ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA – 06/07/2016
CONSEG – BARUERI – ALPHAVILLE/TAMBORÉ
Data da 06/07/2016
Hora de Início 18h00
Hora de
20h00
Reunião
Encerramento
Local da Reunião: Base de Segurança AREA – Centro Empresarial Alphaville
Pessoas Presentes: 30

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

GISLANE GANDRA LIMA
ENZO SCALZI
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 junho à aprovação.
Apresentou o 1º Ten. PM Inocêncio, representante da Cap. PM Sandra, e o Investigador de
Polícia Márcio A. Cunha, representante do Dr. Daniel, ausentes por motivo de férias. Agradeceu
a presença da Comandante Kelly – GCMB, e a parabenizou por estar cursando a Faculdade de
Direito, o que contribuirá, ainda mais, para sua função na Guarda.
Abordou sobre os assuntos discutidos em reuniões anteriores, como o aumento nos índices
criminais de roubos e furtos de celulares, assunto que será destaque no próximo informativo do
CONSEG, com intuito de alertar os leitores sobre o mal uso do aparelho celular, assim como a
facilidade encontrada pelo criminoso no momento do crime. O material está em finalização, em
seguida agradeceu a PM, PC, PR, GMB, Demutran e CCR ViaOeste, pelas dicas fornecidas ao
CONSEG.
Por último, informou que ao final da reunião, apresentará o vídeo institucional em
comemoração aos 20 anos do PAM, para que todos conheçam o trabalho que vem sendo
realizado pela entidade. Na sequência, passou a palavra ao membro nato da Polícia Militar;
Instituição presente mais antiga.
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. Informou que os
índices estão equivalentes aos informados pela Polícia Militar. Citou alguns flagrantes de
roubos e portes de armas nos municípios vizinhos:
- Após bloqueio na Av. Ceci, a GMB apreendeu 2 armas (entrada do Tamboré), o mesmo
bloqueio foi transferido para al. Araguaia, e se depararam com 2 sujeitos a pé e armados,
também levados para delegacia.
- Na av. Jussara, foram abordados mais 3 sujeitos armados.
- Foi feito registro de mais um flagrante em cima da ponte, quando um casal, a pé, efetuou
roubo. A AREA também acompanhou o fato pelo monitoramento e a guarda conseguiu abordálos já na entrada de Carapicuíba.
- Relatou outro flagrante, divulgado na mídia, aconteceu na Caetê, uma Tucson foi roubada na
entrada da residência da vítima, na sequência, foi perseguida pela GMB, que passava no local.
Foram presos 3 indivíduos, com 3 armas, já na região de São Paulo. Stramantino, destacou o
trabalho conjunto com a polícia militar e civil, e os bons resultados apresentados, porém
chamou atenção para a falta de apoio por parte da população, dos meios de comunicação
(jornalistas e repórteres), esclareceu que a reportagem sobre a perseguição não abordou de
forma positiva o flagrante, bem como não ressaltou o trabalho preventivo com apreensão das
armas. Afirmou que a luta da segurança é constante, o efetivo não é suficiente para a
quantidade de bandidos, eles mudam o modus operandi, mas os órgãos de segurança
também, com novas estratégias. “Tem casos que a população ainda quer resgatar o ladrão das
mãos dos policiais, algo não está errado?”. Por isto, pediu o apoio da população, caso
contrário, a bandidagem dominará, desabafou.
Por último, falou da importância do registro do boletim de ocorrência para eficácia do trabalho
policial, especialmente, no desenvolvimento de estratégias contra o crime.
Em primeiro lugar, a presidente solicitou que o desabafo acima sirva de reflexão para todos
nós, em segundo lugar, falou das divulgações nos meios de comunicação, como internet, jornal
e televisão, onde muitas vezes, utilizam-se de informações tendenciosas. Neste caso,
esclareceu que o Conseg é privilegiado, pois conta com a Folha de Alphaville, na pessoa da
repórter Thieny, que sempre procura saber o que realmente aconteceu, mas infelizmente, nem
todos agem assim, por isto temos que ter discernimento para buscar os fatos reais.
