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FORMAS DE DIVULGAÇÃO DA REUNIÃO
E-mail / Convite Eletrônico.
MEMBROS DA DIRETORIA PRESENTES
Presidente
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Primeiro Secretário
Segundo Secretário
Diretor Social

GISLANE GANDRA LIMA
ENZO SCALZI
LEONARDO RODRIGUES 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 abril à aprovação. Destacou a importância das informações que são apresentadas
durante a reunião, as quais geram ações desencadeadas pela comunidade e, são finalizadas
pelos órgãos de segurança pública e privado. Destacou o movimento “Maio Amarelo”, que tem
como proposta chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito
de todo o mundo, cujo tema está relacionado ao Demutran, por isso, o Sup. Pinheiro explanará
sobre o movimento.
Outro ponto, foi a homenagem que o CONSEG Alphaville/Tamboré, recebeu do CPAM/8 sob o
comando do Cel Enesto Púglia Neto, no último dia 18 de abril, durante o 30º aniversário do
CPAM/8. Por último, a presidente dedicou o certificado recebido pelos serviços prestados para
todos que participam das reuniões e colaboram com a segurança da região.
Parabenizou, ainda, o Shopping Iguatemi, na pessoa do representante Vinícius, por propiciar a
exposição dos carros antigos da Polícia Militar, na ocasião, também parabenizou a PM, por
divulgar uma parte da história, que muitas pessoas tiveram oportunidade de conhecer.
Na sequência, passou a palavra ao membro nato mais antigo; a polícia militar – 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
Outros - Assunto: Guarda Civil Municipal de Barueri
Interessado: Supervisor Ednilson Stramantino

Pela Guarda Municipal de Barueri, o supervisor Stramantino, saudou a todos. Explanou sobre
as ações do efetivo da GMB, bem como bloqueios em pontos estratégicos da região, porém,
esclarece que as ações de bloqueios poderá implicar no aumento do trânsito e os motoristas
precisam compreender esta questão. Após ser questionado sobre o rolezinho no Deck,
esclareceu que foi um caso isolado, a GMB foi até o local e confirmou que não existe registros
recentes. Ressaltou, a importância das operações em conjunto com a PM, o apoio do
Delegado e o livre acesso dentro da Delegacia. Segundo Stramantino, a integração é 100%, da
mesma forma acontece com a AREA, SOCET e AREJ.

ASSUNTOS TRATADOS
Delitos Apontados
Outros - Assunto: Furto e Roubos
Interessado: Cap. PM Sandra Aparecida dos Santos
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, a Cap. PM Sandra, saudou a todos. Primeiro, pediu licença a todas
as autoridades presentes e explanou sobre os 61 anos do policiamento feminino, a ser
comemorado no dia 12 de maio. “Trata-se de um avanço de uma instituição quase
Bicentenária, com 185 anos. Se o desafio não fosse assumido pelas 13 pioneiras no ano de
1955, hoje eu não estaria aqui como Cmte. de 5ª cia”, concluiu.
Ocorrências. Destacou a queda da criminalidade na região, sobretudo nos bairros de
Alphaville, Tamboré e Jubran. Esclareceu que a Companhia está realizando um planejamento
eficaz, com intensificação das vias com maior índice de ocorrência pautados no indicador
criminal do Infocrim 2.0. Além do policiamento intensificado pela viatura da Base Comunitária
de Alphaville (002) e de mais 2 viaturas, que operam na área nos horários das 12h às 22h.
Outro ponto, são as 6 viaturas de ROCAM que intensificaram o policiamento no horário de
maior fluxo de veículos (após às 16 horas). Baseado nisto, as operações bloqueiam, já os
policiais instalados na operação DEJEN, estão voltados para a área de interesse de segurança
pública.
Informou, que viatura da PM adentra o CCA, e assim faz a segurança preventiva do local,
diante disso, citou uma ocorrência que não chegou a ocorrer, por conta da rápida comunicação
entre o Shopping Tamboré e PM (Base Comunitária). “Isso mostra que a população e a
comunidade estão ajudando a fazer segurança pública, agradece o comprometimento de todos
e o apoio do CONSEG, que permite a integração entre as autoridades”.
Somente na área geográfica do CONSEG foram registrados 4 flagrantes de furtos e 2 de
roubos; 1 capturado; 3 simulacros apreendidos; mais de 10 pessoas presas e 1 auto localizado.
Esclareceu que não é sorte, e sim um trabalho em conjunto com a Polícia Civil, AREA, SOCET
e AREJ.
A presidente, ressaltou que a ocorrência do Shopping Tamboré foi bem divulgada nas redes
sociais, por isso, chamou atenção para a importância do uso de critérios para informar a
população sem criar pânico, além de provocar comentários depreciativos. Por esse motivo,
solicita aos representantes de redes sociais presentes que, divulguem as informações do
Conseg com muita cautela, para não denegrirem a imagem daqueles que trabalham por vocês,
concluiu.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Dr. Daniel Juns dos Santos
Dr. Daniel, delegado titular do 2º Distrito Policial de Alphaville, saudou a todos. Reforçou que
houve uma diminuição nos índices da região, especialmente de roubos outros, o qual inclui o

