ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA – 04/11/2015
CONSEG – BARUERI – ALPHAVILLE/TAMBORÉ
Data da 04/11/2015
Hora de Início 18h00
Hora de
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
Diretor Social

GISLANE GANDRA LIMA
ENZO SCALZI
JOAQUIM DOMINGUES FILHO

FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A presidente Gislane Gandra saudou a todos os presentes e submeteu a ata da reunião de
outubro à aprovação. Antes de iniciar com as ocorrências, pediu licença a todos, assim como a
Campanha do Outubro Rosa, inicia-se a campanha do Novembro Azul (laço azul), como
prevenção é a palavra chave da entidade, viemos enfatizar a importância do combate ao
câncer de próstata, visto que a doença atinge os homens em maior escala quando comparado
ao índice em que o câncer de mama atinge as mulheres, devido ao preconceito ainda
existente. Na sequência passou a palavra aos membros natos.
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 Municipal de Barueri
Interessado: Supervisor Stramantino
Pela Guarda Municipal de Barueri, o supervisor Stramantino, saudou os presentes. Ressaltou o
uso indevido dos celulares, disse que o tempo passou e as pessoas continuam desatentas nos
pontos de ônibus. Pede que a população faça sua parte e ajude a segurança pública e privada.
Explicou que as vítimas estão se tornando alvo-fácil e na maioria dos casos, os assaltantes não
estão armados. Disse, ainda, que a Polícia Civil e Militar e GMB estão realizando as operações
e os criminosos a deles, aproveitando o descuido das pessoas. Segundo o Sr. Oswaldo, as

blitzes diárias da Guarda em revista os motoqueiros com garupa está inibindo os bandidos a
andarem armados. Por fim, Stramantino citou o Empreendimento Jubran e a falta de segurança

privada, assim como existe em Alphaville com AREA e o Tamboré com a SOCET. Esclareceu
que existem 2 táticos da Guarda no Local. A presidente salientou a importância das adesões
das empresas para sanar está área desprovida de segurança, além da falta de iluminação.
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, enfatizou a importância da mobilização da
sociedade, bem como sua participação nas reuniões dos CONSEGs, ressaltou a força dos
Conselhos no contexto de segurança. Já referente as ocorrências, citou as realizações das
operações da ROCAM na região e o fundamental ação para combater o crime: a prevenção.
Com foco nisto, apresentou algumas dicas de segurança pessoal para o período de final de
ano. Com base no aumento de movimentação de pessoas nos comércios e grande fluxo na
região, julgou importante apontar alguns alertas para os roubos durante o período de festas.
Informou que no último feriado prolongado foram registradas 6 ocorrências, sendo 3 flagrantes
nos bairros de Alphaville e Tamboré. Foi constatado que os roubos estão ocorrendo sem o uso
de arma de fogo, os criminosos utilizam-se somente da força física. Citou o caso de uma
senhora que foi roubada após ser imobilizada com uma gravata. A partir desta realidade,
propôs uma palestra preventiva de mudança de conduta direcionada aos funcionários das
empresas locais, para informá-los sobre pequenas mudanças e cautelas para não se tornarem
mais vítimas. Visto que os roubos, furtos e roubos de veículos são as principais delitos da
região e a solução é a prevenção (somente 10% das reações e sorte dão certo). Por isso,
Jamais reagir. Esclareceu sobre as etapas dos crimes e planejamento do agressor, além da
escolha do alvo (pessoas vulneráveis) e vigilância (local sem câmeras). O criminoso também
preza sua vida, assim como nós, disse. A mudança começa por nós. Ressaltou, ainda, que a
grande maioria dos roubos são de aparelhos celulares, por conta das condutas das vítimas.
Levantou as seguintes questões: Como chegar nas vítimas em potencial? Como entender o
planejamento do agressor e não se tornar mais uma vítima fácil?
Os membros sugeriram que estas informações sejam divulgadas nas escolas. A Cap.
esclareceu que a palestra poderá ser apresentada nos residenciais, de acordo com interesse, e
disponibilizada no site do CONSEG. Cel Celso sugeriu que a palestra seja divulgada nos sites
dos residenciais, sugeriu que a Capitã participe da reunião mensal, com a presença de 29
residenciais, acontecem toda última terça-feira de cada mês, às 10h. O CCA também poderá
receber a palestra e divulgar no site para aproximadamente 1300 empresas. Domingues disse
que há possibilidades da apresentação da palestra durante os cursos mensais da AREA (são 3
cursos por mês com média de 30 participantes/curso). Trata-se de um público privilegiado:
porteiros de condomínios verticais. Além da área comercial, que poderá levar a proposta para
as empresas visitadas (2/dia). O Rotary Club Barueri Tamboré também se colocou à disposição
para apoiar a iniciativa. Além do apoios citados acima, a cap. poderá contar com a colaboração
da AREA, AREJ, SOCET e CONSEG.

Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Dr. Ednelson Jesus Martins
Dr. Ednelson de Jesus Martins, Delegado Titular do 2º DP de Alphaville, retornou de férias
nesta mesma data e lamentou sua ausência na confraternização da entidade.
Levantamento dos índices de criminalidade. Os índices do mês aumentaram, porém se
comparado ao ano anterior, reduziu. O trabalho está sendo feito, foram realizados 34 flagrantes
em todo o município, em apenas um dia. Falou sobre a operação hi-tech, a qual é utilizada
para combater o comércio de celular. Citou a prisão de uma quadrilha que desviava cargas na
região (diretamente das lojas americanas). 1 briga de trânsito, o sujeito atirou na senhora após
ultrapassar sua moto na Castello (próxima a entrada do Tamboré). Esclareceu que no período
de final de ano há uma preocupação maior com a segurança, principalmente pelo momento do
País, segundo ele as pessoas estão propensas a cometer diversos tipos de crimes. Foram
registrados mais de 70 furtos na região, novamente os destaques são os aparelhos celulares.
Homicídios Zero. Suposta bomba (apenas uma brincadeira), a qual mobilixou 8 motos da
ROCAM, 2 viaturas, viaturas da GMB, Demutran, 2 viaturas do Gate. Por último, parabenizou a
PM pela trabalho preventivo e apoiou a iniciativa da Cap. Sandra.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Sup. de Segurança da AREA, Elias Justiniano, citou 4 roubos (com destaque do celular); 1
furto de veículo, o cidadão chegou de moto no bolsão da al. Tocantins e levou outra moto, após
deixar a moto roubada com outra pessoa, retornou ao local e recuperou sua moto, na
sequência passou no ponto de ônibus e deu carona a uma senhora (sogra), de acordo com
registro das câmeras. Atenta, a AREA identificou o criminoso no dia seguinte, quando voltou
para realizar outro furto. O meliante foi detido e indiciado por furto, já a moto da vítima foi
recuperada. Justiniano agradeceu o apoio da GMB e Polícia Civil. Citou outro flagrante de furto
a comércio (a AREA foi avisada). 5 ocorrências de desinteligências de casais. E por último
roubo de cofre do caminhão da Coca-Cola (próximo da Câmera Municipal), foi levado 8 mil
reais. Além das ocorrências citadas, foram registradas ocorrências de trânsito com e sem
vítimas. A presidente parabenizou a integração da AREA, Polícia Militar e Civil, da GMB, disse
que essa parceria torna a região muito diferenciada, o que não existe em outros bairros.
Ressaltou que temos que lutar sempre para manter a Polícia Militar e Civil integradas, visto que
seus objetivos são os mesmos.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré.
Gerente Geral da SOCET, Sr. Oswaldo Silva, informou que as ocorrências estão em queda, se
comparadas ao ano anterior. De janeiro a outubro de 2014 foram registradas 19 ocorrências,
com média mensal de 1,9 ocorrências. De janeiro a outubro de 2015 foram registradas 15
ocorrências, com média mensal de 1,15 ocorrências (redução de 21%), resultado significativo
diante do crescimento que há na região.
Já referente ao mês de outubro, foram registradas 2 ocorrências. O primeiro furto de veículo do
ano (carro celta). A segunda ocorrência se deu quando o vigilante da Socet, em ronda,
percebeu a distância uma senhora sendo assaltada por 2 indivíduos, avisou por rádio a base,
que acionou 190 e começou a perseguição. Após a chegada da Polícia Militar os 2 assaltantes
foram presos em flagrante (as câmeras acompanharam toda ação dos criminosos), em seguida
conduzidos a Delegacia. A vítima acompanhou o flagrante e recuperou sua bolsa, celular e
documentos.

Cabe um registro ao reconhecimento do trabalho das autoridades policiais da região, concluiu
Sr. Oswaldo. A serenidade e rapidez do acionamento foi o sucesso da operação, além da ajuda
das câmeras, explicou a Cap. Sandra.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: CCA – Centro Comercial Alphaville
O gerente de segurança, Gimenes, informou que não houve ocorrências no mês de outubro.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)
O representante da Secretaria, Setorial Pinheiro, saudou a todos. Iniciou falando da iluminação
pública e medidas emergenciais para melhorar a iluminação. Acontecerá audiência pública no
dia 11 na Câmera Municipal para definir a empresa que ficará responsável, por meio de
licitação, disse. Informou que todas as reclamações foram repassadas para a secretaria de
obras, pois a iluminação também é importante para a segurança no trânsito. Sobre a zona
Azul, informou que já fui publicado as vias que serão implantadas em Alphaville e no restante
do município (com maior fluxo de pessoas), em breve sairá o edital da empresa que ficará
responsável A obra da Via Park está acontecendo devagar. Já o viaduto da al. Araguaia com a
al. Tucunaré está aguardando algumas definições, como a passagem do cabeamento (aéreo
ou subterrâneo).
Solicitações: Pedro comentou sobre escuridão na al. Rio negro. Pinheiro direcionará o
assunto para secretaria de obras, pois trata-se de uma alameda de grande fluxo.
Dra. Maria Clara questiona sobre implantação de gradios abaixo da passarela, próximo ao
Shopping Tamboré. Pinheiro disse que já foi feita solicitação, porém a prefeitura não está
fazendo obras no momento.
Assuntos Gerais
- Fabiana Ruiz leu o texto sobre a Campanha Novembro Azul. Mês dedicado a saúde
masculina, de conscientização sobre importância da prevenção e do diagnóstico precoce do
câncer de próstata e de outras doenças masculinas.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

Data da Reunião Ordinária do mês de outubro de 2015
Data: 02/12/2015
Hora de Início: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

