ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA – 06/09/2017
CONSEG – BARUERI – ALPHAVILLE/TAMBORÉ
Data da 06/09/2017
Hora de Início 18h00
Hora de
20h00
Reunião
Encerramento
Local da Reunião: Base de Segurança AREA – Centro Empresarial Alphaville
Pessoas Presentes: 21
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E-mail / Convite Eletrônico.
MEMBROS DA DIRETORIA PRESENTES
Presidente
GISLANE GANDRA LIMA
MEMBROS DA DIRETORIA PRESENTES
Vice-Presidente
ENZO SCALZI
Segundo Secretário
EVALDO BRAUN
Diretor Social
JOAQUIM DOMINGUES FILHO
FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A presidente Gislane Gandra saudou a todos os presentes e submeteu a ata da reunião anterior
a aprovação. Pontuou sobre os acidentes de trânsito envolvendo todos os atores de trânsito, em
especial; os pedestres, por serem os mais vulneráveis. Informou que a entidade busca sempre
trabalhar ações preventivas por meio de campanhas, por isso, diante da realidade levantada da
região será desenvolvida uma campanha em parceria com apoiadores conhecedores de
métodos preventivos de segurança. Além disso, a presidente colocou o Conseg à disposição do
Demutran para a Semana Nacional de Trânsito celebrada entre os dias 18 a 25 de setembro de
2017.
Por último, informou que no dia 10 de Setembro é o dia mundial de prevenção do suicídio e que
ao final da reunião será transmitido um breve vídeo, em prol do setembro amarelo, por tratar-se
de um assunto delicado e preocupante.
Posteriormente, prosseguiu com as ocorrências e passou 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: Queda nos Índices
Interessado: Cap. PM Sandra Aparecida dos Santos

Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, Cap. PM Sandra saudou todos os presentes e pontuou que o mês
de agosto foi fechado com aumento sensível em alguns delitos, especificamente nos períodos
de saída temporária; como os meses de maio, agosto e dezembro, que está por vir. Mas, não é
um aumento significativo e nem preocupante. Esclareceu que o simulacro está sendo utilizado
na maioria dos roubos quando há emprego de violência, e ainda, que há uma grande
possibilidade de se adquirir um simulacro por apenas R$ 300,00, inclusive, com muita facilidade.
Posteriormente, explanou sobre o arrastão de roubos de celulares em ponto de ônibus do Jd.
Mutinga, resultando em 10 vítimas, por serem mais vulneráveis, e prisão de 1 infrator. Além disso,
esclareceu que não há uma legislação específica para ser aplicada quando se confirma a
utilização de simulacro no crime, a qual é classificada como apreensão de objetos, exceto em
caso de roubo.
Pontuou que as operações da Polícia Militar estão sendo desencadeadas diariamente a partir
das 05h00 da manhã e a da GCM, às 04h30, com objetivo de combater roubos diversos e roubos
de carga. Citou ainda o trabalho conjunto com o policiamento rodoviário, o que contribuiu para o
combate no aumento dos roubos de cargas. Apontou 1 infrator preso por roubo de carga, o qual
vendia televisão no valor de R$ 4 mil por R$ 800,00. Enfatizou que o receptador alimenta o roubo
de carga, quando se adquire produtos a preços baixos, quando comparados aos valores
praticados no mercado. A Capitã pontuou que será necessário uma grande força tarefa para
finalizar o ano dentro dos indicadores que são definidos pela SSP.
Sobre o suposto arrastão na Av. Piracema, alertou que somente o site da SSP- Secretaria de
Segurança Pública possui informações oficiais, ou ainda, por meio da seção de comunicação
social da polícia militar ou da polícia civil. Portanto, conforme levantamento oficial, afirmou que
não houve registro algum de arrastão na Av. Piracema, e que apenas trata-se de propagação do
pânico, o que não interessa para a força de segurança e para a sociedade. E solicita que não
sejamos vetores de propagação de boatos. Já as dicas de segurança não são divulgadas.
A presidente reforçou que a reunião do Conseg é o local apropriado para se esclarecer sobre
ocorrências registradas na região, já que estão presentes os órgãos de segurança pública e
privada. Sr. Enzo pontuou que os jornais da região possuem credibilidade para alertar sobre o
falso crime em redes sociais.
Por último, a capitã convidou todos para o desfile cívico de 7 de setembro, a ser realizado em
frente ao Ginásio José Correa.
