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A presidente, Gislane Gandra Lima, saudou a todos os presentes. Na sequência, submeteu a ata da
reunião anterior a aprovação. Pontuou que, ao final da reunião - em assuntos gerais, a Psicóloga Dra.
Marilde Batista Novelli e GCM Márcio Aparecido José, terão 15 minutos para apresentação do
Programa de Ações Preventivas da GCMB, voltado para os jovens e familiares, do 6º ao 9º ano
(justamente na idade em que encontram-se mais disponíveis e com menos contato com os pais),
explicou. Assim como o PROERD – Programa Educacional de Resistencia às Drogas, administrado pela
Polícia Militar para crianças do 5º ano do Colégio Estadual, o Programa da GCM, visa prevenir que o
jovem entre nesse círculo vicioso de escalada da violência. O programa atenderá a rede Municipal
de Ensino, no entanto, as crianças terão novamente mais uma oportunidade de reforçar a proposta
de prevenção às drogas, ou ainda, uma nova experiência para as que ainda não participaram do
PROERD.
Destacou a presença do então Presidente do Rotary Barueri - Fábio Yuki. Informou que há 3 semanas
o CONSEG foi convidado para ministrar uma palestra no Rotary, o qual realiza um trabalho
preventivo, juntamente com a sociedade, de modo a alcançar também as crianças por meio de
atividades nas escolas. “Trata-se do Rotary mais antigo da região, o que muito nos honra ter
participado de sua reunião mensal”, disse a presidente.
Ocorrências. Passou a palavra para 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: Redução dos Indicadores.
Interessado: Cap. PM Sandra Aparecida dos Santos

Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, a Capitã PM Sandra saudou a todos e informou que a Tenente Coronel
PM Adriana Ribeiro, que estava à frente do Estado Maior, assumiu o Comando do 20º BPM/M. Como
Subcomandante está o Major PM Celoni e como Coordenador Operacional, o Major PM Ramos.
Estima uma profícua passagem da Comandante, a qual, inclusive, residirá no bairro, com isso terá
uma visibilidade ampla das peculiaridades e necessidades da região. Disse ainda, que o CONSEG já
esteve no batalhão a convite da Comandante.
Posteriormente, explanou sobre a formatura de 1.500 crianças do PROERD, o qual atinge crianças do
5º ano. Esclareceu que, a partir do 2º semestre algumas escolas contarão com o programa para o 7º
ano. “A soma de esforços é essencial para agregar a ideia do programa e oferecer uma continuidade
para que a aprendizagem não se perca”, parabenizou a GCM pela iniciativa e desafio.
Ocorrências em Alphaville. Redução em furto de veículos, neste ponto, chamou atenção para as
pessoas que esqueceram onde estacionaram seus veículos e registraram boletim de ocorrência de
furto. Foram registrados 3 casos no mês de junho. Citou redução de roubo a transeunte de forma
geral, de 4 para 3 e redução de furtos, para 8. Ocorrência no Tamboré. Citou 2 roubos de veículos,
nas avenidas Piracema e Ceci (Jubran); aumento de 2 furtos nas Avenidas Aruanã, Marcos Penteado
e Al. Tucunaré, e ainda, redução de 1 furto e 2 roubos. Com relação aos flagrantes, foram registrados
4, sendo 1 de roubo na al. Araguaia e tentativa de furto a veículo na Av. Piracema, com a prisão do
sujeito. A capitã destacou que o meliante veio da região de Suzano, após sua prisão, não houve mais
registro. Pontou ainda 1 flagrante de estelionato e embriaguez ao volante.
Operações da Polícia Militar. Somente na área de Alphaville 467 pessoas foram abordadas, 158
autos fiscalizados e 72 motos fiscalizadas. Ressaltou que novas operações diferenciadas serão
realizadas com o novo comando. Por último, pontuou que não houve ocorrência durante os jogos da
Copa do Mundo.
A presidente agradeceu o trabalho realizado pela capitã frente a 5ª cia e pontuou que o CONSEG foi
convidado, pela Comandante PM Adriana, para uma visita no vigésimo. A presidente julga muito
positiva sua vinda, por se tratar de uma pessoa participativa, educada e muito admirada.

