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A presidente Gislane Gandra saudou a todos os presentes e submeteu a ata da reunião anterior
a aprovação. Na sequência, pediu licença aos presentes para prestar a homenagem ao vigilante
da AREA - Washington Roger dos Santos de Oliveira, que foi atropelado em meados de 2016,
ao tentar bloquear o motoqueiro em fuga, após tentativa de furto de uma moto no bolsão do
estacionamento da al. Xingu. Na sequência, Joaquim Domingues Filho, foi convidado para ler o
texto em homenagem ao agente e lhe prestou a justa homenagem em nome do Conseg
Alphaville/Tamboré e todos que este representa. Da mesma forma, foi estendido o
agradecimento a todos os agentes de segurança da Associação Residencial e Empresarial
Alphaville - AREA, pelo comprometimento e contribuição em prol do bem estar social do bairro.
Ao final da leitura do texto, o Sr. Leonardo R. da Cunha, gerente geral da AREA, fez a entrega
da placa e agradeceu o agente pelo ato de bravura. O homenageado fez o uso da palavra e
agradeceu a Deus por receber a homenagem em vida e a todos do CONSEG, e também ao
suporte oferecido pela AREA, para ele e sua família, o qual foi essencial para sua recuperação.
Para finalizar, a presidente o enalteceu e prosseguiu com as ocorrências, passando a palavra ao
membro nato mais antigo: Capitã PM 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: Furto e Roubo com uso de Simulacro
Interessado: Cap. PM Sandra Aparecida dos Santos
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, Cap. PM Sandra saudou a todos os presentes e pontuou que
algumas ocorrências encontram-se em uma linha de tendência de queda, mas frisou que o delito
de roubo chegou a 14 registros no mês de março no Tamboré, visto que, a maioria deles com o
uso do simulacro, devido ao fácil acesso e custo baixo, e ainda, por não ser classificado como
crime o seu uso e porte. Salientou que após uma semana o mesmo meliante, desta vez
acompanhado, foi preso na região do Engenho Novo ao praticar roubo em comércio (subtraiu a
caixa registradora), e novamente com o uso de outro simulacro, mas felizmente os dois infratores
foram presos.
Pontuou que recebeu na 5ª cia uma equipe com 13 policiais, os quais permanecerão na
companhia, e assim formarão pelotão de operações com atuação diferenciada, principalmente,
em regiões com registros. Por isto, será observado uma atuação maior de viaturas e policiais.
Ainda neste ponto, esclareceu que retornaram com as operações diárias entre polícia militar e
guarda municipal, com intuito de tirar de circulação veículos furtados e roubados. Pontuou que
essas operações atrapalham o trânsito, mas em contrapartida são apreendidas de 3 a 4 motos
por ação. Exemplificou, que na Aldeia da Serra a operação possibilitou identificação de dois
procurados, um por crime de homicídio e outro por roubo. Ressaltou ainda que as operações
devem ser feitas de forma ostensiva e preventiva, antes que o crime aconteça, sem repressão
imediata. Por último, pontuou que essas operações surtem efeitos positivos e continuarão de
forma fortalecida e que portanto os bairros de Alphaville, Tamboré e Jubran, perceberão um
número maior de motos (ROCAM). “A 5ª cia está realizando um trabalho satisfatório, mesmo
diante da realidade atual da sociedade”, disse.
Para finalizar, pontuou que a importância de uma Base Comunitária ou Posto Policial se dá a
partir do momento que não existe mais, pois a falta dele desperta uma sensação de insegurança.
“Por isso, temos que cuidar do que é nosso”, sendo assim, agradeceu o Domingues, Leonardo
e CONSEG, pela atenção com a Base Comunitária de Alphaville, bem como o apoio no novo
layout dos banners e nova iluminação, proporcionando um funcionamento adequado. A
presidente pontuou ainda que é sabido a condição do governo do estado e que por isso o
CONSEG, por meio de seus associados, doou os banners, e a AREA reformou toda a estrutura
e iluminação. “Além de ter visibilidade pela população, é um diferencial de um bairro bem
cuidado”, disse. Além disso, a presidente citou o posto do Tamboré, que poderá ter apoio de
outra empresa, porém a capitã esclareceu que o posto foi pedido de volta pela prefeitura e o
assunto encontra-se em tratativa. E, por último, a presidente pontuou que em caso de interesse,
a população poderá fazer um apelo a prefeitura para que o posto seja mantido, com parceria
entre polícia militar e guarda municipal, sugeriu.
Polícia Civil
Outros - Assunto: Roubo de Carga de pequeno valor
Interessado: Dr. Ednelson Jesus Martins
Dr. Ednelson, delegado titular do 2º Distrito Policial de Alphaville saudou a todos e
cumprimentou o agente Roger pelo gesto de bravura.
