCM informou que um ônibus vindo de Mauá
deixou aproximadamente 25 menores espalhados em Alphaville. Mas, ainda não foi possível
identificar o responsável. Adriano questionou sobre alguma ação para coibir o comércio ambulante
e pedintes nas vias. A capitã esclareceu que a Secretaria de Indústria e Comércio pode prosseguir
com as ações. A polícia aborda, mas o ato de vender de forma irregular não caracteriza crime, mas
de qualquer forma são convidados a saírem do local. Por isso, a cap. pediu para que as pessoas não
incentivem doando dinheiro.

Outros - Assunto: Furto.
Interessado: CCA – Centro Comercial Alphaville

Supervisor de Segurança, João Roberto T. Gimenes, saudou a todos e pontuou que teve o mesmo
problema de pedintes dentro do CCA, mas as pessoas foram incentivadas a não doarem e os
seguranças a não deixarem essas pessoas atuarem.
Citou 1 registro de furto de capa de celular, realizado por uma senhora de 58 anos que retornou ao
CCA e foi identificada com produtos caros do Pão de Açúcar dentro da sacola. Ao leva-la na delegacia,
a mercadoria foi devolvida e a senhora liberada, por falta de registro de b.o por parte da loja.
Fez agradecimentos ao Pinheiro por ajustar as faixas para os fretados estacionarem. Cerca de 2.500
pessoas utilizam o serviço para almoçarem no CCA. A AREA também apoiará com correções dos
buracos no local de embarque e desembarque, concluiu o Gimenes.
Outros - Assunto: Entidade Privada.
Interessado: PAM – Plano de Auxílio Mútuo

O diretor do PAM, Joaquim Domingues, saudou a todos e primeiro deixou consignado o
agradecimento a presidente Gislane Gandra, por oferecer espaço ao PAM e a todas entidades
presentes, ao tempo desejou boas-vindas a Defesa Civil.
Agradeceu a participação da Gislane na última reunião, assim como todas as entidades que
participaram do último simulado realizado na Consigas: CONSEG, Demutran, Defesa Civil, Guarda
Municipal e Polícia Militar.
Pontuou que o PAM vem trabalhando com o objetivo de continuar realizando os simulados e atender
as entidades que por obrigação ou necessidade contam com ações preventivas. Pontuou a
participação dos bombeiros na simulação de trânsito do CONSEG, e participação ímpar do
comandante, o qual prioriza prevenção em primeiro lugar, assim como a importância dos bombeiros
nessas ações.
A presidente diz ser um prazer participar do PAM e enalteceu o trabalho desenvolvido pelo
comandante Humberto Leão, assim como a participação e coordenação no primeiro e segundo dia
de campanha. “Trata-se de uma pessoa com conhecimento e “know-how” muito grande, para nossa
região foi uma vitória tê-lo conosco”, finalizou a presidente.
Outros - Assunto: Crianças Pedintes.
Interessado: Shopping Iguatemi Alphaville

Gerente de Segurança – Charles Heles L. Oliveira, saudou a todos e agradeceu o apoio das
autoridades e entidades, bem como a união que faz toda a diferença no combate dos índices de
criminalidade. Informou que acontecerá o segundo simulado do ano, com apoios da Defesa Civil,
Demutran e Polícia Militar.
Para finalizar, informou que apareceram 3 crianças pedintes na praça de alimentação do Shopping e
questionou como tratar essa questão. A presidente esclareceu que o Conselho Tutelar deve ser
contatado, pois o mesmo problema está ocorrendo nos Shoppings Tamboré e Parque Barueri.
Outros - Assunto: Aumento de Pedintes e Furtos no Interior de Veículos.
Interessado: Shopping Tamboré

A Coordenadora de Operações - Luísa Broilo Rios Moreira, saudou e convidou todos para o Simulado
de Abandono a ser realizado no Shopping Tamboré, no dia 17 de outubro de 2018 (quarta-feira), às
08h.