Polícia Civil
Outros - Assunto: Mudança de Comando Geral.
Interessado: Dr. Ednelson de Jesus Martins

Delegado Titular 2º Distrito Policial, Dr. Ednelson, saudou a todos e informou que estava com
flagrante em andamento na delegacia, de tráfico através de plantação de droga em residência
realizado pela PM, o qual parabenizou pela importante ação.
Assim como a capitã, o delegado chamou atenção para os furtos de veículos e registros indevidos de
furto, prejudicando os dados do Infocrim e análises para ações preventivas, além do retrabalho da
polícia.
Salientou sobre operação preventiva, a nível de Seccional, realizada pela Polícia Civil no início do mês
de junho, de modo a colaborar com a trabalho preventivo, embora seja muito mais voltado a Polícia
Militar. Informou que o Delegado Geral atual é o Dr. Paulo Bicudo, o qual possui grande experiência,
e o Seccional Dr. Dejar permanecerá, o qual reside na região e possui um carinho especial por toda
a área. Por fim, desejou boas-vindas a Cmte. PM Adriana e se colocou à disposição.
A presidente pontuou que a permanência do Dr. Dejar será muito positiva, por se tratar de pessoa
dedicada e com atendimento diferenciado para a região e sociedade.
Guarda Civil Municipal de Barueri
Outros - Assunto: Redução dos Indicadores.
Interessado: Comandante Marcus Aparecido Guedes

Pela Guarda Municipal de Barueri, o comandante Guedes, saudou a todos e pontuou que o grande
desafio para este ano será superar a redução de 25% dos indicadores criminais do ano de 2017.
Pontuou que a projeção de redução nos indicadores só é possível com o trabalho conjunto entre a
GCM, PM, PC e Demutran.
Informações Inverídicas nas Redes Sociais. Ressaltou caso de menina de 14 anos, supostamente
desaparecida na área do Engenho Novo, conforme divulgação nas redes sociais. Após período de
diversas críticas negativas voltadas para a polícia, foi esclarecido que a menina fugiu para casa do
namorado. Por isso, o Comandante pede responsabilidade com as informações divulgadas por parte
da população. “Não critiquem somente, mas se posicionem e façam sugestão relevante em prol da
segurança da cidade”, pontuou.
O delegado complementou e esclareceu que não é o primeiro caso do município com o mesmo
desfecho. Alertou os pais para a permissividade na fase da adolescência, bem como a necessidade
de comunicar e procurar sempre a polícia, e não as redes sociais.
Posteriormente, Dra. Nilda – moradora do Ed. Copacabana, parabenizou o trabalho realizado pela
GCM e solicitou apoio para som alto de compressores de freezer e geladeira instalados no corredor
externo do prédio, durante toda a madrugada. Explicou que os equipamentos fazem parte da nova
lanchonete.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)

O Diretor Técnico, José Luiz Pinheiro, saudou a todos e pontuou aumento nos índices de acidentes
de trânsito, com diferença a maior; 6 casos com vítimas em maio e 9 casos em junho. Já os acidentes
sem vítima foram 4 em maio e 8 em junho. Em contrapartida, informou que as blitzes educativas
foram iniciadas no centro de Barueri. Pontuou que além das campanhas, o departamento vem

realizando palestras corporativas em algumas empresas, entre elas está a CONSIGAZ. Conforme
necessidade, as campanhas estão voltadas para ações preventivas sobre o uso devido do celular.
Pinheiro ressaltou que o assunto é preocupante, mas que o Demutran está em trabalho conjunto
com o Governo de Estado para amenizar os problemas de segurança viária.
- O Vice-presidente, Enzo Scalzi, pontuou que a população já está conscientizada, mas continuam a
usar o celular indevidamente. Sugere autuação como forma de mudança efetiva. Segundo ele,
“mexer no bolso”, é a melhor alternativa.
- Cel. Batista, Supervisor de Segurança do Res. Zero, enalteceu o trabalho das entidades, em especial
ao Demutran. Esclareceu que já trabalhou aproximadamente 40 anos na vida pública, por isso, julga
que trabalho apresentado por todos é digno de muito elogio. Na sequência, exemplificou com os
carros abandonados e guinchados dentro do residencial, após seu pedido junto ao Demutran. Além
dessa situação, pontuou outro caso no estacionamento do Shopping Tamboré. Ao estacionar seu
carro, notou que 9 dos 14 veículos estacionados nas vagas prioritárias para pessoas com mais de 60
anos não possuíam cartão. Logo entrou em contato com o Demutran, o qual intermediou o problema
junto ao responsável do Shopping, e assim ajustou a operação do Demutran no prazo de uma
semana. O Cel estava presente no local e acompanhou a ação do Demutran. Parabenizou, mais uma
vez, o Demutran pela resposta rápida.
O diretor Pinheiro, esclareceu que o Shopping Tamboré foi um dos pioneiros em solicitar a sinalização
para o departamento. Informou que existe um projeto, inclusive já aprovado para o Tamboré, o qual
permite a vistoria e homologação do Demutran dentro do estabelecimento. Outros Shoppings já
estão em contato. Explicou que somente a partir da aprovação desse projeto, o Demutran pode
adentrar em locais de grande porte para realizar a regularização, de acordo com a lei do idoso (de
5% das vagas) e deficiente (de 2% das vagas).
Obras. Citou a Via Park e alargamento da al. Xingú. Viaduto da al. Tucunaré. Al. Araguaia (descida)
haverá estreitamento de pista para construção de fundação com tubulão e sustentação de viga.
Obra da Sabesp do Governo do Estado. Construção da Adutora de Água Potável que será ligada da
Rua São Paulo até rotatória da Av. Andrômeda, com prazo de 720 dias para finalização da obra.
Obra na Rua da Prata. Durante o mesmo período da obra da Sabesp, a faixa da direita da Rua da
Prata ficará interditada para obras, desde a rotatória da Secretaria até a ponte da Castello Branco.
Orientou a todos sobre trânsito, de um modo geral, nos arredores.
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
tem registrado um período constante de reduções nos indicadores criminais.
O mês de junho foi o primeiro do ano a registrar 1 furto de veículo. Esclareceu que a motocicleta
furtada estava estacionada na al. Xingú, mas fora do bolsão. Ressaltou que não houve registro de
celular roubado. Porém, ainda, foram registrados 2 casos de invasões em galpões vazios de furtos
de fios e cobres. Segundo ele, os proprietários insistem em não colocar a vigilância ou alarmes em
suas instalações.
Citou 2 atropelamentos por motocicletas que surgiram no meio dos carros fora das faixas de
pedestres. E ainda, alguns furtos de objetos comuns em comércios e 1 desinteligência. Contudo,
foi um mês bastante pacífico.