Polícia Civil
Outros - Assunto: Elogios
Interessado: Dr. Ednelson de Jesus Martins
Delegado Titular do 2º DP de Alphaville, Dr. Ednelson saudou a todos e esclareceu que os
índices na região encontram-se estáveis. Chamou atenção para o roubo de carga e apontou
algumas prisões realizadas, as quais possibilitaram esclarecimentos de outros crimes.
Citou um flagrante no Laboratório Delboni Auriemo de furto de cabo de ultrassonografia
avaliado em R$ 20 mil. O Colombiano foi preso e logo foi descoberto que ele fazia parte da
quadrilha que agia em Santa Catarina e Curitiba. Outros 5 casos foram esclarecidos após a
prisão, pontuou o delegado.
Segundo o delegado, a prisão efetuada pela PM foi uma resposta dura para audácia dos
infratores que vêm subtraindo celulares em pontos de ônibus do Jd. Mutinga. Informou que 7
vítimas já foram identificadas, além de 1 menor com simulacro, acompanhado de outro maior
de idade, ambos moradores do Jd. Paulista.
Posteriormente, alertou para 3 registros de golpe do falso sequestro, fazendo com que as
vítimas depositem valores nas contas dos estelionatários. Além de muitos outros golpes via

internet, como exemplo citou a OLX, que vende produtos com falso depósito em conta e carro
roubado que é vendido com placa adulterada. Além disso, está em evidência o golpe de
solicitação de estorno para suposto depósito feito incorretamente para conta de empresa,
convencendo o responsável pela área financeira estornar o valor, sem ao menos aguardar o
prazo de 3 dias para efetivação do crédito em conta.
Mais uma vez, parabenizou o departamento de monitoramento da AREA, cuja imagens
possibilitaram o esclarecimento de mais um crime envolvendo uma senhora que esqueceu a
carteira em cima do carro.
Outro ponto explanado pelo delegado foi a legitimidade dos policiais civis que entraram em
confronto com uma quadrilha especializada em roubos de condomínios de luxo, após tentativa
de assalto no Morumbi, deixando dez suspeitos mortos. Diante da ação dos policiais, a
presidente aprovou, juntamente com os presentes, uma Menção Honrosa conferida aos
Policiais Civis.
Guarda Civil Municipal de Barueri
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Inspetor Paulo Eduardo D. Branco
Pela Guarda Municipal de Barueri, o Inspetor Branco saudou a todos e pontuou que a 2ª cia
abrange desde a região de Aldeia da Serra até Pq. Imperial. Na sequência esclareceu sobre 1
ocorrência de racha, como nada foi comprovado, medidas cabíveis estão sendo tomadas para
constatar a ação.
Esclareceu que houve acréscimos em roubos, além de uma certa tendência em furtos de
veículos no entorno do Shopping Tamboré. Quanto ao roubo de carga, reforçou que o trabalho
em conjunto está sendo realizado para combater esse tipo de crime. Pontuou sobre detenção
de alguns indivíduos realizada pela GCM, com o apoio da PM.
Esclareceu que a GCM desarticulou 3 quadrilhas, que na maioria dos crimes utilizavam motos,
para efetuar roubos de celulares em pontos de ônibus, principalmente em bairros de baixa
renda.
Para finalizar, enfatizou que saidinha temporária colabora para o aumento dos índices, além da
audiência de custódia, que libera criminosos no dia seguinte. Contudo, a GCM, a PM, a PC têm
colaborado com os índices por meio das ações integradas.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente de Segurança, Joaquim Domingues Filho, saudou a todos e justificou a ausência do
Gerente Geral Leonardo R. da Cunha e Supervisor Justiniano, ausentes por motivo de férias.
Informou que os índices estão em conformidade com os números apontados pela PM e GCM.
Informou que a AREA encontra-se satisfeita com o índice de roubo 0; roubo a transeunte 0 e
roubo de celular 0. Apenas 1 furto de veículo foi registrado. Domingues pontuou que estão
trabalhando com foco em prevenção. Em consonância com o diretor Pinheiro, pontuou que
estão finalizando o monitoramento em quase todos os bolsões de motos.
De forma a contribuir com a capitã, enfatizou que repudia os boatos publicados em redes
sociais, os quais a AREA tem sido vítima. Para concluir enalteceu os 36 anos de existência da
AREA, com trabalho voltado para qualidade de vida, segurança do patrimônio e das pessoas.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré.

