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A presidente Gislane Gandra saudou a todos os presentes e submeteu a ata da reunião anterior
a aprovação. Na sequencia, pediu licença a todos para apresentação da Capitã Sandra acerca
do tema: Violência Contra a Mulher, após a apresentação das ocorrências, em assuntos gerais.
E pontuou que ao final da apresentação, será feita uma singela homenagem as mulheres aqui
presentes, já os homens presentes também levarão para as esposas uma pequena lembrança.
Ocorrências. Neste momento, passo a palavra a Polícia Militar - Instituição mais antiga, na
pessoa da Comandante da 5ª Cia - Capitã 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: Operações Policiais e Redução dos Indicadores Criminais
Interessado: Cap. PM Sandra Aparecida dos Santos
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, Capitã PM Sandra, saudou todos e pontuou diminuição significativa
no números de roubos em Alphaville, de 11 registros em janeiro, apenas 4 foram registrados em
fevereiro. Os furtos de veículos se mantiveram estáveis, pontuou a al. Cauaxi. Além disso,
informou que há de se considerar que os endereços informados para registro do boletim de
ocorrência são, muitas vezes, inviáveis, o que acaba sendo considerado uma subnotificação da
real ocorrência, a exemplo citou furto de veículo na Via Park, local sem estacionamento, assim
como os registros de delegacia eletrônica, com horários e endereços incorretos.

Citou roubos nas alamedas Araguaia e Mamoré, em Alphaville. No Tamboré, 2 furtos de veículos
na Alameda Rio Preto, 1 roubo e 1 roubo de veículo na Av. Ceci e 1 roubo na Av. Itu. Novamente,
alerta para informações corretas no momento do registro, de modo a ajudar as estatísticas.
Ressaltou que nos finais de semana e quase diariamente operações conjuntas são realizadas,
com a GCM e Demutran, ou pelo menos 4 dias na semana. “Fator que deve contribuir para a
redução dos índices, além de diversas prisões a serem apresentadas pelo Dr. Ednelson”.
Informou sobre realização de planejamento a cada 15 dias com a GCM e Demutran, e mensal
com a polícia civil. Explicou que o planejamento com guarda tem o propósito de definir os locais
de atuação de cada órgão, de modo a se evitar o mesmo local, para maior cobertura de
segurança. “Quanto mais rápido for o acionamento para a polícia no momento da ocorrência,
maior será o poder de atuação”.
Posteriormente, a capitã informou que Barueri já está usufruindo do projeto detecta (sistema de
identificação de placas de veículos produto de furto ou roubo). Para isto, houve aumento de
número de câmeras no Município. Esclareceu que qualquer viatura da PM poderá acompanhar
o sistema, independente da área de atuação, as informações são atualizadas conforme último
registro. O caso mais recente foi do Space Fox que chegou em Alphaville, no Res.1, pela Castello
Branco. Segundo informações, a pessoa vitimada trabalhava com o Uber e havia sido tomada
de sequestro. Uma terceira pessoa notou algo errado, e ainda que o motorista não era o mesmo
cadastrado no sistema. “Assim como o Uber pode fazer vítima ele pode ser vítima”, exemplificou
com um caso de suposto cliente chamar a opção black para cometer o roubo. Quanto ao detecta,
pontuou que a dificuldade está sendo o cadastro das placas de ações criminosas, por isso
questionou a forma em que a GCM vem realizando os cadastros.
De modo a complementar a explanação da Capitã Sandra, Dr. Ednelson, também alertou sobre
apreensão de 11 veículos de locadora, outro problema sério na região. Explicou que a locadora
só exige a CNH e comprovante de endereço, assim o suposto cliente troca foto e depois entrega
o carro para ladrões. Somente após 1 mês de uso a locadora confirma que o contrato não foi
pago e procura a delegacia para bloquear do veículo. O delegado chama a atenção para a
quantidade de crimes que podem acontecer durante todo o mês, somente em Barueri são 20
procedimentos de locadoras em andamento, referente a veículos que foram alugados com
nomes falsos, sendo que alguns deles, devido ação do 2º DP estão sendo encontrados nos
estados de Brasília, Alagoas, Espírito Santo e Palmas.