Explanou sobre ondas de furtos de objetos no interior de veículos. Segundo ela, após conversar com
outros estabelecimentos, confirmou-se que o mesmo ocorre no Wal Mart, Kalunga, Giga, entre
outros locais. Luisa explicou que a ação do infrator é muito rápida, ele fica alguns metros do veículo
e aciona o dispositivo eletrônico no mesmo momento em que o proprietário aciona o alarme do seu
carro e assim as portas do veículo não travam. Neste momento, tudo que está dentro do veículo é
furtado. Informou toda equipe de segurança do shopping está empenhada, mas está difícil de
combater, por isso pediu ajuda das autoridades presentes.
O delegado esclareceu o dispositivo eletrônico, nomeado de “capetinha, inclusive já abordado em
reuniões anteriores e na capa do jornal do CONSEG, voltou a ser utilizado. De acordo com todos
registros feitos na delegacia ficou constatado que 4 desses infratores aplicaram fita adesiva na placa
do carro para acessarem os estacionamentos e prejudicar a identificação através imagens, além
disso, utilizam-se de carros de locadoras, inclusive alugados com documentos e cartões adulterados.
Enquanto isso, o trabalho de investigação está avançando, esclareceu o Dr. Ednelson.
Posteriormente, Luisa pontuou que tem aumentado o número de pedintes, especialmente de
crianças, dentro e fora do Shopping, e que elas acessam o Shopping pelo estacionamento do
Carrefour ou pelo McDonald´s, para saírem das vistas dos seguranças.
A presidente sugeriu que o CONSEG coloque os shoppings em contato com o Conselho Tutelar.
A capitã Sandra esclareceu que o problema não está migrando e sim aumentando, atingindo outros
locais e shoppings, por isso, orientou um ofício aos cuidados do Juíz da Vara da Infância e Juventude,
para que eles tracem uma linha de atuação.
O Dr. Ednelson sugeriu que o CONSEG entre em contato com o Coordenador do Conselho Tutelar.
Após essa primeira ação, se não houver consenso, entrar em contato com o Juiz e Ministério Público.
Domingues pontuou que no passado o CONSEG aproximou o Conselho Tutelar das suas reuniões,
criando um canal direto. Portanto, sugeriu uma reunião na Vara da infância e Juventude para
apresentar-lhes as necessidades levantadas.
Pedro pontuou que durante a oportunidade, seria importante abordar sobre o assunto das crianças
pedintes na av. Piracema, em prol a proteção das crianças, de modo a combater qualquer tipo de
exploração. A presidente informou que na próxima reunião de diretoria será alinhada as ações e
apresentadas na reunião mensal de novembro.
Assuntos Gerais:

SOCET. Após comunicado da Polícia Militar de que o Posto Policial Tamboré seria fechado para
reforma por motivo de insalubridade e acessibilidade, o Residencial Tamboré 1 e a Sociedade Centro
Empresarial Tamboré – SOCET, nas pessoas de Cel. Dorival e Sr. Oswaldo Silva, reportaram-se à Ten.
Cel Adriana Oliveira – Comandante do 20º BPM/M e assumiram a missão de revitalizá-lo.
O projeto já elaborado contempla, além da eliminação da insalubridade, nova identificação do posto;
monitoramento por câmeras; acesso à pessoas com necessidades especiais e espaço kids para
crianças.
Para angariar recursos financeiros, estão em contato com empresas sensibilizadas ao caso, pois o PP
Tamboré é estratégico e muito importante para a comunidade. “Não podemos permitir que a
criminalidade cresça, o objetivo é reduzi-la”.
Para finalizar, pontuou que contarão com o elevado espírito solidário e cooperativo de todos.

O presidente da AREJ – Adriano Rodrigues, fez o uso da palavra e pontuou sua preocupação e que a
Associação está buscando conscientizar grandes empresas do entorno para ajudar na revitalização
do posto.
A presidente parabenizou a Socet e Tamboré 1 pela iniciativa, assim como todos envolvidos, e
salientou que os bairros de Alphaville e do Tamboré são diferenciados porque a iniciativa privada
complementa o que o poder público não pode fazer. A AREA fez o mesmo com a Base Comunitária
de Alphaville. Disse ainda que a cidade de Barueri é privilegiada, e que as informações recebidas no
CONSEG permitem movimentar um grupo seleto de pessoas da melhor forma possível. “É no CONSEG
que as demandas são realizadas”, ressaltou a presidente Gislane Gandra.
- Sra. Nilda - moradora, parabenizou a todos pelo trabalho e fez agradecimentos por todas as
solicitações resolvidas. Na oportunidade, informou que o bar, próximo ao ed. Copacabana, está
funcionando com som alto. Explicou que durante a semana o som fica ligado até 1h30 da manhã, e
aos finais de semana, até 3h da manhã. O Inspetor Chouzende pontuou que será feita a medição do
som no local para possíveis ações.
Não havendo mais assuntos tratados, a Presidente Gislane Gandra encerrou a reunião.
LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da reunião ordinária do mês de novembro de 2018
Data: 07/11/2018
Hora de Início da Reunião: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