roubo de celular, que por sua vez, teve diminuição acentuada. Esclareceu que nos últimos 2
meses houve 4 flagrantes de roubos de celulares, sendo que um roubo ocorreu na al. Mamoré,
por um maior e menor de idade, porém os dois foram presos, identificou ainda, que os presos
realizaram mais 2 roubos no mesmo local, e por isto ficarão por mais tempo longe das ruas, o
que refletirá nos índices, disse o delegado. Além disso, foram lavrados 9 flagrantes no mês de
abril, pela PM, GCMB e PC. Diante do exposto, notou-se um aumento substancial de
ocorrências em flagrante. A presidente ressaltou que a GMB teve um aumento de guardas em
2015, a PM, com advento da cap. Sandra, modificou a Base da Polícia Comunitária e Posto do
Tamboré, além da ostensividade da Ronda. “Trata-se de um trabalho iniciado assim que a
capitã chegou na 5ª Cia, é gradativo, não acontece de uma hora para outra, os resultados
estão sendo colhidos agora. A PM recebeu 28 homens no início de 2016, isto comprova que
estamos andando na contramão, comparado a situação atual do país, que afeta diretamente a
criminalidade. É um trabalho em conjunto, disse.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Polícia Rodoviária Federal
Cap. Glauco, Comandante da Polícia Rodoviária, explanou sobre o assunto abordado em
reunião, no início da semana, na sede da CCR, promovido pelo “Grupo Mais Segurança Já”, o
qual identificou a necessidade de esclarecimentos após acompanhar um relato sobre tentativa
de roubo postado no Facebook, ocorrido no domingo de manhã, na Rodovia Castello Branco
(altura do KM 18/19), junto a alça de acesso da saída do Rodoanel com acesso à Rodovia, ao
lado da Comunidade Flamenguinho (divisa entre Barueri e Osasco).
Em contrapartida, destacou o problema social que o país vive, o que reflete no número de
crimes, principalmente em locais com pessoas mais frágeis, que enxergam o crime como única
alternativa para sobreviverem, explicou. Informou que está acontecendo muitos delitos na
região, principalmente quando o trânsito para. Porém, destaca que a CCR possui câmeras ao
longo de toda a Rodovia, bem como câmeras voltadas direto para o local, além de policiais
rodoviários que acompanham as câmeras 24 horas/dia. Haja visto, que não é possível
disponibilizar uma viatura por 24 horas no local, existem outras demandas operacionais na
rodovia, na sequencia informou a área atendida pela polícia rodoviária; desde o começo da
Castello Branco (marginal), até o KM 69. Rodoanel Oeste de ponta a ponta. Raposo Tavares
desde a saída do Butantã KM 10 de São Paulo até divisa de Cotia com Vargem Grande
Paulista, lembrou que são apenas as três principais rodovias.
Esclareceu que, para tanto, existe um controle para o trânsito parado, neste caso, a polícia
rodoviária aciona o supervisor de serviço, o qual encaminha as notas para o local e
imediatamente as viaturas fazem pontos de estacionamentos na área de risco. Ressaltou
ainda, o apoio da PM, com as motos da Rocam, e de outros dois batalhões correspondentes à
respectiva área.
Diante do exposto, foi constatado que colocaram obstáculos na rodovia mesmo com o trânsito
fluindo, e posteriormente, aconteceu a tentativa de roubo, por isso, solicita que o 190 seja
acionado imediatamente, mesmo se a tentativa de roubo envolver uma terceira pessoa, só
assim, a polícia rodoviária confirmará a ação em tempo real através do controle operacional
das câmeras instaladas na CCR. “A principal arma dos policiais é a comunicação: o rádio”.
Alerta para que todos registrem as ocorrências, seja pessoalmente na delegacia ou pela
delegacia eletrônica, caso contrário, o crime não entrará na estatística do Infocrim. “O objetivo
é trabalhar de uma forma mais preventiva”, concluiu.

