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A presidente Gislane Gandra saudou a todos os presentes e submeteu a ata da reunião anterior a
aprovação. Na sequência, leu o texto de introdução, enfatizando que, mesmo diante da realidade do
país, os esforços da área de segurança são ainda maiores, o que torna evidente que a integração é o
fator primordial para se manter a sensação e realidade de segurança na região. Ocorrências. Neste
momento, passou a palavra a Polícia Militar – Instituição mais antiga, na pessoa da Comandante da
5ª Cia - Capitã 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: Operações Policiais e Redução dos Indicadores Criminais
Interessado: Cap. PM Sandra Aparecida dos Santos

Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, Capitã PM Sandra, saudou todos e pontuou que houve redução de alguns
crimes, porém um aumento grande de furtos de cabos cobre (nova modalidade) nos bairros de
Alphaville e Tamboré. A PM realizou 2 flagrantes e apreendeu mais de 300 kilos de fios de cobre.
Pontuou que alguns galpões se encontram vazios, e mais grave ainda, além da ousadia de se adentrar
nos locais, nos galpões onde há vigilante, foi constatado que o segurança está junto na empreitada
diretiva dos furtos de fios. Pontuou que cabem aos empresários orientarem bem os funcionários e
contratarem boas empresas de segurança. Ressaltou ainda que a colaboração dos funcionários da

SOCET e AREA, em avisar de forma célebre, foi fundamental para realização das prisões, por tratarse de crime silencioso, e ainda os meliantes utilizam-se de uniforme e carros caracterizados. Já os
demais dados, como roubos e roubos de veículo se mantém estáveis. Pontuou que em toda área do
Tamboré foram registrados 3 roubos a transeuntes e 3 roubos de veículos. Somente em março, a 5ª
Cia realizou prisão de 17 pessoas em flagrante (um dia sim e um dia não), inclusive com apreensões
de 2 armas de fogo. Alerta a população para volta de armas verdadeiras durante os crimes e não
mais simulacros (armas falsas). Ressaltou a integração constante com a GCM, permitiu operações
diárias visando a área do Mutinga, Pq. Imperial e Av. Jussara. Devido a isto, o roubo de carga foi
reduzido. A 5ª Cia cumpriu todas as metas, inclusive de homicídios. "Não conseguiríamos esses
números sem a união e planejamentos conjuntos, bem como o cartão de patrulhamento, realizado
a cada 15 dias, de modo a somar os esforços. Pontuou ainda o apoio fundamental do Demutran em
todas as ações. “O crime se aprimora e a polícia também deve se aprimorar para combater a
criminalidade”, enfatizou. Nos próximos dias deve sair o plano municipal de segurança, com
convênio ratificado. Segundo ela, a cidade só tem a ganhar, e o mais importante é a redução dos
indicadores criminais e a sensação de segurança no Município de Barueri, concluiu a capitã.
Polícia Civil
Outros - Assunto: Aumento de Número dos Flagrantes
Interessado: Dr. Ednelson de Jesus Martins

Delegado Titular 2º Distrito Policial, Dr. Ednelson, saudou a todos e parabenizou o trabalho de
prevenção realizado entre a PM e GCM, assim como os flagrantes de furtos de fio de cobre, foi
excepcional o número de prisões, até porque o índice de furto subiu no mês de fevereiro, devido
aos furtos de fios e celulares. Segundo o delegado, notou-se que os galpões se encontram
abandonados, e alguns dos sujeitos são moradores de rua e acabam vendendo os fios para
comprarem drogas. Além das prisões realizadas, foram identificadas outras pessoas que são
objetos de investigação, com certeza responderão em justiça. Acredita-se que os números cairão
no próximo mês. Em relação ao celular, por se tratar de objeto que eleva consideravelmente o
índice de furto, pela facilidade encontrada, devido à falta de cautela das pessoas. Observou
também furto em condomínio, pontuou um caso que fez o proprietário desconfiar da empregada e
a investigação confirmou o furto. Por isso, alerta para cuidados na residência e medidas de
segurança, como instalação de câmeras, por exemplo. Quanto ao roubo de carga, apontou para
prisões importantes de líderes de roubo de carga dos bairros do Pq. Imperial e Jd. Mutinga, com
preventiva de sujeito que agenciava roubos, segundo ele refletirá positivamente nos indicadores do
próximo mês. Posteriormente, citou outra prisão muito importante, com a participação da PM,
para pedido de prisão em latrocínio, ocorrido em adega no Pq. Imperial. Relatou que o exfuncionário pediu dinheiro e venda fiado, o senhor de 53 anos não aceitou, por isso o sujeito o
matou a facadas. Após fugir, foi feito pedido prisão temporária e a PM o prendeu por conta da
prisão preventiva decretada. Outro tipo de ocorrência apresentada constantemente pela GCM e
PM é o uso de moto produto de leilão, que por não ser considerado crime, os sujeitos as utilizam
para cometê-los. Delegado enfatizou que ainda que não seja crime, por questões administrativas,
as motos não são autorizadas para retornarem nas ruas. De forma preventiva, a polícia civil ainda
orienta as oficinas mecânicas. Informou que PM e GCMB apreenderam entre 3 a 4 motos somente
em março. Além desses casos, citou mais 3 casos de furtos esclarecidos com base nas filmagens, o

