ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA – 03/08/2016
CONSEG – BARUERI – ALPHAVILLE/TAMBORÉ
Data da 03/08/2016
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20h00
Reunião
Encerramento
Local da Reunião: Base de Segurança AREA – Centro Empresarial Alphaville
Pessoas Presentes: 24

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 R. DA CUNHA
EVALDO BRAUN
JOAQUIM DOMINGUES FILHO

FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A presidente Gislane Gandra saudou a todos os presentes. Na sequência, submeteu a ata da
reunião de julho à aprovação.
Explanou sobre a cerimônia de Passagem e Assunção do Comando de Policiamento de Área
Metropolitana Oito, e inauguração do retrato do Cel Ernesto Puglia Neto, na Galeria de
Comandantes, a convite do Comandante Cel PM Marcelo José Rabello Vianna. No ensejo,
informou que o Cel Léo Fanin não está mais no 20º batalhão, e o CONSEG fez uma visita ao
atual Comandante, Cel André Luis, o qual em breve será convidado para a reunião do CONSEG.
Informou que o CONSEG Notícias de edição 65 (junho/julho de 2016) foi finalizado, portanto,
durante o mês de agosto os informativos serão distribuídos e todos notarão que o uso consciente
do celular foi o principal assunto abordado no material.
Outro ponto destacado, foi a importância da pontualidade da reunião, pediu a contribuição de
todos. Desta forma, com objetivo de deixar as reuniões ainda mais produtivas, a partir desta data,
ficará junto com a lista de presença, uma ficha para que todos possam especificar os assuntos
que desejam esclarecer no decorrer da reunião. A ficha será direcionada a autoridade
responsável, e poderá ser respondida no decorrer ou ao final da reunião, ou ainda,
posteriormente.
Parabenizou a SOCET, na pessoa do Sr. Oswaldo, pela 2º edição do informativo, e a Jornalista
responsável - Viviane Salles.
E por último, informou que ao final da reunião, após assuntos gerais, será apresentado o vídeo
institucional da AREA. São 35 anos de muito trabalho em prol do bairro de Alphaville. Ressaltou
a importância da divulgação dos trabalhos realizados pela AREA e SOCET, visto que, após
divulgar o vídeo entre os síndicos, notou que muitos deles desconheciam o Call Box (telefone de
emergência), espalhados nas ruas de Alphaville.
Ocorrências. Para iniciar com as ocorrências, passou a palavra ao sargento José Elias dos
Santos, representante da Cap. Sandra, ausente por motivo de férias.
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AUTORIDADES PRESENTES – MEMBROS INSTITUCIONAIS E REPRESENTATIVOS
FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES
Outros - Assunto: Guarda Civil Municipal de Barueri
Interessado: Supervisora Kelly de Lima Rigonati Rocha
Pela Guarda Municipal de Barueri, a supervisora Kelly, saudou a todos. Informou que houve
uma redução nos índices e citou a importância dos bloqueios realizados pela Guarda Municipal
e Polícia Militar. Desta forma, enalteceu um bloqueio de veículo realizado na divisa do Tamboré
com Jd. Mutinga, onde 2 indivíduos foram presos, ambos sem ficha criminal, porém, após a
revista no interior do veículo, foi encontrado 4 tijolos de craque. Posteriormente, foi constatado
que as drogas eram de cotia e seriam distribuídas nas áreas do Mutinga e Munhoz Júnior
(Osasco). É algo que acontece somente quando há denúncia anônima, esclareceu a
supervisora. Parabenizou a todos, e por último, ressaltou a importância do apoio dos motoristas
para realização das blitzes.
ASSUNTOS TRATADOS
Delitos Apontados
Outros - Assunto: Furto e Roubos
Interessado: Cap. PM Sandra Aparecida dos Santos
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, o Sargento José Elias dos Santos, iniciou com a apresentação das
ocorrências dos meses de maio, junho e julho de 2015 contra o mesmo período de 2016. De
acordo com os números apresentados, todos os índices foram reduzidos, exceto os roubos de
cargas. Segundo o sargento, a integração entre as forças de segurança, o trabalho preventivo
e o boletim de ocorrência, possibilitam que o crime cesse e migre. Esclareceu que o trabalho
da polícia é preventivo, não basta recuperar os bens roubados, e sim evitar o crime, e
consequentemente, o trauma que a vítima passará.
Produtividade 2016: 7 flagrantes, 15 pessoas presas, apreensão de 1 arma de fogo e 13
veículos localizados. Cartão de prioridade. Trata-se de uma ação voltada para o local do
crime, onde as informações são colhidas através do boletim de ocorrências e denúncias.
Ações Policiais. A área de Alphaville possui uma viatura exclusiva de apoio, além das
motocicletas e outras 3 viaturas que realizam ronda na região. Disse, ainda, que são
disponibilizadas 2 viaturas exclusivas para atender os horários de troca de serviços entre os
policiais. Já as motos (ROCAM), são disponibilizadas, estrategicamente, para os grandes
corredores dos bairros de Alphaville e Tamboré, com objetivo de realizarem operações de
bloqueios nas vias de acesso, entre os horários de maior fluxo de veículos e pessoas.
Destacou que a Polícia Militar tem se empenhado muito para oferecer segurança ao cidadão
de bem. Reforçou sobre a importância do registro do boletim de ocorrência, só assim a polícia
poderá trabalhar de forma eficaz no combate ao crime.
Informou ainda, que em Barueri está sendo desencadeada a operação metropolitana, com
diversas viaturas circulando na área do 20º batalhão, entre elas as viaturas da força tática e