A presidente agradeceu a presença do Cap. Glauco, e solicitou que as dicas de segurança
apresentadas sejam inseridas no próximo jornal do Conseg, assim como os telefones para
registros das ocorrências, que são: 0800 701 5555 – CCR ViaOeste e 190 – Polícia Militar.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Leonardo R. Cunha, informou que a vigilância da AREA registrou 2
atropelamentos, mesmo após a campanha de conscientização no trânsito voltada para o
pedestre, realizada pelo CONSEG e Demutran. O primeiro atropelamento aconteceu com uma
bicicleta, na Via Parque (via com acessos de veículos em alta velocidade), e o segundo
ocorreu quando pedestre atravessou correndo a al. Tocantins e a moto o atropelou.
Ocorrências. As câmeras de vídeos somadas a ostensividade da Polícia Militar, GMB,
Vigilância da AREA, resulta em índices baixos, portanto, não houve nenhum registro de furto
de veículos, historicamente é raro de acontecer, ressaltou. Contudo, foram registrados somente
4 furtos simples em objetos deixados dentro de veículos, no mês passado foram 11 furtos. 2
Roubos a transeuntes, além de um série de flagrantes que foram registrados. “Realmente os
frutos do trabalho integrado estão sendo colhidos e há necessidade de continuar “, finalizou.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré.
Gerente Geral da SOCET, Sr. Oswaldo Silva, iniciou agradecendo o Conseg e a Polícia Militar
pelo retorno sobre o primeiro informativo da Socet, informou que todos os associados
receberam as informações do jornal, e com certeza, a sensação de segurança aumentou.
Falou sobre o roubo de celular e citou o oportunismo e fuga rápida como os dois principais
atrativos dos meliantes. Por isso, a Socet adotou uma medida simples para combater esse tipo
de ocorrência, desde o mês de março sua vigilância alerta os pedestres no momento que estão
utilizando o celular, seja nas ruas ou em pontos de ônibus. Constatou- se que durante o mês
das abordagens, 50 a 60 pessoas utilizavam o celular nas ruas, e após a orientação, apenas 3
pessoas foram vistas utilizando o celular, o que aumenta a probabilidade de não haver roubo
de celular na área da Socet.
Na sequência, questiona sobre a possibilidade de desvincular o Tamboré da Socet, devido a
outras áreas classificadas como Tamboré. Por isso, julgou importante esclarecer as
autoridades sobre a área de atuação da Socet, com um loteamento de 750 m2, 10 alamedas e
128 empresas. É suprida por um sistema de monitoramento por câmeras de altíssima
resolução e viaturas em ronda nas 10 alamedas, em apoio as pessoas e aos patrimônios das
empresas. Para melhor entendimento, fornecerá uma planta da Socet as autoridades. Por
último, informou que o Centro Empresarial Tamboré não registrou nenhum furto ou roubo,
somente a prisão em flagrante, com encaminhamento do meliante a cadeia pública de
Carapicuíba, e a vítima teve recuperado seu celular.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREJ– Associação Residencial e Empresarial Jubran.
Presidente da AREJ, Adriano Rodrigues, saudou a todos. Iniciou com agradecimentos a Capitã
Sandra, devido aos bons resultados colhidos, assim como a GMB e Demutran.
Entregou o primeiro informativo da AREJ, agradeceu o Conseg, a AREA, a SOCET pelo apoio,
em especial a Capitã Sandra, pela ajuda no desenvolvimento da matéria sobre análises de
risco e medidas de prevenção. Citou também, a parceria fundamental da empresa que