Parabenizou a integração entre as autoridades e a participação de todos presentes, por
propagar aquilo que é esclarecido nas reuniões. “Não temos um espaço muito grande, quando
na verdade, não buscamos quantidade de pessoas e sim qualidade, as presenças dos
representantes das entidades são essenciais, para que transmitam as informações corretas
aos seus colaboradores”, concluiu.
ASSUNTOS TRATADOS
Delitos Apontados
Outros - Assunto: Furto e Roubos
Interessado: Cap. PM Sandra Aparecida dos Santos
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, o 1º Tenente Marcos Aparecido Inocêncio – Comandante Interino
5ª cia, saudou a todos e disse ser uma honra participar, pela primeira vez, da reunião do
CONSEG. Iniciou com a apresentação das ocorrências do 2º trimestre de 2015 contra o 2º
trimestre de 2016. O primeiro bairro analisado foi Alphaville, com aumento de 50% nos furtos
de veículos, em contrapartida houve redução de 24% nos roubos, redução de 100% em roubos
de cargas e redução de 37% nos roubos de veículos. No bairro do Jubran, o único aumento foi
no roubo de carga, de zero subiu para um, houve redução de 17% no furto de veículo, redução
de 100% em roubos e redução de 33% em roubos de veículos. Já no bairro do Tamboré, houve

aumento de 100% do roubo de carga e 200% no roubo de veículo, de um subiu para 3. E
ainda, redução de 50% em roubos. Segundo ele, trata-se de situação atípica, chamou a
atenção para a quantidade de ocorrências, os números são baixos comparados as variações.
Produtividade 5ª Cia (mês de junho). Considerando todos os bairros da área da companhia,
citou: 8 flagrantes, 10 pessoas presas, 3 armas apreendidas e 12 veículos localizados. Parte
do êxito na redução dos índices, inclusive de roubos, se deve as ações policiais, como os
reajustes nos cartões de prioridades do patrulhamento (roteiro que as viaturas devem seguir,
passando pelos locais onde ocorreram os crimes), no ensejo, alertou sobre a importância do
boletim de ocorrência, para o combate à criminalidade. Além disso, é designada uma viatura,
exclusivamente, para o setor de Alphaville. Já no Tamboré operam 2 viaturas, de forma
exclusiva, das 12h00 às 00h00, visando reduzir os índices de roubos e roubos de carga.
Esclareceu sobre a importância do aumento das viaturas de ROCAM nos grandes corredores
de Alphaville e Tamboré, isto durante os horários de maior fluxo de pessoas e veículos, com
operações de bloqueios nas vias de acesso. A presidente agradeceu a apresentação e sugeriu
que todo final de trimestre seja disponibilizado o material, para ser apresentado nas reuniões e
divulgado no site do CONSEG.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Dr. Daniel Juns dos Santos
O Investigador Márcio A. Cunha, representou o Dr. Daniel, delegado titular do 2º Distrito Policial
de Alphaville. Saudou a todos e justificou também a ausência do Dr. Sérgio, devido flagrante
registrado, às 15h00, na delegacia. A presidente questionou sobre furto de carga na al. Juruá,
o investigador esclareceu que a carga foi vendida pelo motorista, ele mesmo inventou toda a
história. Portanto, foi registrado crime de estelionato contra o motorista.
