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A presidente Gislane Gandra saudou a todos os presentes e submeteu a ata da reunião anterior
a aprovação. Na sequência, destacou o registro dos pedidos realizados sobre policiamento
dentro dos condomínios verticais, os quais o CONSEG se dispôs a fazer uma tratativa entre os
residenciais e os órgãos de segurança.
Ocorrências. Passou a palavra ao Membro Nato da entidade mais antiga: Cap. Sandra - Cmte
da 5ª cia do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana.
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: Operações Policiais
Interessado: Cap. PM Sandra Aparecida dos Santos
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, Capitã PM Sandra, saudou todos e reforçou o compromisso da PM
com todos, pontuou que o CONSEG é o mecanismo para se discutir as ações, além de propor
melhorias e apresentar sugestões. Para o ano de 2018, espera que seja produtivo, mas diante
do contexto geral político do país, não será fácil e será necessário unir forças. Além disso, frisou
que no dia 21 de dezembro de 2017 aconteceu o desembarque de 3 ônibus cheios de presos
em situação de saída temporária, na Praça das Bandeiras (ponto de desembarque).
Posteriormente, pontuou que o ano de 2017 foi bom, mas existe uma preocupação com crime
contra o patrimônio em janeiro de 2018. Em Alphaville, citou aumento de 2 furtos de veículos; 1

roubo de celular; 0 roubo de carga; 1 roubo de veículo na al. Amazonas (monitorada com
câmeras), às 15h. No Tamboré, citou 0 furto de veículo; aumento de 2 roubos de veículos, sendo
1 na Av. Piracema e 1 na Av. Ceci – região do Jubran. Além de roubos em interior de veículos
(roubo de carga). Na sequência, chamou atenção para o registro de 1 ocorrência com 3
motoqueiros praticaram roubo a transeuntes no Tamboré, entre às 6h30 e 7h11 da manhã.
Apenas 3 pessoas registraram o fato, o que dificulta o trabalho policial com base nos indicadores.
Para isso, serão desenvolvidas novas ações em conjunto com a GCMB. Por isso, foi feita reunião
de trabalho com a Secretaria e Coordenador Operacional, o qual possibilitou iniciar com ações
às 7h da manhã, além da grande operação cavalo de aço (foco em motos produto de roubo), a
qual será constante. Ainda nesse ponto, destacou que pretendem iniciar o programa vizinhança
solidária com a área comercial central de Barueri. Para isso, pontuou que será necessário o apoio
do CONSEG para fazer o link com a área comercial, só assim conseguirão trabalhar a prevenção
primária.
Polícia Civil
Outros - Assunto: Golpes de Estelionatos
Interessado: Dr. Ednelson de Jesus Martins
Delegado Titular 2º Distrito Policial, Dr. Ednelson, saudou a todos e citou pequenos furtos na
Kalunga. Pontuou que os índices durante o ano de 2017 foram reduzidos e em 2018 será mais
trabalhoso reduzir ainda mais. Disse que celulares ainda são os focos dos ladrões, a cada dia
desenvolvem estratégias diferenciadas para cometer os crimes. Citou uma investigação de
furto de celular no Shopping Iguatemi, pontuou que existe mercado para compra de aparelho
fruto de crime, os estelionatários simulam site para desbloquear o celular, até mesmo o da
marca apple.
Sobre a investigação, pontuou identificações de 3 pessoas de roubos de cargas na região,
realizadas no ano passado, e com pedido de prisão. Em relação aos 4 homicídios registrados
no ano de 2017, informou que 2 foram esclarecidos e 1 está em análise.
Posteriormente, ressaltou os golpes com estelionatários, desta vez chamou atenção para o
falso empréstimo e campanha realizada junto as empresas de empréstimos que estão sendo
utilizadas pelos estelionatários, as quais divulgam a informação do golpe no site, de modo a
evitar novas vítimas.
Informou que a delegacia estará reforçada por conta da possível demanda devido ao feriado
prolongado de carnaval. Com tudo, o delegado disse que o mês de janeiro foi positivo, mesmo
com pequeno aumento nos índices, devido aos números baixos do ano de 2017. A polícia
continuará atuando em qualquer circunstância, concluiu o delegado.
Guarda Civil Municipal de Barueri
Outros - Assunto: Integração entre a força de segurança
Interessado: Comandante Marcus Aparecido Guedes
Pela Guarda Municipal de Barueri, o Comandante Guedes, saudou a todos e pontuou que no
ano de 2017 foi organizado, conforme previsto. Em nome da Dra. Regina Mesquita – Secretaria
de Segurança, informou que as portas da Secretaria estão abertas a todos.