A presidente parabenizou a capitã pelas reduções dos números e o trabalho conjunto entre toda
força de segurança pública e privada.
Polícia Civil
Outros - Assunto: Aumento de Número dos Flagrantes
Interessado: Dr. Ednelson de Jesus Martins
Delegado Titular 2º Distrito Policial, Dr. Ednelson, saudou a todos e ressaltou que o trabalho
preventivo ostensivo entre a PM, GCM, Demutran e Associações Privadas, é o fator primordial
para redução dos indicadores criminais. Pontuou redução significativa em comparação aos
último trimestre de 2017 contra 2018.
Conforme abordado pela cap. Sandra, também pontuou muitas subnotificações - divergências
nos boletins eletrônicos, inclusive, citou casos em que a pessoa perde seu veículo e registra
como furto, atrapalhando as estatísticas.
Em relação ao roubo de carga os números foram reduzidos, em um dos casos houve confronto
entre PM e os marginais, onde 2 meliantes foram mortos. Foi apurado que os meliantes já
possuíam antecedentes criminais, inclusive por roubos. Estavam armados e foi confirmado que
eram os autores de outros roubos de carga na região.

Chamou atenção para os furtos “arrastões” em pontos de ônibus, os sujeitos foram
identificados, sendo um maior e um menor de idade, residentes em Osasco - Morro do Socó.
A partir das provas e pedido de prisão, o menor foi preso. O maior encontra-se com mandado
de prisão expedido e aguarda as duas vítimas realizarem o reconhecimento.
O delegado destacou que foi possível comprovar a participação dos indivíduos em outros
casos e esclarecer o crime devido ao trabalho conjunto entre a PM e PC.
O trabalho da polícia civil e militar foi intenso no mês de fevereiro, o que proporcionou uma
série de flagrantes no 2º DP de Alphaville, inclusive um flagrante realizado pela polícia civil de
roubo de carga de moradores do Jd. Mutinga, que agiam a pé ou de bicicleta, e atuavam nas
proximidades dos prédios e seguiam com o caminhão roubado para Osasco.
Outro ponto abordado foi o falso sequestro, em um dos casos a AREA passou imagem do
veículo responsável por buscar o dinheiro da vítima na região. O delegado esclareceu que
pessoas de dentro da cadeia ligam e mandam o veículo buscar o dinheiro. Nesse caso, a
vítima não quer reconhecer o autor do crime, por se sentir envergonhada, o que dificulta o
trabalho policial e a prisão do autor identificado pelas câmeras, para prevenção de outros
crimes.
Posteriormente, relatou sobre registro de furto em apartamento na al. Itapecuru. A proprietária,
ao chegar no apartamento encontrou tudo revirado, sem nenhum indício de arrombamento, por
isso a importância do controle de segurança na portaria, alertou o delegado.
Leonardo, sugeriu a verificação, por parte da investigação, para aluguel de temporada, como
também amigo dos filhos dos moradores que não precisaram render a portaria por terem
acesso ao prédio.
Na sequencia, o delegado citou registro de furto no Res. Tamboré 1, ao tempo parabenizou Cel
Dorival – Gerente de Segurança, e toda equipe, pelo trabalho e assistência ao trabalho
investigativo. Além disso, ressaltou que a imagem fornecida pela Socet está sendo
fundamental para a investigação. Outro ponto abordado foi sobre a importância da informação
rápida disponibilizada pela AREA, a qual possibilitou a prisão de sujeito que furtou a farmácia
dentro do Shopping Flamingo. Esclareceu que após a AREA passar a placa do suspeito vindo
da zona norte, o delegado contatou o GOE, o qual realizou a prisão no dia seguinte.
Pontuou sobre a inauguração do Necrim – Núcleo Especial Criminal, que visa tratar com maior
agilidade os casos de menor potencial ofensivo e até prevenir, de modo a liberar a delegacia
para os casos maiores.
Citou acidente de trânsito no Payol Velho, com vítima fatal de motorista.