Referente ao roubo no St Marché, informou que a ocorrência poderá ser esclarecida na
próxima reunião, de acordo com a análise do Dr. Daniel. Por último, esclareceu sobre
ocorrência no Bradesco, quando o vigilante chegou de moto, tirou o capacete, mas ficou com a
touca, por isto, o serviço de monitoramento do próprio banco não reconheceu o funcionário,
que entrou e foi direto para o vestiário se trocar. De forma equivocada, o monitoramento
acionou a PM, a qual imediatamente, enviou viaturas, helicópteros para o local. Após o
ocorrido, foi confirmado o equívoco, que contou até com a presença da imprensa. A presidente
agradeceu as informações e a presença do investigador.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente de Segurança, Joaquim Domingues Filho, informou que os números registrados
pela AREA, conferem com a apresentação feita pela Polícia Militar e Civil. Foi feito somente um
flagrante de 2 adultos que roubavam a empresa Benfica, no momento que passavam por
Alphaville foram presos, segundo a empresa, eles praticavam uma média de 4 a 5 furtos por
dia.
O índice de furtos de veículos subiu de 0 para 4 furtos em junho (3 motos e 1 veículo), as
motos foram furtadas no bolsão da al. Xingu. Segundo o Domingues, a AREA e o Pinheiro têm
feito um trabalho para equalizar os bolsões e, em até 2 meses, todos os bolsões terão câmeras
instaladas e monitoradas pela AREA. Por último, disse que os índices, de uma forma geral,
estão em queda. A presidente complementou dizendo que essas câmeras são parte de um
projeto da AREA já existente, o qual se aprimora a cada dia, e visa aumentar o número de
câmeras na região.

Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré.
Gerente Geral da SOCET, Sr. Oswaldo Silva, esteve ausente, porém, após a reunião, informou
que a vigilância da Socet, mais uma vez, não registrou nenhuma ocorrência.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREJ– Associação Residencial e Empresarial Jubran.
Vice-presidente da AREJ, Celso Celestino, saudou a todos. Primeiramente, justificou a
ausência do presidente Adriano, pois está fora de São Paulo, a trabalho. Esclareceu que
continuam angariando mais associados para AREJ, mais uma vez, agradeceu a Polícia Militar
e Civil, GMB e Demutran, AREA e SOCET pelo apoio, enquanto a AREJ não tem estrutura
para realizar seus trabalhos voltados à segurança.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: CCA - Centro Comercial Alphaville.
O gerente de segurança, João Roberto Teixeira Gimenes, saudou a todos. Informou que a
vigilância do CCA não registrou nenhuma ocorrência no mês de junho. A presidente sugeriu
que ele entre em contato com a cap. Sandra para marcar uma visita com o novo comandante
do 20º batalhão.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: PAM – Plano de Auxílio Mutuo.
O presidente, Joaquim Domingues Filho, saudou a todos. Explanou sobre o atual informativoedição especial de 20 anos. O PAM comemorou no mês de junho 20 anos de existência e, em
homenagem ao trabalho desenvolvido durante todos esses anos, foi feita uma retrospectiva de
sua história. “Trata-se de um trabalho árduo, mas gratificante, assim como Conseg; a
preocupação vai desde a preservação do meio ambiente, passando pelo patrimônio, até a
preservação da vida”, explicou o presidente. No momento, o principal objetivo do PAM é deixar
o material mais comercial, e assim evidenciá-lo no mercado, divulgando todo trabalho que é
feito em parceria com o Corpo de Bombeiros e Iniciativa Privada.
“Na data de amanhã, o PAM, o Corpo de Bombeiros e mais 20 pessoas, inclusive a presidente,
estarão participando do treinamento na Suatrans (empresa especializada no atendimento
emergencial envolvendo acidentes com produtos químicos, poluentes e no combate a
incêndios), localizada em Paulínia, com intuito de qualificação, conhecer um pouco mais do
trabalho da empresa e disseminá-lo na região”, informou o presidente.
Ao final da reunião foi apresentado o vídeo institucional do PAM, em comemoração ao
aniversário de 20 anos da entidade. A presidente parabenizou o PAM pelo excelente trabalho e
agradeceu a receptividade em suas reuniões. O presidente, Joaquim Domingues, agradeceu o
espaço oferecido ao PAM e fez um referimento a jornalista Viviane Salles: “o roteiro é dela, nos
brindou com seu conhecimento e profissionalismo, para que o vídeo fosse desenvolvido. A Ana
Paula também contribuiu, e muito, para a realização deste trabalho”, finalizou.