Gerente Geral da SOCET, Sr. Oswaldo Silva, saudou os presentes e informou que a vigilância
do Centro Empresarial Tamboré não registrou nenhuma ocorrência no mês de agosto,
completando 4 meses consecutivos sem ocorrências. Na oportunidade, registrou
agradecimentos ao Conseg, pelo trabalho desempenhado; a GCM, pela presença às 05h30 da
manhã, principalmente, em pontos de ônibus; A PM, pelos bloqueios diurnos e noturnos, o que
aumentou a sensibilidade de segurança da comunidade do Centro Empresarial do Tamboré.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: PAM – Plano de Auxílio Mutuo
O presidente, Joaquim Domingues Filho, saudou a todos e agradeceu a oportunidade de
representar o PAM na reunião do Conseg. Após esclarecer que o PAM é fruto da iniciativa
privada em parceria com o Corpo de Bombeiros, informou que o PAM, através do convênio
com a Suatrans, está proporcionando o curso de resgate, que visa preparar o profissional do
bombeiro para atender a emergência química de forma diferenciada, a qual servirá como
referência no estado de SP, a nível Brasil. Além disso, encontra-se em preparação um grande
simulado na Liquigás, a ser realizado na segunda quinzena de outubro, o qual envolverá todas
as forças, como o Demutran, PM, PC, GCMB, PMR, Defesa Civil, CCR, Cetesb e a Suatrans.
Por último, informou que o Ten Cel Lobo é o atual comandante do 18º GB.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)
O Diretor Técnico, José Luiz Pinheiro de Oliveira, saudou a todos e fez um breve relato de suas
atividades. Recebeu algumas solicitações em alguns pontos específicos para levantamento de
possíveis regularizações junto aos departamentos responsáveis. Por último, colou-se a
disposição da comunidade para solução de eventualidades.
Assuntos Gerais
- Sr. Murilo, sugeriu que a Folha de Alphaville se pronuncie sobre a falta de respeito e de
valorização dos policiais militares, segundo ele as críticas feitas pela sociedade são
constantes. Solicitou que os jornalistas vejam o valor do policial e que tenham senso de
responsabilidade. “Somos todos culpados, é necessário defender quem nos defende e coloca a
vida em risco por nós”. De modo a colaborar com o Sr. Murillo, a presidente pontuou que a
população tem visto a imprensa atacar os policiais, mas a Folha de Alphaville, tem
acompanhado as ações junto as autoridades presentes. Mas, ressaltou que é válida a
colocação de reversão de valores, bem como a necessidade de nos unir para defender quem
nos defende. Posteriormente, a capitã Sandra deixa consignado que não é prioridade da
Polícia Militar ceifar vidas e sim preservá-las, entretanto, o confronto não é desejado, mas é
necessário preparação dos policiais. A capitã enfatizou que é necessário mudar a cultura e
educar as próximas gerações, seja no âmbito de educação ou familiar.
- Sr. Nelson Pichiliani, ressaltou a falta de conhecimento da população quanto ao procedimento
de registro do boletim de ocorrência. Segundo ele, os cidadãos não tem clareza para registrar o
boletim, seja na delegacia ou internet. Além disso, pontuou que todo cidadão tem dever de
comunicar ações irregulares, seja com ele próprio ou com os outros. Pontuou ainda que a
estatística de crime é muito importante para que as polícias civil e militar tomem conhecimento.
Em um dos informativos anteriores o Conseg já abordou o assunto, explicou a presidente, mas
afirmou que poderá ser divulgado com mais força.

- Após levantamento da matéria realizada pela Folha de Alphaville, sobre a satisfação dos
moradores com a AREA, a presidente esclareceu que a AREA gira em torno dela mesma, não
é uma entidade com fins lucrativos, ou seja, a associação é mantida por proprietários de
imóveis instalados no local onde ela atua. Há uma diretoria executiva e um conselho composto
por voluntários, que são eleitos pelos proprietários. Além disso, esclareceu que a AREA possui
seus próprios funcionários e os números de colaboradores são enxutos. Segundo ela, os
representantes que poderiam participar e tomar conhecimento sobre as ocorrências da região e
disseminar as informações de forma coerente, como os síndicos, não comparecem as
reuniões. Como conselheira da AREA, ressaltou a importância das pessoas entenderem como
funciona seu Município e serem mais participativas, inclusive, para falarem com conhecimento
de causa. As Associações, tanto de Alphaville quanto a do Tamboré, fazem toda a diferença
nos bairros onde atuam. “Não se deve transformar o bairro de Alphaville em bairros de Barueri,
e sim o contrário. As pessoas, certamente, gostariam que seu bairro fosse igual ao da AREA;
arborizado, limpo e seguro. Sendo assim, a prefeitura tem que trabalhar nisto”.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião Ordinária do mês de Outubro de 2017
Data: 04/10/2017
Hora de Início da Reunião: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