Sobre as ocorrências pontuou que houve um aumento, segundo ele e demais autoridades,
trata-se da consequência da redução dos índices do ano anterior.
Conforme ressaltado pela capitã Sandra, os presos em situação de saída temporária
desembarcaram no Centro de Barueri, desceram a Campo Salles a pé até a estação de trem.
Pode-se concluir que durante o percurso “a oportunidade fez o ladrão”, por conta das pessoas

que deixam as vistas celulares de grande valor, e o infrator roubo sem arma mesmo. Sem
contar, que não foram todos que retornaram para as prisões.
Para finalizar, pontuou ser necessário, a força de segurança e comunidade, permanecerem
unidas para manter a referência da cidade quanto ao baixo índice. Agradeceu Sr. Oswaldo pelo
atendimento e sua intenção de chegar no índice zero.
A presidente ressaltou que é fundamental a integração entre todos para manter o diferencial do
Município.
Outros - Assunto: Ocorrências
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 2 roubos de celular a transeuntes; 1 roubo de máquina da equipe que estava
fazendo solda de fibra óptica; 1 furto de capacete de moto estacionada. Além dos atendimentos
a primeiros socorros, mal súbitos, solicitações de averiguações dos associados, diversos
acidentes de trânsito. Citou 1 acidente de trânsito ((atropelamento) com vítima na estrada da
aldeinha. Esclareceu que o mês de janeiro foi tranquilo.
Na ocasião, a presidente agradeceu o pronto atendimento da AREA, por conta de reclamações
de moradores devido ao barulho de cachorro uivando no prédio ao lado. Após interferência da
AREA, a síndica responsável pontuou que tomará as devidas providências junto a moradora.
Ainda nesse ponto, pediu desculpas para a GCM, a qual atendeu prontamente a solicitação de
um inquilino que reclamou da obra na Dupont, realizada no sábado, o qual pediu avaliação com
o decibelímetro. Contudo, nada de ilegal foi comprado e a Dupont, inclusive, a empresa já
havia comunicado todos os moradores com antecedência. Leonardo afirmou que a Dupont
possui um comportamento exemplar na questão de respeito a comunidade.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré
Gerente Geral da Socet, Sr. Oswaldo Silva, saudou os presentes e pontuou que a vigilância da
Socet não registrou nenhuma ocorrência no mês de janeiro. Mas pontuou sobre ocorrência
registrada em 02 de fevereiro, envolvendo 3 motoqueiros com garupa e diversos roubos de
celulares.
Com base nos índices de janeiro, a presidente o parabenizou. Além disso, foi divulgado o
informativo da SOCET, assim como o gráfico com comparativo dos indicadores de 2016 e
2017, que se mantiveram, cada um, com 12 registros durante o ano.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: PAM – Plano de Auxílio Mutuo
O presidente, Joaquim Domingues Filho, saudou a todos e disse ser um privilégio ter voz em
uma plateia seleta como a do CONSEG. Ressaltou a parceria com a Suatrans, localizada em
Paulínia, considerada maior empresa de emergência química do mundo, e o curso realizado no
mês de janeiro, de nível internacional, com participação da américa latina e do sul, quase todo
Brasil representado, além da representação de 1 bombeiro do estado de São Paulo, da cidade
de Barueri, encaminhado e custeado pelo PAM, para o curso realizado durante uma semana.
Segundo Domingues, a intenção é encaminhar 1 bombeiro de cada uma das 3 prontidões.
Trata-se de um curso muito importante para capacitação técnica dos profissionais de Barueri,
de modo a contribuir com as possíveis emergências e necessidades do Município.
Informou que após 2 gestões consecutivas, no dia 24 de janeiro entregou a presidência do
PAM para o Sr. Emílio Scalize – pessoa comprometida com todas as causas, porém

permanece na qualidade de tesoureiro. Estará sempre presente nas reuniões devido ao seu
comprometimento com a AREA, CONSEG e PAM, e continuará apresentando as notícias do
PAM. A presidente enalteceu o trabalho do Domingues como presidente e agora como diretor.
Pontuou que ele e o atual presidente Sr. Emílio, fazem uma grande diferença para o PAM.