Outros - Assunto: Shopping
Interessado: Shopping Iguatemi Alphaville
O encarregado de segurança, Vinícius Meira, informou, que durante o mês de junho, não
houve nenhuma ocorrência no Shopping.

Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)
Supervisor Pinheiro, saudou a todos. Explanou sobre a importância de se ter um
monitoramento no município, segundo ele, o monitoramento não auxilia somente a segurança
no aspecto de criminalidade, mas também a segurança no trânsito.
Com relação ao trabalho que vem sendo desenvolvido com o Domingues, destacou a
importância de estudo para identificar os melhores locais para implantação de bolsões de
motos. “É gratificante poder contar com a AREA, SOCET, JUBRAN, CCA, Shopping Iguatemi e
realizar um trabalho que beneficie todo o município”.
Solicitação aceita. Conforme solicitado em reunião do Conseg, confirmou a implantação do
gradil, realizado pela CCR ViaOeste.
- Foi questionado sobre o número de motos que circulam em Alphaville, esclareceu que
circulam na região uma média de 150 mil motos/dia, já automóvel, a média é de 250 mil
veículos, além de 1.600 fretados, informou que os números precisam ser atualizados.
Domingues complementou com o número de público flutuante de 250 mil pessoas/dia, além
dos 80 mil residentes, somente em Alphaville e Santana de Parnaíba.
- Moradora questiona sobre projeto para melhorar o trânsito na al. Mamoré, haja vista que será
inaugurado prédio no local, com 450 vagas na garagem. Pinheiro explica que o projeto da Via
Park e Paiol Velho, poderá minimizar o fluxo das alamedas Mamoré e Rio Negro, segundo ele,
muitas pessoas usam a alameda somente para acessar a Rod. Castello Branco.
Pinheiro foi parabenizado por abrir o retorno na al. Tucunaré.
Solicitações:
- Moradora, solicitou mais tempo para o farol do Res. Dois (Av. Alphaville com a Av. Mamoré).
Pinheiro informou que a área operacional avaliará o tempo do local.
- Quanto ao número de motos (irregulares) apreendidas/dia, o Ten. PM Inocêncio informará na
próxima reunião.
A presidente esclarece que somente a Polícia Militar e Civil são os membros natos, por
determinação estatutária, devem estar presentes nas reuniões, já GMB e Demutran não tem
obrigação nenhuma, participam voluntariamente, em parceria com a Prefeitura. Por isto,
agradece por suas presença de forma especial.
- Assuntos Gerais:
A presidente informou que o Cel Leo Fanin, infelizmente, precisou se afastar devido a um
problema de saúde familiar. Desta forma, o Conseg fez uma visita ao novo Comandante, Cel
André Luiz, e foi muito bem recebido por ele, o Cel já se dispôs a participar da reunião do
CONSEG, após se ambientar no batalhão.
A presidente explanou sobre tentativa de manifestação no RodoAnel, devido a situação do Pq.
Imperial, só não foi adiante, devido ação rápida do atual Comandante. Diante do exposto, a
presidente julga importante oferecer uma atenção especial aos moradores do Pq. Imperial, que
se encontram com a única via de acesso prejudicada (entrada e saída), solicita um auxílio do
Conseg junto as autoridades, para que façam algo de uma forma mais rápida, pois muitas
pessoas trabalham e contribuem para a região.
Sobre a falta de viaturas da guarda no 18 do Forte, a presidente esclareceu que a falta de uma
viatura no local é complementada pela segurança particular, isto que faz o grande diferencial
na nossa região, já que a segurança pública não tem como suprir todas as necessidades, nem
para o nosso bairro, cidade ou estado. “Nós temos o privilégio de ter uma segurança particular,
assim como acontece no 18 do Forte”, concluiu a presidente.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião Ordinária do mês de Agosto de 2016
Data: 03/08/2016
Hora de Início: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