Por último, reforçou que a força de segurança trabalha em conjunto e por esse motivo o
resultado tem sido positivo.
A presidente alertou a todos para as histórias inverídicas divulgadas nas redes sociais e a
importância de deixar a polícia trabalhar e a justiça, por sua vez, julgar os casos.
Guarda Civil Municipal de Barueri
Outros - Assunto: Integração entre a força de segurança
Interessado: Comandante Marcus Aparecido Guedes
Pela Guarda Municipal de Barueri, o Subcomandante Baltor, saudou a todos e explanou sobre
alguns pontos abordados, dentre eles, ratificou a colocação da Cap. Sandra em relação a
redução dos indicadores durante o mês de fevereiro, nos bairros de Alphaville, Tamboré e
Jubran. Explanou sobre as operações realizadas em pontos estratégicos com base nos
indicadores criminais. Pontuou que em Alphaville existe cartão problema de policiamento, para
que haja uma atenção maior nos pontos mais críticos. Informou que a GCMB instalada na al.
Rio Negro atende toda a área.

Quanto as inundações em frente ao Shopping Tamboré, informou que a situação é
preocupante, por isso é necessário uma ação preventiva tanto do órgão público quanto do
privado, de forma a coibir o acesso de veículos, mas o Shopping Tamboré deve fechar as
cancelas, para que nenhum motorista se prejudique com as inundações.
Sobre furto em farmácia com prisma branco, pontuou que a câmera acompanhou a placa, mas
em 30 minutos o veículo foi visualizado em SP. Por último, colocou a GCMB à disposição.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)
O Coordenador Operacional – Tiago Paltrinieri saudou a todos e pontuou que o departamento
iniciou o ano com algumas mudanças, com isto, estão focando nas ações preventivas, e em
como massificar as operações conjuntas com a PM e GCM, de modo a não apenas fiscalizar e
orientar, mas unificar as forças. Uma das ações iniciadas foi a intensificação do patrulhamento
nos setores, principalmente nos bairros de Alphaville, Tamboré e Jubran, locais com grande fluxo
de veículos. Informou que tem desenvolvido relatórios estatísticos para acompanhar locais com
necessidade de intensificação mais contundente em fiscalização e prevenção.
Em Alphaville, citou 4 ocorrências atendidas de guias rebaixadas e 4 no Tamboré. Segundo ele,
é um número inicial baixo, constatando que as ações preventivas estão trazendo resultados
positivos para a região.
No mês de fevereiro foram registrados 4 acidentes de trânsito com vítimas e 4 sem vítima.
Pontuou que estão trabalhando a educação no trânsito, além de projetos que serão iniciados até
o final do primeiro semestre de 2018, com ações nas ruas, em locais com maior incidência de
infrações. Pontuou que já existe trabalho em escolas para crianças, mas que também é
necessário educar nas ruas, devido ao desrespeito a sinalização e regras gerais de trânsito,
principalmente em Alphaville.
Sr. Murillo, fez o uso da palavra e pontuou que ainda que a educação tenha que ser trabalhada,
as infrações continuarão a acontecer, por falta de penalização adequada (multas). E ainda,
questionou sobre plano emergencial para o trânsito caótico na região, de modo a corrigir o reflexo
causado pelo trânsito no RodoAnel. Paltrinieri, esclareceu que o trânsito é um assunto muito
sensível, porém os planos emergenciais são executados e mal vistos pela população, como por
exemplo o desvio para via com fluidez melhor. Segundo ele, o sistema viário de Alphaville não
comporta o fluxo de trânsito atual. Disse ainda que o Demutran e CCR possuem projetos para
melhoria de sistema viário, visto que as saídas e entradas de Alphaville e Tamboré são áreas de
concessões da CCR. Porém, esclareceu que muitas vezes a demanda de trânsito são de outras
regiões, como Carapicuíba e Santana de Parnaíba. Segundo ele, a população interpreta de forma
errada as ações do Demutran. Solicitou que todos presentes repassem as informações a
população, de forma a esclarecer que o Demutran está a favor de todos.