A cap. Sandra complementou que existem diversos flagrantes feitos pelos próprios comerciantes,
até mesmo porque a resolução permite que eles próprios apresentem, e a polícia conduz. Leonardo
afirmou que até mesmo os pequenos comércios estão colando câmeras para ajudar na segurança.
Outros - Assunto: Entidade Privada.
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré

Gerente Geral da Socet, Sr. Oswaldo Silva, saudou os presentes e pontuou que a vigilância da Socet
registrou um mês de junho atípico, com 4 ocorrências, conforme descrições abaixo:
1 Incêndio em imóvel. O vigilante, em ronda 1h39 da manhã, ouviu o alarme sonoro e ao chegar no
local fez uma investigação e percebeu a fumaça saindo do fundo do prédio. A Base do Corpo de
Bombeiros foi acionada e rapidamente chegaram no local e extinguiram o fogo.
1 Tentativa de furto de veículo. O vigilante percebendo a atitude suspeita acionou a PM, que estava
próximo do local e deteve o ladrão ainda dentro do veículo tentando acionar o carro.
1 Furto de fio de cobre e 1 furto de pequenas máquinas de empresas que realizam montagem de
móveis. Dentro dessas 4 ocorrências, 2 foram proativas. A primeira evitou a propagação do fogo e
segunda impediu o furto do veículo.
Pontuou ainda, que na próxima semana será lançado o SOCET Notícias e abordado o assunto de
imóveis vazios. “Em alguns locais já foram colocados vigilantes, até mesmo 24 horas. Esperamos a
conscientização de outros proprietários, de modo a inibir as ações dos criminosos”, concluiu o
gerente geral da SOCET.
Outros - Assunto: Primeiro Posto de Bombeiro em Carapicuíba.
Interessado: PAM – Plano de Auxílio Mútuo

O diretor do PAM, Joaquim Domingues, saudou a todos e primeiro deixou consignado a presença da
presidente Gislane Gandra na última reunião da entidade. Informou que na última quarta-feira, o
Comandante do 18º GB – Cel PM Humberto, confirmou o convênio para instalação do primeiro Posto
de Bombeiro em Carapicuíba. Esclareceu que será provisório, até a construção do PB definitivo.
“Ao longo de 20 anos de existência jurídica do PAM, a entidade tem trabalhado com a proposta de
conscientizar e convencer os executivos dos 15 municípios que congregam o 18º GB, sobre a
importância de instalar um PB em cada Município. Atualmente, 50% do municípios não possuem
presença física do CB. Trata-se de um Trabalho árduo, exaustivo, mas que não deve cessar”. Segundo
Domingues, a cidade de Carapicuíba possui em média 700 mil habitantes e até o momento não
contava com a presença física do CB.
A presidente ressaltou que um terço do atendimento feito pelo 18º GB de Barueri e um terço do
atendimento do CB de Osasco são direcionados para Carapicuíba. Portanto, esse avanço evitará que
as viaturas dos bombeiros fiquem desfalcadas em Barueri e Osasco. Domingues esclareceu que o
Município, além do Estado, participa financeiramente e possui responsabilidade de construção e
manutenção do prédio, além da alimentação dos Bombeiros. Em contrapartida, o município tem o
direito de cobrar uma taxa de incêndio suficiente para realizar a manutenção.
Posteriormente, informou que o PAM participou do curso na Formação de Novos Profissionais para
o Curso de Exaustão de Fumaça em Local Confinado, e contou com quase 30 participantes. O PAM
patrocinou a estadia dos profissionais oriundos de todo estado. O CB contou com os profissionais do
corpo docente, disse ainda que alguns profissionais se alojaram no próprio quartel. Em suma, o curso
foi satisfatório e os profissionais, certamente, serão multiplicadores em outra unidades no CB. “O