Em relação a questão do uso de simulacro para cometer crimes, enfatizou sua insatisfação, por
conta de não se caracterizar como crime, além disso, as vítimas tem medo de fazer o
reconhecimento do infrator.

Salientou sobre possibilidade de divergências em boletins eletrônicos, o que pode elevar os
índices de forma considerável.
Pontuou que, apesar da crise, os índices comparados ao ano de 2016 se mantiveram; já em
relação ao mês de março, os crimes de roubo, roubos outros, roubo de veículos e furtos,
aumentaram. Quanto aos furtos e roubos de veículos, pontuou que as motos são as mais
subtraídas, logo que, o chassi e o motor são adulterados e assim não são caracterizados como
crime. Segundo ele, nem sempre as motos vão para desmanches e por isso, as ações da
polícia contribuem de forma positiva, evitando crimes futuros. Informou que polícia civil
também disponibiliza um dia do mês para as ações preventivas, embora o trabalho seja muito
mais investigativo.
Informou que no mês de março foi feita uma apreensão de 400 kg de drogas, o produto foi
localizado na cidade de Salto, mas seria distribuído em Cotia, Osasco e no Jd. Mutinga,
conforme dados da investigação. Em consequência ao trabalho investigativo, apontou mais 3
pessoas presas por roubo de carga; os infratores confessaram a autoria. Porém, ainda os
roubos de cargas de pequeno valor continuam, nesses casos, os pequenos comércios de
produtos alimentícios são os alvos dos receptadores, explicou. Portanto, a investigação está
sendo concentrada de acordo com o modus operandi da quadrilha.
Observou que o furto teve um pequeno aumento, e assim, chamou atenção para distração da
vítima e a falta de cuidado com seus objetos pessoais.
Pontuou que os estelionatos continuam, visto que na maioria dos casos as vítimas são
ressarcidas pelos bancos. Alertou ainda para o golpe do carro direto da fábrica, por meio de
anúncio da internet.
Para encerrar, a presidente parabenizou a polícia civil pelo bom andamento das ocorrências,
em especial, pela grande apreensão de drogas, fator que influenciará positivamente na região.
Guarda Civil Municipal de Barueri
Outros - Assunto: Aumento de Viaturas (Ostensividade)
Interessado: Inspetor Marcelo Carlos Gomes da Silva
Pela Guarda Municipal de Barueri, o inspetor Marcelo saudou a todos e informou que a GCM
adquiriu cerca de 15 a 20 viaturas, as quais iniciaram nesta data com o patrulhamento,
aumentando a ostensividade em toda área do município.
Informou que até meados deste ano, será viabilizado o aumento do efetivo de moto, de forma a
contribuir durante o período de maior fluxo de veículos; visto que os roubos são praticados por
motos. Esclareceu que os números são correlatos aos apresentados pela capitã Sandra, pois a
fonte é a mesma.
Pontuou que na data de ontem, a guarda retornou com as operações nos bairros de Alphaville
e Tamboré, justamente para coibir os pequenos roubos. Citou um flagrante realizado pela PM
na av. Piracema, devido a sequência de roubos praticados por 3 elementos de bicicletas. E que
após prisão deles, houve uma queda acentuada no local.
A presidente pontuou que o aumento de viaturas se deve a nova política da prefeitura, com
integração forte entre GCM e PM. Além disso, reforçou que problema de som alto apresentado
pela Sra. Nilda foi sanado.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Leonardo R. da Cunha, saudou a todos e informou que a vigilância
registrou em março números baixos de ocorrências, até mesmo os furtos e roubos contra
pessoa e desinteligência, também diminuíram.

Citou 1 furto de veículo; 1 roubo; 1 atropelamento na al. Madeira e alertou para os carros
estacionados no canteiro central, que utilizam marcha à ré para a rua ao se deslocarem. Citou
2 registros com princípio de incêndio, sanados antes da chegada da segurança e do bombeiro.
“Isto se deve ao esforço da AREA, que tem feito, gratuitamente, treinamento de brigada de
incêndio em todos os prédios, portanto os próprios funcionários estão capacitados”, explicou.
Além disso, pontuou que no início do mês registrou uma sequência de furtos de caixas de
emenda de fibra óptica instaladas nos postes, prejudicando diretamente os sinais de tv e
internet. Contudo, o mês foi positivo para AREA.
.Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré.
Gerente Geral da SOCET, Sr. Oswaldo Silva, saudou a todos e pontuou que a vigilância
registrou apenas 1 roubo de celular de uma senhora por motociclista com garupa. Enfatizou
que o maior preocupação da Socet são as motos com dois; haja vista a proximidade com o
bairro Jardim Mutinga, considerado uma área de alto risco, além da facilidade de fuga. Por
isso, conta com a colaboração da PM e GCM com os bloqueios, que além de tudo, proporciona
maior sensação de segurança por parte da comunidade.