Foi ainda pontuado os caminhões que desviam dos pedágios para acessar a região. Segundo
Paltrinieri, as ações dependem de acordos intermunicipais. Leonardo, esclareceu que Alphaville
cresceu demais, conforme previsão. O investimento em obras de infraestrutura não acompanha
o investimento privado, além disso, não podemos usar as rodovias de longa distância como
avenidas de municípios, assim como o fluxo metropolitano não deve ser pela Castello. Por isso,
é necessário desenvolver as marginais do rio tiete para opção das pessoas que precisam
trabalhar na região metropolitana, é necessário utilizar outro caminho que não seja a Castello e
RodoAnel. É necessário investimentos maciços para retirar os cruzamentos e retornos. Além da
ação da CCR ViaOeste para fechar o rodoanel nos casos de acidentes e desviar todos para São
Paulo. É muito complexo o assunto e não temos nível técnico para analisar e solucionar o

problema, assim o Demutran, junto com a Castello e outros municípios - com consórcio na região,
podem buscar planejamento e investimento adequado, finalizou Leonardo.
Presidente agradeceu a presença do Paltrinieri e pontuou que o assunto poderá ser uma matéria
para o próximo informativo, com o seguinte tema: “A Importância do Demutran na Fluidez do
Trânsito”.
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 não registrou furtos de veículos, apenas 1 roubo a transeunte e 1 roubo a farmácia que
resultou em prisão. Foram registrados 4 furtos em comércios, sendo restaurante, loja e
supermercado. Nesses casos, o comerciante é o maior responsável.
Com relação ao acidente com vítima fatal na Payol Velho, esclareceu que a AREA chegou
primeiro no local e um morador acusou a Associação de ter dado fuga ao autor do homicídio.
De acordo com as filmagens, trata-se de uma inverdade, o próprio autor já fez o depoimento e
confirmou que fugiu correndo do local, por isso, ao receber a informação da fuga, a AREA se
deslocou em busca dele. Entretanto, constatado dano moral a Associação, o acusador será
processado, por tentar denigrir a imagem da AREA.
Sobre agilidade da informação durante ocorrência, Leonardo alertou para a falta de adesão por
parte da comunidade. Há muito tempo a AREA implantou o alerta geral, de modo a ampliar o
poder de resposta da segurança do município, além disso, constantemente são realizados
investimentos na comunicação, e assim tornar a Associação mais acessível ao cidadão, porém
há uma resistência para usar os recursos disponibilizados, bem como as bases instaladas no
território de loteamento, além de viaturas, fones de emergência (a cada 200 metros) e o
aplicativo da AREA, onde o cidadão contata diretamente a Base de Segurança, explicou. Tem
feito divulgações nas revistas, jornais e monitores dos apartamentos, mas a adesão do cidadão
é pequena, concluiu o gerente geral da AREA.
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 registrou apenas 1 ocorrência no dia 02 de fevereiro, conforme registrado na reunião
passada, onde 3 motos com garupa realizaram arrastões em pontos de ônibus e roubaram as
pessoas que aguardavam pelo ônibus.
Para finalizar, registrou que os bloqueios feitos pela PM e GCMB, tem aumentado a sensação
de segurança da comunidade, por isso, solicitou que continuem com as operações.
A presidente agradeceu e elogiou o baixo índice de criminalidade no complexo da Socet.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: PAM – Plano de Auxílio Mutuo
O presidente, Joaquim Domingues Filho, saudou a todos e disse ser um privilégio fazer o uso
da palavra, ao temo em que agradeceu a presença da presidente na última reunião do PAM.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Shopping Iguatemi
Encarregado de Segurança, Vinicius Meira, saudou a todos e informou que não houve
ocorrência no mês de fevereiro.

Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Shopping Tamboré
O Chefe de Segurança - Marcelo Lima, saudou a todos e informou que não houve ocorrência
no mês de fevereiro.
Assuntos Gerais
Palestra proferida pela Comandante da 5ª Cia - capitã Sandra Aparecida dos Santos, acerca do
tema: Violência Contra a Mulher (2ª arquivo).

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião Ordinária do mês de Abril de 2018
Data: 04/04/2018
Hora de Início da Reunião: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