que demonstra a efetiva integração entre PM, GCM, PC, AREA e Socet, possibilitando um resultado
ainda mais positivo para trabalho da segurança pública.
Guarda Civil Municipal de Barueri
Outros - Assunto: Integração entre a força de segurança
Interessado: Comandante Marcus Aparecido Guedes

Pela Guarda Municipal de Barueri, o Subinspetor Eduardo Baltor, saudou a todos e apresentou o
cenário do mês de março 2017 contra 2018, com 6 furtos de veículos em 2017, contra 1 em 2018.
Roubo de veículo com 3 registros em 2017, contra 2 em 2018. Roubos outros de 18 em 2017 para
10 em 2018. Sobre o trabalho conjunto entre a Guarda e PM, explanou sobre um caso de indivíduo
em atitude suspeita que ocorreu na área do Boa Vista e foi esclarecido, a partir do levantamento da
placa do carro, endereço do proprietário e até arma registrada da polícia federal, de acordo com
sistemas da PM e Guarda, o que confirmou que se tratava de delegado da policial civil. Quanto as
ocorrências, especificamente de furtos em galpões abandonados, frisou flagrante feita pela guarda
no dia 21 de março com a presença da AREA, na al. Tocantins, onde 5 indivíduos foram detidos. A
quadrilha veio de Diadema, acessaram a antiga Prol (desativada). Outro flagrante em conjunto com
a PM, GCM de Barueri e Santana de Parnaíba, foi o roubo de moto atrás do Mackenzie, onde a ação
foi radiada, e ao se deparar com o indivíduo tentando empreender fuga, o mesmo caiu no córrego
próximo ao atacadão e logo na sequencia foi pego com simulacro e levado para polícia de Santana
de Parnaíba. Posteriormente, sobre a GCMB, informou que os guardas terão curso de pistola, visto
que não é possível combater o crime com revolver. Pontuou ainda sobre a contemplação do plano
de carreira da GCMB, após 23 anos de espera, foi uma grande conquista para a Instituição. Eventos
futuros no município de Barueri. Esclareceu que o time de futebol foi transferido para primeira
divisão, por isso a cidade terá eventos grandiosos em 2019. Já em maio de 2018, acontecerá no
Município a Liga das Nações Feminina de Volleyball, o que requer grande concentração de
segurança durante os dias de evento. Por último, pontuou que o mês de março foi positivo, sem
deixar de levar em conta a situação do país, assim como foi explanado pela presidente; outras
cidades elevaram o índice criminal, contudo, o município de Barueri reduziu os índices. A
presidente parabenizou a GCM, na pessoa do Baltor, pelo trabalho conjunto entre a PM e PC, assim
como a ocorrência satisfatória na al. Tocantins.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)

O Diretor Técnico, José Luiz Pinheiro, saudou a todos e informou que estão fazendo avaliação dos
índices de acidentes com vítimas no Município, principalmente nos bairros de Alphaville e
Tamboré, devido à grande demanda de veículo. Citou, em fevereiro, 9 acidentes com vítimas em
Alphaville contra 7 em março de 2018. No Tamboré o índice se manteve com 1 registro em
fevereiro e março. Quanto a fiscalização, notou-se queda de infrações. Pontuou campanha
educativa no mês de março, com orientação e não só com autuação, como os condutores
entendem, o que proporcionou reduzir ainda mais o número de infrações. Citou a al. Grajaú (trecho
do cartório), com 28 autuações em fevereiro, contra 13 em março. Além disso, ressaltou que a
própria operação da GCM, PM e Demutran na rua, é preventiva e já inibe as pessoas de cometerem
infrações. Sobre as obras, pontuou que os trabalhos na al. Tucunaré avançarão nos próximos dias,
com necessidade de reduzir as faixas de rolamento, o que causará possíveis transtornos. Já o