trabalho do PAM não se resume apenas no trabalho preventivo junto as empresas. É necessário olhar
para o todo e conscientizar os executivos dos 15 municípios atendidos pelo 18º GB”, concluiu
Domingues.
Outros - Assunto: Sem ocorrências.
Interessado: Shopping Iguatemi Alphaville

Gerente de Segurança, Charles Heles, saudou a todos e informou que o mês de junho foi tranquilo,
sem ocorrências relevantes, por conta do constante trabalho realizado com a equipe de segurança,
tanto orgânica quanto a terceirizada, assim como a fundamental participação dos órgãos públicos.
Pontuou que foi realizado simulado de roubo em joalheria com refém, no entanto, foi bem sucedido
e a equipe de segurança chegou no propósito pretendido.
Palestra da GCM de Barueri – Programa de Ações Preventivas.

Ministrada pela Coordenadora do programa Dra. Marilde Batista Novelli – Psicóloga Clínica do
Departamento de Humanização e GCM Márcio Aparecido José.
Dra. Marilde, primeiramente, agradeceu o espaço, com quórum diferenciado, ao tempo em que
parabenizou a Polícia Militar, na pessoa da Capitã PM Sandra, pelo PROERD. Ressaltou que Programa
de Ações Preventivas da GCMB possui dois objetivos: desenvolver ações em combate ao uso indevido
de drogas e a violência de uma forma geral, assim como bullying e campanhas em redes sociais
(baleia azul). O segundo objetivo é estreitar o vínculo com a GCM e com todo sistema de segurança,
para que o jovem crie o laço com a segurança e não com a droga.
Esclareceu que os objetivos serão alcançados por meio de atividades e palestras, a serem realizadas
de forma prioritária nas escolas e com jovens do 7º, 8º e 9º ano. Porém, além das palestras, será
necessário oferecer perspectivas relevantes e construtivas para os jovens compreenderem o
caminho mais seguro e sentir a necessidade em dizer não as drogas. O programa, além da prevenção
e palestra para dizer não, possui atividades para valorização da capacidade; da educação; da
formação em civismo, bem como educação moral e cívica, excluídas das disciplinas atuais. Durante
o trabalho, os professores e famílias também são alcançados, por meio de reuniões de conselho e de
pais.
Informou que no último dia 26 foi comemorado o dia mundial de combate as drogas, e a Secretaria
de Segurança recebeu um grupo de 60 adolescentes. O encontro permitiu aproximá-los de todo
aparato desenvolvido em prol da segurança de cada munícipe. E ainda, apresentar-lhes outros
caminhos produtivos, através de atividades na Secretaria, como a banda musical e oficinas de
música, de jiu- jitsu, e uma série de atividades que serão preparadas e disponibilizadas dentro do
espaço. Pontuou que se trata de um programa amplo, o qual se pretende alcançar aspectos para
compor a mudança de comportamento mais positivo do jovem e confiança para dizer não as drogas,
sem deixar de atender os professores e comunidade. O programa, de um modo geral, além das
escolas, oferece atendimentos em associações e empresas de todo o município. As atividades são
realizadas durante toda a semana, de segunda-feira à quinta-feira, encerrando as atividades na
sexta-feira, com a Banda da Guarda e demais atrações. Conforme Dra. Marilde, após o
encerramento, será mantido o contato com os pais e professores, por meios das reuniões. Já a
formatura geral será realizada ao final de cada ano.
Por último, apresentou um vídeo para ilustrar todo o trabalho realizado nas Escolas junto aos jovens.

Na oportunidade, o então presidente do Rotary Barueri - Fábio Yuki, agradeceu o convite e informou
que já possui aproximação com o PROERD e outros programas de cunho preventivo. Se colocou à
disposição para apoiar o programa. Assim como a Dra. Maria Clara, do Rotary Tamboré e participante
do programa OAB vai as escolas.
Assuntos Gerais:

- A pedido da prefeitura, a partir do mês de julho, a AREA assumiu a manutenção da Passarela de
acesso da alameda Rio Negro com a Alameda Tocantins, se tornando responsável pelas escadas,
passagens e elevadores. Ao mesmo tempo, Leonardo ressaltou a importância da Passarela para os
clientes do Shopping Iguatemi Alphaville.
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 Agosto de 2018
Data: 01/08/2018
Hora de Início da Reunião: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

