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A presidente, Gislane Gandra Lima, saudou a todos os presentes. Cumprindo a condição protocolar,
submeteu a ata da reunião anterior a aprovação.
Agradeceu a AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville, que gentilmente recebe a
entidade em sua sede de segurança e de treinamento, para as reuniões mensais.
Pontuou que, excepcionalmente nesta reunião, a pauta será invertida, assim as ocorrências serão
apresentadas ao final da palestra. Na sequência, pediu licença a todos e esclareceu que se trata de
um tema importante e como a região conta com casas e condomínios com piscinas, o assunto
poderá ser bem aproveitado. Sem deixar de pontuar os “acidentes” ocorridos há alguns meses atrás
em regiões próximas. Além da importância do assunto para a época de verão e final de ano.
Passou a palavra ao Comandante do 18º Grupamento de Bombeiros de Barueri - Tenente Coronel
Humberto Cesar Leão Comandante, para explanar sobre o tema de Gestão de Riscos de
Afogamentos na Região.
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: Ocorrências.
Interessado: Cap. PM Sandra Aparecida dos Santos

Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, a Capitã PM Sandra saudou a todos, mas teve que se ausentar por motivo
de problemas familiares. Na próxima reunião apresentará as ocorrências dos dois últimos meses.
Polícia Civil
Outros - Assunto: Flagrantes de Furtos de Motos.
Interessado: Dr. Ednelson de Jesus Martins

Delegado Titular 2º Distrito Policial, Dr. Ednelson, saudou a todos e informou que a capitã Sandra
possui todos os dados de ocorrências por região, mas observou, segundo análise geral da região,
tímido aumento nos furtos de veículos. As demais ocorrências foram reduzidas, quando comparadas
ao ano anterior, inclusive as incidências mais graves. Ressaltou a boa atuação da AREA na ocorrência
de furtos de motos e identificação dos sujeitos. Citou 6 roubos de carga contra 8 no ano de 2017;
29 roubos contra 32 em 2017 e 15 furtos contra 9 em 2017.
Segundo o delegado, o número de furto deve ser reduzido por conta da identificação do sujeito que
furtava motocicleta. “A identificação é o fator prevenção”.
Estelionatos. Chamou atenção para ligações falsas. O estelionatário se passa por colaborador do
banco e convence a vítima que seu cartão está sendo utilizado indevidamente, solicita a devolução
do cartão para ser quebrado. Logo o suposto motoqueiro vai até seu endereço retirar o cartão. Na
sequência, são realizadas compras e saques. O delegado afirmou que é muito difícil identificar o
estelionatário nesses casos.
Citou outros casos, como o comprador de veículo que deposita o valor antes de pegar o carro. E de
estelionatário replica o anúncio da Web Motors, se interessa em comprar o veículo e pede o
documento via WhatsApp. Com o documento em mãos ele furta um carro similar e vende pela OLX
novamente. O delegado alertou para que a rede social fosse utilizada somente no início do negócio
e não para efetuar depósitos sem garantias.
Citou ainda, caso de estelionatário que se benefícia das informações do Reclame Aqui das empresas.
Após colher os dados da vítima, ele entra em contato e renegocia a dívida, mas para isto, é necessário
pagar uma entrada e o devedor é convencido.
Apesar dos estelionatos citados, ressaltou a importância da união entre as instituições. Exemplificou
com o caso do falso corretor de imóveis, com nome de Isidoro. Ele se prontificava a alugar o imóvel
usando uma cláusula de sublocação, pagando apenas uma entrada. Sublocava o imóvel e não pagava
o dinheiro. Quando chegou em 12 casos de sublocação, o delegado foi até o ministério público e
conseguiu a prisão preventiva do criminoso. Foi indiciado por 12 estelionatos e 4 apropriações
indébitas, além de todos os esclarecimentos dos crimes em outras regiões.
Outra caso esclarecido foi de um sujeito que furtou ferramentas dentro do CCA.
Para finalizar, explanou sobre acidente grave na Castello Branco. Um senhor que trabalha com frente
estava a caminho de Sorocaba quando resolveu contratar um conhecido em Santo Amaro para ser
seu ajudante. Porém, o ajudante drogado e munido de uma faca, não aceitou o valor da diária de
150,00 e levou o senhor até o caixa eletrônico para sacar 2 mil reais. Mas a vítima reagiu, foi ferida
com corte e conseguiu se afastar. O ajudante fugiu com o veículo, sofreu acidente grave e morreu
no local.
Guarda Civil Municipal de Barueri
Outros - Assunto: Redução dos Indicadores Criminais.
Interessado: Comandante Marcus Aparecido Guedes