viaduto passará pelo estacionamento, por isso deixará de ser utilizado. Após questionamento da
Luíza sobre os buracos causados pela chuva, em frente ao Shopping Tamboré, pontuou que já
entrou em contato com a secretaria de obras, o qual iniciará com o trabalho. Com relação as
restrições de caminhões, o decreto aponta para os períodos das 6h às 9h e das 16h às 20h. Por isso,
de modo a não prejudicar as empresas, o horário será alterado, bem como as cargas especiais que
poderão adentrar nas áreas correspondentes. Sobre as caçambas, esclareceu que só devem
permanecer em locais onde é permitido estacionamento, no caso de carga e descarga, somente se
comportar o caminhão para retirada, caso contrário, não é autorizado.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville

O Gerente Geral da AREA, Leonardo R. Cunha, saudou a todos e ressaltou a invasão em galpões, de
certa forma, abandonados, sem vigilância da AREA. Citou 13 flagrantes de furtos de fio de cobre,
enfatizou que é necessário identificar o receptador. Segundo Leonardo, a instalação furtada pode
ser considerada sucata, mas para o empresário o prejuízo poderá ficar entre 15 e 20 mil reais, no
caso do quadro elétrico. "Se não combatermos o crime ele cresce, é preciso uma atenção para se
chegar no receptador", pontuou. Quanto as demais ocorrências, citou 1 roubo de moto próximo ao
trevo de Alphaville; 1 roubo a transeunte, que ocorreu quando uma senhora desembarcou do
ônibus na av. São Paulo, e o ladrão saiu do mato e a roubou, ela foi até a portaria e comunicou a
AREA. Por isso, o ladrão foi pego próximo ao Café Pelé; 1 roubo nas Lojas Americanas, ao lado do
Mc Donald´s, de celulares e notebooks, conforme imagens disponibilizadas pelo Outback, foi
identificado a placa do carro na al. Grajaú, o que ajudará na investigação; 1 registro de furto em
comércio (Pão de Açúcar), os sujeitos furtaram objetos de dentro dos veículos no estacionamento,
e ainda, roubaram kilos de carne do mercado. A placa do carro foi levantada na al. Cauaxi. Após 3
casos seguidos registrados em estabelecimento, pontua que é necessário que melhorem os
procedimentos de segurança. Outras ocorrências: 1 atropelamento com vítima fatal; 5 incêndios,
sendo 3 em veículos e 2 em fiação na al. Mamoré e Araguaia. Segundo o Leonardo, trata-se de um
mês onde os ladrões estão bem ativos em Alphaville, são oriundos especialmente da crise. Houve
um número grande de ocorrências, porém o trabalho da vigilância da AREA, da GCM, da Polícia
Militar e Civil, resultou no sucesso de prisões. Dr. Ednelson esclareceu que o próprio sistema não
entende a necessidade de prisão nos casos de furtos.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré

Gerente Geral da Socet, Sr. Oswaldo Silva, saudou os presentes e pontuou que a vigilância da Socet
registrou 2 ocorrências; 1 furto de fio de cobre de para-raios no dia 15 de março; 1 tentativa de
furto de fio de cobre no dia 19 de março, 1h24 da manhã. Ao receber a informação de pessoas no
telhado do Armazém, a vigilância contatou a GCM, e quando as viaturas se aproximavam os 2
sujeitos evadiram-se do local, deixando no telhado do Armazém 5 mochilas vazias e 2 rolos de fios
de cobre. "Foi uma ocorrência pró-ativa, o furto foi evitado, assim consideramos uma boa
estatística 2 ocorrências no mês de março. Conforme relatos policiais durante a reunião, 13 pessoas
foram presas pelo mesmo motivo. É importante retirar de circulação essas pessoas. Desta forma,
sempre contamos com a apoio da polícia militar, da guarda e polícia civil, as quais nos recebem
muito bem", disse. Segundo Sr. Oswaldo, a Socet recebe reclamações de empresas instaladas no

Centro Empresarial Tamboré, por acreditarem que a segurança privada deve prevenir os casos, por
isso apresentou a estatística dos últimos 10 anos, onde a Socet registrou uma linha descendente
direta dos indicadores criminais. De 36 registros em 2008, para 12 registros nos últimos meses,
uma média de 1 ocorrência por mês. Além de que, há de se levar em consideração que as
ocorrências não são consideradas graves.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: PAM – Plano de Auxílio Mutuo