motocicletas, com intuito de realizar bloqueios em toda a região. Por isto, em apoio aos
bloqueios, orienta a todos que abaixem os vidros, diminua o farol, acenda a luz interna se tiver
escuro, e sobretudo, ajudar a propagar essas informações para as pessoas próximas, disse o
sargento.
De forma a complementar, a presidente apresentou o informativo de ed.63, com dicas sobre
blitz, fornecidas pelo próprio sargento Elias, e lhe agradeceu pelo apoio. Devido a necessidade,
as dicas serão republicadas no próximo informativo, concluiu a presidente.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Dr. Daniel Juns dos Santos
Dr. Daniel, Delegado titular do 2º Distrito Policial de Alphaville saudou a todos e justificou o
atraso, devido ao furto de máquina na região, com identificação dos autores e localização da
máquina em outro estado. Ocorrências. Destacou a tentativa de furto de motocicleta, ação
conjunta entre a AREA, PM, com apoio do Demutran. Esclareceu que o vigilante da AREA
colocou sua própria vida em risco, quando entrou na frente do motoqueiro em fuga e foi
atropelado. Na sequência, o fugitivo foi preso e o vigilante levado ao hospital, com diversas
fraturas. Enalteceu a bravura do vigilante, que arriscou sua própria vida para preservar o bem
patrimonial de uma outra pessoa. Quanto ao meliante, ao chegar na delegacia, foi esclarecido
mais 3 furtos de motos praticados na região, com apoio das câmeras da AREA. Portanto, além
do furto em questão, o sujeito responderá por mais 3 crimes e com isto ficará mais tempo
preso, o que contribuirá para queda dos índices. São ações assim, que contribuem para
índices tão baixos, foi uma atitude louvável do vigilante da AREA, concluiu o delegado.
A presidente enalteceu o empenho dos profissionais de segurança, que expõem suas vidas
diariamente, em especial, ao vigilante Roger. Questionado sobre a possibilidade de fazer uma
menção honrosa ao vigilante, o cel Celso estudará a possibilidade.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Leonardo R. da Cunha, informou que o departamento de vigilância
mapeou os 18 bolsões de estacionamentos localizados na região (automóveis e motocicletas),
logo todos terão câmeras instaladas. São, aproximadamente, 820 vagas para motociclistas que
trabalham na região, porém, após o rodízio, estima-se que o número subirá para 2 mil motos.
“Tudo isto coloca a tarefa da AREA em um nível de exigência maior, mas ainda sim, estamos
conseguindo reduzir os furtos de motocicletas e veículos, continuaremos combatendo”. A
motocicleta é o meio de trabalho do motoboy, se perdê-la, poderá também perder o emprego, é
algo muito sério para a vítima, concluiu o Leonardo. Ocorrências. Citou roubos a transeuntes,
saidinhas de banco, furtos de objetos em veículos. Segundo ele, todos os esforços devem ser
redobrados, porque ainda acontecem os crimes na região. Citou um furto no banco Santander,
os ladrões arrombaram a porta e levaram armas dos vigilantes e uma quantia em dinheiro.
Assim como todos os bancos, o Santander não aceita o monitoramento de alarme gratuito da
AREA, que é muito mais eficiente (com reposta imediata), devido a política interna dos bancos
em geral, seus alarmes são monitorados em outro local. Assim acontece com as mais de 5 mil
empresas instaladas em Alphaville, onde menos de 200 são monitoradas, “é necessário
convencer as empresas a serem ajudadas”, disse. Quanto ao vigilante Roger, ele é realmente
um herói, mas não pode deixar de lembrar que ele não é o único, todos os vigilantes são
comprometidos, já se envolveram, inúmeras vezes, em situações de riscos para defesa do
bairro de Alphaville, comunidade e patrimônio de pessoas e empresas.

Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré.
Gerente Geral da SOCET, Sr. Oswaldo Silva, informou que a SOCET está há 3 meses
seguidos com ocorrência zero. No ensejo, solicitou que as empresas comuniquem a SOCET
sobre qualquer ocorrência registrada em sua área de atuação. Por último, a presidente o
parabenizou pela ocorrência zero dos últimos três meses.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: CCA - Centro Comercial Alphaville.
O gerente de segurança, João Roberto Teixeira Gimenes, saudou a todos. Informou que no
mês de agosto não houve ocorrência, mas citou um furto de celular em setembro, apesar dos
comunicados do CCA. A presidente diz que é comum as pessoas largarem as bolsas no balcão
e se deslocarem para o fundo da loja, segundo ela, mesmo com o monitoramento, as pessoas
devem ter mais atenção, visto que 40 mil pessoas/dia circulam no CCA. Orientou, ainda, que o
CCA faça um convite para o atual Comandante do 20º batalhão, para apresentar o Centro de
Monitoramento do CCA, que é fantástico, concluiu a presidente.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: PAM – Plano de Auxílio Mutuo.
O presidente, Joaquim Domingues Filho, saudou a todos. Comunicou que no dia sete passado,
todos os 200 associados, Corpo de Bombeiros e convidados, estiveram presentes em Paulínia,
no evento da Suatrans (empresa especializada em descontaminação de solo e proteção do
meio ambiente). Esclareceu que o PAM tem como objetivo traçar uma parceria com a empresa,
com a finalidade de trazer para o Corpo de Bombeiro treinamentos e especializações, voltados
para acidentes com produtos perigosos. Será estabelecido um vínculo, para que o treinamento
se inicie com os Bombeiros de Barueri, considerando os 15 municípios atendidos por eles. Por
último, informou que o convênio com a Suatrans já foi assinado pelo comandante do Corpo de
Bombeiros.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)
Supervisor Pinheiro, saudou a todos. Inicialmente, informou que na al. Amazonas existe um
projeto de implantação de semáforo, devido a travessia de pedestres. Mas, por conta da
situação atual da prefeitura, não há possibilidade de realizá-la. Com isto, o MC Donald´s se
propôs a implantar uma sinalização de advertência para os condutores, o projeto já foi
encaminhado para a empresa. E o local já foi pintado pela prefeitura, com legenda de solo para
que avise o condutor antes de chegar na travessia de pedestre.
Citou algumas sinalizações realizadas com o apoio da AREA, como a sinalização de embarque
e desembarque, sinalização alterada na al. Cauaxi. Pontuou sobre os bolsões que serão
implantados na região de Alphaville, todos terão o conhecimento da AREA, assim nenhum local
ficará com a vigilância desguarnecida. Já o bolsão de motos na al. Cauaxi, devido a zona azul,
estava com problemas nas saídas dos condomínios, porém, em conjunto com a AREA,
conseguiram um local adequado para as motos, e ainda, as vagas para idosos e deficientes
serão remanejadas, para melhor atender o munícipe que utilizará o bolsão.
Quanto aos semáforos parados na região, foram restabelecidos. Já a obra do muro de arrimo
para contenção de talude, na al. Tocantins, construído pela AREA, a pedido da prefeitura,
poderá ter problemas de transtornos no trânsito no período da manhã, pede a colaboração de
todos, por se tratar de uma melhoria.

Em relação ao desmoronamento no Pq. Imperial, o impacto refletiu no trânsito da Chico
Mendes e João Pereira de Camargo (Tamboré). Contudo, em contrapartida, foi implantado
semáforo no local onde desmoronou e os agentes estão controlando bem o fluxo. Estima-se o
prazo de 5 meses para finalização da obra no Pq. Imperial.
- Assuntos Gerais:
Leonardo R. Cunha, explanou sobre o vídeo institucional da AREA, que tem o objetivo de levar
a comunidade o que é a Associação, o serviço que ele presta, bem como as ferramentas
disponíveis aos moradores e público flutuante. A comunicação imediata é fundamental, visto
que, aliada a integração entre as forças de segurança, torna a fuga quase impossível, finalizou.
O vídeo está disponível no youtube e aplicativo da AREA. A presidente parabenizou o
excelente trabalho da AREA e solicitou que o vídeo seja disponibilizado no site e Informativo do
CONSEG Alphaville - Tamboré.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião Ordinária do mês de Setembro de 2016
Data: 14/09/2016
Hora de Início: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