Pela Guarda Municipal de Barueri, o Subcomandante Cardoso, representando a Secretária de
Segurança – Dra. Regina Mesquita, esclareceu que todos os indicadores no município de Barueri
encontram-se em queda, inclusive nos bairros de Alphaville e Tamboré. Assim como o Jd. Mutinga,
com redução de roubo de carga. Por último, colocou a GCM à disposição.
A presidente agradeceu a Guarda, na pessoa do Subcomandante, pela presença.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)

O Diretor Técnico, José Luiz Pinheiro, saudou a todos e ressaltou que no mês de julho foi registrado
índice alto de acidentes de trânsito com vítimas, já no mês de agosto houve melhora, com 6 acidentes
com vítimas e 9 sem vítimas em Alphaville - 2 acidentes com vítimas e 1 sem vítima no Tamboré.
Fechando o índice de 4% de acidentes com vítimas.
Obras. Informou que a obra com Adutora de Água Potável São Lourenço (vinda da estrada Velha de
Itapevi) que será interligada com o Genesis Dois foi iniciada de acordo com o previsto.
Pontuou que no final de semana dos dias 29 e 30, as vias serão bloqueadas por conta da implantação
das vigas do viaduto.
Informou que alguns pinheiros serão retirados, por isso o acesso a Castello será fechado pela CCR.
Por último, agradeceu a GCM, PM, PC, CB e Defesa Civil, por ajudar a monitorar e manter o trânsito
seguro. Assim como as entidades: AREA e SOCET.
Sr. Nelson questionou sobre o retorno da zona azul, ele esclareceu que voltará a partir do dia 16 de
setembro.
Outros - Assunto: Segurança Pública
Interessado: Defesa Civil

O Aparecido Nascimento - Supervisor Operacional, pontuou que a Defesa Civil conta com 30 homens
e 2 viaturas de resgate. É realizado trabalho em conjunto com a Guarda e Demutran, com apoio do
Corpo de Bombeiros, o qual soma mais 2 viaturas de resgate. Informou que o departamento vem
realizando nas escolas um trabalho preventivo, por meio dos agentes mirins, voltado para educação
das crianças.
A presidente o parabenizou pelo trabalho que vem sendo realizado junto as escolas.
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
registrou 3 furtos de veículos/motos na al. Xingú. Esclareceu que Alphaville conta com 11 bolsões, e
a AREA monitora todos, por isso foi possível debelar. Esclareceu que o problema é que a al. Xingú
recebe mais motos que o bolsão comporta, e estacionam entre os carros, ao longo de toda
alameda, onde não possui monitoramento por câmeras, dificultando assim a vigilância.
Citou 1 roubo na al. Purus. O motoqueiro com garupa levou 3 celulares de pessoas que
aguardavam o ônibus.
Em acidentes de trânsito foram registrados 24 acidentes sem vítimas. De uma forma geral,
informou que o mês foi tranquilo.

Outros - Assunto: Implantação de Corpo de Bombeiro em Carapicuíba.
Interessado: Comandante do 18º GB – Ten Cel Humberto Cesar Leão

Pelo 18º Grupamento de Bombeiros de Barueri, o Tenente Coronel Humberto Cesar Leão, fez o uso
da palavra e disse ser uma honra participar da reunião do CONSEG. Primeiro, explanou sobre os
trabalhos que se encontram em andamento, bem como a implantação do serviço do Corpo de
Bombeiros em Carapicuíba. Esclareceu que a cidade conta com mais de 400 mil habitantes e após
muito esforço, o convênio foi assinado com os bombeiros. Pontuou que até 1 ano será construído o
imóvel definitivo, de acordo com as plantas padronizadas da polícia militar, para atendimento
completo e plantão 24 horas. O espaço contará com viaturas e 8 homens em atendimento/por dia.
É importante ressaltar que esse avanço dessobrecarregará os municípios de Barueri, Santana de
Parnaíba e Osasco.
Outro ponto abordado foi o INFOSIGA – Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito
no Estado de São Paulo. A partir da ferramenta, informou que será possível realizar um trabalho
preventivo junto aos condutores por meio de orientações, folders, e até palestras sobre o assunto
serão realizadas.
Posteriormente, informou que no próximo mês será implantada a 2º unidade de resgate do quartel
em Barueri, o tenente Febrete ficará à frente do posto. Explicou que se trata de um ganho para o
efetivo. “A força operacional vem melhorando aos poucos, com mais viaturas de resgates, motos e
serviço do Samu”, pontuou o comandante.
Em relação ao incêndio no Museu do Rio de Janeiro, esclareceu que o Comandante Geral do CB,
confirmou apuração para verificar os responsáveis. Segundo o Comando, é preciso pensar a respeito.
Nos últimos 5 anos outros locais também sofreram com a falta de prevenção, e com a perda
imensurável de acervos valiosos.
Citou a participação em gestão de riscos no incêndio da refinaria localizada em Paulínia.
Para finalizar, ressaltou que todos devem fomentar a participação do Corpo de Bombeiros nos
CONSEGs. Esclareceu que no estado de SP o Bombeiro faz parte da unidade da Polícia Militar, bem
como do conceito de honrar a Segurança Pública. O bombeiro não atende crime, mas possui interface
grande com crimes, assim como serviços de mergulhos, procura por armas e corpos em lagoas. Além
dos acidentes de trânsito e diversos outros serviços. O Corpo de Bombeiros está mais ligado a ordem
pública do que até mesmo defesa civil e saúde. Portanto, está na secretaria correta, e é possível
ajudar a comunidade de alguma forma, concluiu o comandante.
Outros - Assunto: Furtos de Celulares.
Interessado: CCA – Centro Comercial Alphaville