patrocinou a impressão de 10 mil exemplares, o qual começará a ser distribuído no próximo
dia.
A presidente parabenizou a AREJ e a Haganá pelo patrocínio. “A AREJ precisa que as
empresas localizadas na sua área façam a adesão, para que o Jubran contrate, nos mesmos
moldes da Socet, uma empresa particular que ofereça ronda e tenha monitoramento de
câmeras”, concluiu a presidente.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: CCA - Centro Comercial Alphaville.
O gerente de segurança, João Roberto Teixeira Gimenes, saudou a todos. Citou uma
ocorrência de flagrante de furto, onde 3 elementos foram detidos, após furtarem produtos em
uma loja dentro do CCA. A ocorrência contou com o auxílio da AREA, Polícia Militar e Civil.
Agradeceu a capitã Sandra pela constante presença no CCA e atenção especial que os
policiais militares oferecem, além do apoio fundamental da GMB.
Pontuou também, sobre a necessidade de combater o número de pedintes, ambulantes e
panfletagens em torno do CCA. A GMB verificará, junto aos responsáveis, o pedido do CCA e
também do Jubran (vendedores ambulantes e restos de alimentos jogados na av. Piracema).
Foi divulgado o telefone 4161-7777 da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho,
além do aplicativo APP Barueri.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: PAM – Plano de Auxílio Mutuo.
O presidente, Joaquim Domingues Filho, saudou a todos. Informou que o PAM na sua
atividade social, tem exercido bem seu papel junto ao Corpo de Bombeiro e empresas filiadas
ao PAM. Explanou sobre o curso que será realizado na Suatrans, para 20 associados, além do
vídeo institucional do PAM, que tem previsão de finalização ainda no mês de maio.
Divulgou o próximo simulado, que acontecerá no RodoAnel, no final de maio. Informou que
para realização do evento, o túnel será fechado. Estarão presentes o Corpo de Bombeiros, a
CCR ViaOeste e a Polícia Rodoviária. Na sequência, a presidente confirmou presença no
evento e destacou a importância do trabalho do PAM e dos Bombeiros, no que diz respeito a
prevenção, em situações de acidentes e incêndios. Informou que o simulado será a meia noite,
com caminhão preso dentro do túnel incendiado. Por último, alertou a todos para os transportes
de cargas perigosas, os quais representam alta periculosidade e diferentes procedimentos para
atender acidentes distintos, e que muitas vezes, requer ações específicas, não somente do
Corpo de Bombeiros, finalizou.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)
Supervisor Pinheiro, saudou a todos. Explanou sobre o movimento “Maio Amarelo”, convidou a
todos para participar do movimento, utilizando uma camisa ou laço amarelo durante todas as
sextas-feiras até o final do mês de maio. Trata-se de um movimento internacional de
conscientização para redução de acidentes no trânsito. Amarelo significa advertência.
Sobre o trânsito, informou que no mês de abril iniciou o concurso para contratações de novos
agentes, com intuito de melhorar o atendimento à população.
Assuntos Gerais
- Foi disponibilizado o informativo do Conseg, o qual destacou na capa a campanha de trânsito
e outras matérias com assuntos abordados no início 2016. O próximo informativo destacará na

capa e em duas páginas, o tema abordado nas últimas reuniões “o uso consciente do celular”.
Será realizada entrevistas com a Polícia Militar e Civil, GMB, Demutran e CCR, a presidente
esclareceu que o problema do uso de celular em locais indevidos, não está relacionado apenas
aos roubos e furtos, mas também aos acidentes de trânsito. Por enquanto, o assunto será
abordado somente no informativo, mas futuramente poderá ser estendido para as ruas, assim
como foi feito com a campanha de trânsito, porém ressalta que as campanhas dependem de
patrocínios.
- Sr. Murillo questionou sobre a situação com a Eletropaulo, foi esclarecido que o Conseg está
em contato com a área responsável, e estará levantando, junto com a AREA e demais
entidades presentes, os pontos críticos, conforme solicitado pela AES. Sr. Murillo ressalta a
importância de exigir dos órgãos competentes a solução do problema de iluminação na região.
A moradora Regina, ressalta a dificuldade em falar com o Prefeito, até o momento conseguiu
contato com o Secretário. Por último, o Domingues esclareceu que a AREA faz o levantamento
de lâmpadas queimadas quinzenalmente, já referente aos emaranhados de fios, a AREA já
listou todos os locais que abrangem o perímetro da Associação.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião Ordinária do mês de Junho de 2016
Data: 01/06/2016
Hora de Início: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