A capitã Sandra pontuou que as operações realizadas pela PM são diárias, e que
especialmente no domingo, por ser um dia mais tranquilo em Alphaville e Tamboré, a PM atua
diretamente com operação conjunta no Jd. Mutinga e Pq. Imperial, onde são recolhidas, em
média, de 8 a 12 motos todas as semanas. Esclareceu que essas motos que “brincam de
empinar” durante o domingo, são as mesmas que praticam delitos na região durante a semana.
Esclareceu ainda que, a grande maioria dos motoqueiros revistados possui passagem pela
Polícia ou Fundação Casa. Informou que após as operações o fluxo de motos diminuiu nestes
locais e na região de Alphaville e Tamboré, entretanto, a nova modalidade é o uso de bicicleta.
Os grupos saem de Carapicuíba, Jd. Mutinga e Pq. Imperial, concluiu a capitã.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: CCA – Centro Comercial Alphaville.
O gerente de segurança, João Roberto Teixeira Gimenes, saudou a todos e informou que o
único problema é a volta do idoso, que aparenta 70 anos de idade, anda mancando, segurando
um jornal para levar o ferro de pressão para arrombar as portas. Pontuou que no último sábado
ele tentou abrir duas portas, mas não conseguiu, e que geralmente ele entra em prédios que
não possuem portas de acesso. No CCA são 50 prédios sem porta de acesso. Por último,
informou que a foto foi encaminhada a todos órgãos de segurança da região.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: PAM – Plano de Auxílio Mutuo.
O presidente, Joaquim Domingues Filho, saudou a todos e gentilmente agradeceu a
oportunidade, para assim permear o assunto que é de suma importância para a comunidade.
Explanou sobre o último informativo do PAM, bem como suas ações com foco nos simulados e
trabalhos preventivos junto as entidades.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)
Supervisor de Vistoria Técnica, Martins, (sinalização viária) saudou a todos e pontuou que no
quesito segurança pública a secretaria possibilita que participem de ações operacionais, com
utilização do guincho. Informou que as ações são realizadas em conjunto com a GCM e PM.

Sobre a fiscalização, somente no ano de 2017, pontuou que as autuações diminuíram em 37%.
Esclareceu que são 120 agentes trabalhando durante o dia, com média de 2 autuações por
agente. Afirmou que estão prezando mais a orientações aos condutores. Além disso, existe um
grupo maior de educação no trânsito, o qual tem realizado campanhas nas escolas. Exemplificou,
inclusive, que as últimas ações feitas Mackenzie, por conta de problemas no trânsito, devido ao
fluxo de entrada e saída de alunos (filas duplas), foram muito positivas.
Quanto a sinalização, disse que existe um programa para agilizar o processo de sinalização e
que ao longo de um semestre será possível adequá-la da forma correta. Já a malha viária, os
materiais estão sendo repostos.
A presidente pontuou que nos últimos 3 meses foi possível sentir melhorias tanto na atuação do
Demutran quanto na sinalização e demais ações. Parabenizou a secretaria e colocou o Conseg
à disposição para divulgação de campanhas no informativo.
- Sr. Oswaldo solicitou ao Ricardo, responsável pela sinalização, que verifique a pendência na
alameda Tucuruí. Explicou que as placas com sinalização vertical de proibido estacionar foram
retiradas do local quando a Eletropaulo trocou os postes. São aproximadamente 17 placas no
total. Ricardo esclareceu que além desta pendência, existe outra na al. Rio Preto.
- Leonardo solicitou a troca das placas de sinalização instaladas no Centro Empresarial
Alphaville, das demarcações nas lombadas, faixas de travessia de pedestre; tem pontos que
precisam implantar a travessia, como na esquina com a al. Itapecuru e al. Mamoré. Domingues
informou que já foi feito o levantamento nos locais problemáticos, inclusive de acessibilidade,
juntamente com a presença do diretor operacional do Demutran – Djalma.
- Dra. Maria Clara questiona sobre riscos de atropelamentos nas proximidades da HP (al. Rio
Negro), bem como possibilidade de melhoria na sinalização.
Assuntos Gerais
- O gerente de segurança do Shopping Iguatemi Alphaville, Márcio Luís Barbosa, citou apenas
um registro de veículo que não pagou o estacionamento e saiu pela cancela fechada. Neste
caso, o Shopping estudará a possibilidade de entrar com uma ação contra o motorista.
- O morador Thomas Chapchap elogiou ação conjunta da vigilância da AREA e GCM. “É bom
ver nossa força de segurança particular atuando em conjunto com a GCMB”, pontuou. Na
sequência, o supervisor de segurança da AREA – Justiniano, esclareceu que os dois indivíduos
detidos são menores e portavam simulacro. Foram identificados pelas câmeras quando
colocavam o simulacro na cintura. Para finalizar, a capitã chamou atenção para o grande
número de uso de simulacro, por não ser caracterizado como crime, assim como a substituição
da moto por bicicleta.
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