O presidente, Joaquim Domingues Filho, saudou a todos e informou que dentro do escopo da
entidade existem algumas propostas, entre elas, ressaltou a saúde laboral do corpo de bombeiros,
proporcionando cursos aos profissionais. No período de 45 dias 13 membros se formaram em
técnica e conhecimento em salvamento aquático, em águas profundas. Salientou que os
instrutores do curso foram formados pelo PAM, a partir da proposta de convênio com a Suatrans,
que por sua vez, possibilitou tais capacitações e estão se multiplicando, conforme objetivo previsto.
Disse ainda, que essa mesma proposta, possibilitou que a ARESB também pudesse receber
benefícios dos cursos na área de emergência química. Posteriormente, ressaltou que após muitos
anos de dedicação, o PAM conquistou o benefício para os associados, onde todos receberão mais
um ano de AVCB. Segundo ele, trata-se de uma forma de incentivar que outras empresas
participem do PAM, de modo a prevenir os sinistros de incêndios e demais incidentes. Atualmente,
o PAM conta com 17 empresas associadas, mas a meta é se chegar em 40 empresas. Pontuou que
as empresas se preocupam com os benefícios e não com a prevenção. Esclareceu que ao longo dos
anos todos, as reuniões proporcionaram a sensibilização de diversos executivos, assim alguns
postos de bombeiros foram criados. Além disso, existe foco para que se tenha um posto em cada
município, de modo a atender as intercorrências que possam existir nos 16 municípios. Sem contar,
a proposta de criações de outros PANS, atualmente, mais 2 encontram-se ativos. Há necessidade
de RINEM, uma rede integrada para assumir todos, e assim a resposta chegar de acordo com a
necessidade de cara área, de acordo com o número de indústrias e galpões, mas ainda falta a
grande consciência dos executivos, finalizou Domingues. A presidente enalteceu o trabalho do
PAM, e por participar das reuniões, esclareceu sobre a importância de conscientizar as empresas
sobre prevenção e segurança em incêndios, assim como maiores treinamentos proporcionados aos
associados do PAM.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Shopping Iguatemi

Gerente de Segurança, Márcio Luís, saudou a todos e informou que não houve ocorrência no mês
de março.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Shopping Tamboré

A coordenadora de segurança, Luíza Broilo, pontuou 1 ocorrência envolvendo condutor em diversas
batidas dentro do estacionamento do Shopping, sendo que uma das batidas deu perca total no carro.
O condutor foi embora e levou as duas cancelas, atropelou uma pessoa fora do estacionamento, e
sem prestar socorro fugiu. Após realizar o boletim de ocorrência, foi confirmado mais dois casos com
o mesmo condutor pelo mesmo motivo.

Assuntos Gerais

- Capitã Sandra, ressaltou que uma semana antes da semana santa, 5 ônibus (em torno de 250
pessoas) de saídas temporárias, com desembarque no KM 27, os presos sobem as escadas e
adentram o Município de Barueri. Há uma incidência muito grande de pessoas que não retornam
para o sistema.
- Leonardo, ressaltou a consciência da importância da prevenção é muito baixa, da mesma forma
que tantas empresas importantes da região se recusam a participar do PAM, as mesmas não utilizam
do monitoramento de alarme gratuito disponibilizado pela AREA. São, aproximadamente, 5 mil
empresas instaladas em Alphaville, apenas 200 empresas utilizam o monitoramento da AREA. O
mesmo acontece com os galpões furtados. Divulgou ainda o aplicativo gratuito da AREA, com
acionamento imediato da segurança, com efeito de acionar toda a segurança pública, por estar
interligada ao alerta geral. As pessoas não têm o mínimo de cultura preventiva para instalar o
aplicativo de segurança, destacou. Gislane sugeriu que a AREA contate os responsáveis pelas mídias
nos elevadores, visto que grande parte dos condomínios residenciais possuem esse meio de
comunicação, e assim divulgar o aplicativo da AREA sem custo, por tratar-se de benefício para o
próprio morador.
- O morador Sr. Murilo, enalteceu o trabalho desenvolvido pela AREA, com atendimento 24h, é
preciso valorizar as coisas boas, visto que existe uma série de críticas com empresas boas, assim
como a imprensa só critica os policiais. Por isso registrou seu reconhecimento com o trabalho
prestado pela AREA, da mesma forma com os policiais que realizam o trabalho para proteger o
cidadão de bem, concluiu.
- Dra. Maria Clara ressaltou o trabalho oferecido pela AREA, como cursos gratuitos aos seus
associados, que são: de incêndio, de CIPA, de vazamento, de piscina, de portaria, entre outros de
igual importância. O Rotary está criando o Rotary Empresarial, o qual a ACIB apoiará o tema.
Domingues esclareceu que a AREA envia mensalmente para as empresas associadas, com grau de
risco dentro do seguimento, a grade de trabalho dos cursos realizados gratuitamente. Infelizmente
poucas pessoas aderem aos cursos.
- Fabiana Ruiz, esclareceu sobre cobrança falsa em boleto destinado ao CONSEG, via correio. Onde,
estelionatários se passam pela empresa registro.br, responsável pelo domínio do site e elaboram
boletos com outros nomes, como registro.bs, o que não corresponde ao nome oficial da empresa. O
delegado esclareceu que a conta que está vinculada ao boleto receberá o pagamento, por isso, há
necessidade de conferência do nome da empresa, código de barras e beneficiário. Outro caso
apontado, foi de vendedores de empréstimo consignados, que para bater meta e ganhar comissão,
levantam dados dos clientes, elaboram documentos e falsificam assinaturas para concluírem o
empréstimo, que por sua vez, não foi autorizado, mas confirmado em conta. Alertou ainda que a
internet é um meio rápido para fraudes diversas, assim como compras pela internet. Delegado
ressaltou que é necessário melhorar o sistema do banco junto a Febraban, pelo menos ao digitar o
boleto aparecer o nome do beneficiário. Leonardo esclareceu que o Bradesco informou, que a partir
de junho, todos os bancos não aceitarão mais boletos sem registros, conforme acordo com a
Febraban, o que poderá reduzir as fraudes.
- O Coordenador Operacional, Tiago Paltrinieri, ressaltou a ocorrência da última quinta-feira, devido
ao volume de água de chuva. O que era esperado para todo mês, choveu em um dia, e por isso a Av.