Trata-se de uma entidade de suma importância para a região, concluiu a presidente Gislane.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Shopping Iguatemi
Encarregado de Segurança, Vinicius Meira, saudou a todos e pontuou 2 alegações dentro de
uma loja, porém a lojista não sabem quem fez o furto de camiseta. A segunda foi no mercado,
quando a pessoa colocou um desodorante dentro da mochila, mas acabou efetuando o
pagamento no caixa, após ter sido orientada a fazê-lo. Obs.: furtos e roubos dentro de lojas
não é da responsabilidade do Shopping.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Shopping Tamboré
Representando a Luísa, o Chefe de Segurança - Marcelo Lima, saudou a todos e pontuou que
o mês de fevereiro foi mais tranquilo que janeiro, as equipes internas e segurança pública,
estão apoiando bastante a segurança do Shopping Tamboré, por isso agradeceu o trabalho de
todos.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)
O Diretor Técnico, José Luiz Pinheiro de Oliveira, saudou a todos e apresentou o novo Diretor
Operacional – Chouzende, o Coordenador Operacional – Tiago Pautrinieri e o Supervisor
Operacional - Leoni Lucas Dourado Silva. Segundo Pinheiros, o objetivo é manter o Munícipe de
Barueri tranquilo quanto a segurança no trânsito. Após apresentar a equipe operacional de
trânsito, informou que serão responsáveis por toda segurança viária do município, assegurou
que todos estão comprometidos a realizarem um trabalho de excelência, em conjunto com a
forças de segurança; com a GCM, inclusive estão na mesma secretaria, além da Policia Militar,
Polícia Civil, AREA e SOCET.
Posteriormente, informou que a obra extensa no viaduto, entre a Av. tucunaré e al. Araguaia,
necessitará de compreensão quanto ao trânsito, além disso, o retorno das aulas também
compromete o trânsito local. De modo a melhorar essa questão, sua equipe operacional já está
trabalhando para minimizar os transtornos causados para os usuários dessas vias. Já os
recapeamentos dos pavimentos asfálticos estão em execução, para maior segurança de todos.
Pontuou que a al. Madeira (sentido al. purus) já está com sistema rotativo. Quanto as
reclamações na Av. Paiol Velho, esclareceu que as obras já foram concluídas, bem como a
sinalização. Ainda está pendente apenas a obra em Santana de Parnaíba.
Pediu ainda para os Shoppings comunicar o Demutran sobre eventos com grandes fluxos de
pessoas, para que o departamento operacional possa se organizar para atender bem.
Explanou sobre as ações que foram iniciadas por conta do aumento de acidentes de trânsito,
ressaltou que no mês de janeiro foram 7 acidentes com vítimas, entre eles 2 capotamentos, nos
bairros de Alphaville e Tamboré. Reforçou que estarão com campanha para educação do trânsito
em 2018.

Se colocou à disposição e sugeriu que o APP seja mais utilizado. Agradeceu a todos e desejou
um ano de 2018 bem melhor, bem como a redução nos índices de acidentes de trânsito com
vítimas. Só no mês de janeiro, os acidentes foram causados devido ao mal uso do celular, pediu
ainda que seja disseminada a todos que direção e celular não combinam.
A presidente agradeceu pela presença de todos e colocou o CONSEG à disposição, ao tempo
que desejou sucesso a toda equipe operacional do Demutran.
Assuntos Gerais
- Após questionamento do Sr. Murillo, a presidente informou que o penúltimo informativo do
CONSEG Notícias destacou na capa o mal uso do celular na direção, e reforçou que sempre que
há um problema evidente a entidade trabalha com foco em combater a situação de forma rápida.
Além disso, o Dr. Ednelson ressaltou a falta de conscientização, visto que nem mesmo a multa
inibe o condutor de utilizar o celular enquanto se dirige.
- Leonardo R. Cunha, registrou o reconhecimento da AREA pelas obras de recapeamento que a
prefeitura está fazendo em Alphaville. “A cidade bem cuidada, limpa e iluminada, além de beleza
e conforto, os estudos sociológicos demonstraram que ambientes degradados provocam
problemas”. Exemplificou com um carro estacionado com vidro quebrado, que logo é depredado,
já um carro bem conservado estacionado nada acontece. “Cuidar da cidade é cuidar da
sociedade e prevenir atos antissociais”, concluiu. A presidente complementou que o CONSEG
reforçará o agradecimento com ofício que será entregue a prefeitura.
- Christiane Moraes – Síndica do Ed. Paratti, solicitou orientação a GCM e a AREA, para resolver
barulho excessivo de obras feitas no condomínio comercial, ao lado do seu prédio. Segunda ela
a AREA passou orientação que o horário permitido era até às 17h, porém a Lei de Barueri permite
aos prédios comerciais o período das 17h até às 22h, inclusive, a síndica pontuou que o
documento entregue ao prédio foi feito pela AREA. O comandante Guedes esclareceu que é
permitido até 80 decibéis, de acordo com período estabelecido na Lei. Leonardo alinhou que
sempre que a AREA for acionada, a mesma acionará a GCM, que permite atuar com poder de
polícia, para realizar as devidas medições.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião Ordinária do mês de Março de 2018
Data: 07/03/2018
Hora de Início da Reunião: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