Gerente de Segurança, João Roberto T. Gimenes, saudou a todos e apresentou o novo gerente de
operação Antônio Carlos e o gerente administrativo Alberto. Na sequência, citou 3 furtos de
celulares, ao tempo que agradeceu pelo pronto atendimento da equipe do Dr. Ednelson, o que
possibilitou a identificação dos autores dos furtos.
A presidente agradeceu ao Gimenes e gerentes pela fundamental participação do CCA nas reuniões
da entidade.

Outros - Assunto: Aumento de Pedintes.
Interessado: Shopping Tamboré

Coordenadora de Operações - Luísa Broilo Rios Moreira, saudou a todos e pontuou que no mês de
agosto não houve ocorrência relevante. Ressaltou que tem aumentado o número de pedintes,
dentro e fora do Shopping. Nos casos das crianças, a presidente orientou que se faça uma parceria
com a prefeitura e conselho tutelar. O Dr. Ednelson esclareceu que o estatuto prevê recurso para
criança desprotegida. Leonardo, completou dizendo que no começo de Alphaville havia muitas
crianças pedintes, e, após a campanha de orientação para não dar esmolas, o número reduziu. É
necessário apoiar a segurança das crianças e levar a assistente social até as famílias, de modo a
conscientizá-las sobre os riscos de expor uma criança na rua e fora de horário. “A forma de ajudar é
através de instituições sociais, para que as crianças voltem para suas famílias”, concluiu Leonardo.
Assuntos Gerais:

- A Presidente explanou sobre o Posto da Polícia Militar localizado próximo ao Shopping Tamboré.
Conforme informação repassada pela cap. Sandra na reunião anterior, o posto encontra-se em
estado de insalubridade, com possibilidade de fechamento para reforma. Conforme todos sabem, o
posto pertence a prefeitura e teria que ser feita a reforma pela prefeitura ou pelo governo do estado,
por ser uma unidade da Polícia Militar. Mas para evitar a demora pelo poder público, que trabalha
com previsões de gastos, é importante que as empresas do entorno se juntem para custear um pouco
entre cada um. Informou que a comandante Adriana pediu apoio do CONSEG para fazer a ponte com
as empresas localizadas no Tamboré.
Conforme informações passadas pelo Coronel Dorival – Gerente de Segurança do Tamboré 1 e Sr.
Oswaldo – Gerente Geral da SOCET, eles estão verificando junto as empresas a possibilidade de
manutenção do posto, mas para isto é necessária uma avaliação profissional do local e proposta de
reforma.
Na oportunidade, o Shopping Tamboré se colocou à disposição para a reforma e disponibilizou
empreiteiro para apoio, inclusive pontuou que já ajudou o posto com a doação de alguns móveis.
- Dra. Maria Clara – Rotary Club Barueri e Tamboré, parabenizou a todos pelo trabalho, na pessoa da
presidente Gislane Gandra. Explanou sobre o programa da OAB vai às escolas. Informou sobre a
necessidade de palestras sobre os temas do excesso do uso do celular e do bullying. Disse ainda, que
algumas alunas a procurou para pedir ajuda sobre a violência doméstica com suas mães.
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 outubro de 2018
Data: 03/10/2018
Hora de Início da Reunião: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