Piracema, próximo ao Shopping Tamboré foi novamente um dos locais mais prejudicados com a
enchente. Uma pessoa ficou ilhada dentro do carro, e devido a impossibilidade de chegar a pé no
local, o Demutran e GCMB realizaram uma ação conjunta. “A principal missão do Demutran é salvar
vidas, mesmo que seja corrigindo o erro”, enfatizou. Sr. Nelson, complementou dizendo que estava
presente no local e acompanhou toda ação e elogiou ação do Demutran para interrupção do trânsito
no local, prevenindo outros acidentes. O Subinspetor Baltor foi o agente responsável pela retirada
da vítima de dentro do carro quase submerso na água. Por atuar na região há mais de 10 anos já
conhecia bem a área, e tão logo surgiu a necessidade de atuação dos órgãos públicos e a fundamental
parceria com o Shopping Tamboré. Com conhecimento de causa, Baltor pontuou todos os locais de
trânsito caótico, bem como os pontos de riscos em situação de enchentes na área do Tamboré.
Esclareceu que a ocorrência contou com o apoio da Telha Norte, que doou uma corda para ser
amarrada na árvore e assim salvar a vítima sem riscos. Segundo ele, naquele local existe uma galeria
e por isso as águas vindas de toda direção afunilam naquele local. Até mesmo as tampas de ferro
“boca de lobo” podem ser levadas pela força da água. Alertou a todos para cuidados com outras
ações na Av. Piracema, e ainda, pontuou que a Guarda e Defesa Civil levantaram os locais que
facilmente engolem uma pessoa. “O prejuízo material é recuperado, já a vida não”. Por último,
solicitou ao Shopping Tamboré que nesses casos fechem todas as cancelas, para que os veículos não
entrem no estacionamento e saiam por outros locais com riscos de acidentes. Já o Diretor técnico do
Demutran, Pinheiro, esclareceu que recebe previamente as informações climáticas, e por isso que é
feito o bloqueio prévio de modo a prevenir acidentes em casos como esse. “Vale ressaltar que
mesmo diante da quantidade de veículos que transitam na região é notável a eficiência das ações
preventivas”. Após Sr. Oswaldo questionar, Pinheiro esclarece que as Secretárias de Obras e de
Serviços Municipais foram notificadas sobre as fortes chuvas e necessidade de ações para prevenir
as enchentes. Paltriniere esclarece que mesmo com mais evasão, se o volume de água for excessivo,
poderá ocorrer imprevistos. Para finalizar, a presidente afirmou que a ocorrência será constada em
ata e o CONSEG fará um ofício de elogio para o departamento do Demutran e GCMB, agradecendo
a atuação brilhante e integração.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião Ordinária do mês de Maio de 2018
Data: 02/05/2018
Hora de Início da Reunião: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

