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LEONARDO R. DA CUNHA
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FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A presidente Gislane Gandra saudou a todos os presentes. Lançou o informativo do CONSEG
de edição 67, o primeiro do ano de 2017, e esclareceu que a entidade está buscando
patrocinadores para o material. Na sequência, agradeceu o patrocínio fechado com a Honda
Hville, parceiro de longa data. A presidente incentivou a leitura do material, que conta com
informações atualizadas sobre as ações da força de segurança da região, além das importantes
dicas de segurança sugeridas durantes os encontros mensais.
Posteriormente, deu as boas-vindas ao Dr. Sérgio Augusto de Magalhães Neto, delegado titular
do 1º DP de Barueri, o qual permanecerá até a volta das férias do Dr. Ednelson - atual membro
nato. De modo a prosseguir com as ocorrências, passou a palavra ao Dr. Sérgio.
Após as ocorrências, a presidente aprovou a ata da reunião anterior.
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 a todos os presentes e pontuou diminuição
em todos os delitos, exceto em homicídio; com 2 casos registrados na área do Pq. Imperial e Jd.
Belval. Quanto aos furtos de veículos, informou que o número está dentro da meta solicitada.

Quanto aos roubos de carga, sugeriu a padronização da operacionalidade das entregas em
locais grandes, como no Shopping Tamboré. Segundo ela, a falta de procedimento torna
suscetível o planejamento do criminoso. Exemplificou com um roubo registrado no Mc Donalds
do Shopping Tamboré, quando o responsável pela entrega deixou a carga no local e foi entregar
2 caixas no Shopping. Além disso, chamou atenção para a demora do vigilante em abrir a cancela
para o entregador. Diante da necessidade de redução de crimes no Tamboré, solicitou a
intermediação do CONSEG, em contatar a área de segurança do Shopping Tamboré. Afirmou
que a integração entre todos reduzirá sensivelmente o roubo de carga, assim como já tem
reduzido.
Mais uma vez, chamou atenção para a falta de câmeras da Av. Jussara, por se tratar de um local
com frequentes roubos de cargas. Disse, ainda, que a PM e GCM estão revezando a ronda no
local, e, após as rondas não houveram mais roubos.
Sobre a centralização das motos do 20º BPM/M em Barueri, pontuou que agregará maior
ostensividade e mobilidade nos corredores de Alphaville e Tamboré, nos horários de pico. Além
das 70 viaturas que o 5º BAEP, atualmente sediado no Pq. Imperial, receberá nos próximos 60
dias. Desta forma, a região receberá melhorias no que tange a ostensividade e prevenção. Tratase de uma evolução para a região, ressaltou. Outro ponto destacado foi a criação da Força Tática
no 20º batalhão. Diante destas melhorias, a capitã propôs que o grupamento de motos ficasse
centralizado na Base Comunitária de Alphaville. Para finalizar, a presidente colocou sobre a
importância das motos no local, tanto para visibilidade da força de segurança quanto para rapidez
na ocorrência, além do aumento da sensação de segurança na região.
Polícia Civil
Outros - Assunto: Elogios
Interessado: Dr. Sérgio Augusto de Magalhães Neto – 1º DP
Ausente por motivo de férias, o Dr. Ednelson foi representado pelo Dr. Sérgio, delegado titular
do 1º Distrito Policial de Barueri, o qual saudou a todos e esclareceu sobre a área
correspondente ao 1º DP, que abrange a região Oeste, divisa com Cotia e Jandira.
Enalteceu e parabenizou o trabalho realizado pela presidente Gislane Gandra frente ao
Conseg, ressaltou sua parceria junto a polícia civil, bem como sua participação no último
evento de lançamento da campanha “Não Ignore a Violência Doméstica, Denuncie!”,
patrocinado pelo Demacro, em Santo André. Além do apoio do Conseg para a divulgação da
ação, em parceria com a DDM – Delegacia da Mulher de Barueri, a cargo da Dra. Ivna.
Schelble.
Posteriormente cumprimentou a GCM e a parabenizou pela nova base e excelente área de
monitoramento. Ressaltou e excelente trabalho, e efetivo, da GCM e PM, no combate a
diminuição dos índices criminais.
Para finalizar, pontuou sobre a importância de um CONSEG na região do 1º DP.
Guarda Civil Municipal de Barueri
Outros - Assunto: Aumento de Câmeras nos bairros de Alphaville e Tamboré
Interessado: Subcomandante Eduardo Baltor Ribeiro
Pela Guarda Municipal de Barueri, o representante do Inspetor Branco, subinspetor Marcelo,
saudou a todos e pontuou que a GCM está instalando câmeras nos bairros de Alphaville e
Tamboré, e que nos próximos 15 dias serão instaladas mais 18 câmeras. Indicadores
Criminais. Citou flagrante de roubo de carga no dia 29 na Av. Jussara. Apresentou
comparativo de 2016 x 2017 em Alphaville, com 11 roubos em maio de 2016 em Alphaville,
contra 13. Já em junho de 2016 foram 17 roubos contra 09. Foram 8 furtos de veículo em junho

de 2016 contra 03. Furto de Veículo no Tamboré. Em junho de 2016 foram 02 contra 03 em
2017. Esclareceu que o acréscimo se deu na região da al. Araguaia com a Piracema, após
criarem bolsão fora do estacionamento do Carrefour, deixando motos estacionadas o dia todo,
facilitando assim as ações dos criminosos. Pontuou a redução de roubo agregado de 09
registros em junho de 2016 para 07 em 2017.
Além dos delitos, pontuou sobre a ação, em conjunto com PM e PC, de levantamento de
placas de veículos que estão sendo utilizados nos roubos de carga na região do Tamboré.
Após levantamento, constatou-se que os veículos são do Munhoz Júnior (Osasco), divisa com
Jd. Mutinga (Barueri). Veículos: Fiesta Preto, Celta Prata, Cadete Vinho e Parati Chumbo.
Por último, pontuou acréscimo nos roubos de celular, porém já se tem a informação da placa
da moto, e ainda, que o mesmo infrator pratica todos os roubos entre às 06h e 07h da manhã.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Leonardo R. da Cunha, saudou a todos e pontuou que a vigilância
da área registrou no mês de junho 4 roubos e 1 tentativa de roubo a motocicleta. Pontuou que
os roubos são invariavelmente a transeuntes, objetivando celulares.
Citou 3 furtos de acessórios em veículos, sendo 2 deles dentro de supermercado, conforme
registro por câmera. Pontuou que diante da gravação foi constatado o mesmo carro (Fox Preto
– Placa OWF 5822) nos 2 furtos, e provavelmente, será preso em uma próxima oportunidade.
Apontou atendimento a 2 senhores falecidos, um na al. Grajaú e outro na al. Cauaxi, ambos
por problemas de saúde. De uma forma geral, não foi registrado nenhum crime mais grave. No
entanto, a vigilância permanece com apoio junto a fiscalização da prefeitura, para coibir as
vendas realizadas por ambulantes nas ruas.
De modo a contribuir ainda mais com a segurança, a AREA ampliará seu monitoramento por
câmeras, agregando mais 25 câmeras no Centro Empresarial de Alphaville. A melhoria visa
oferecer cobertura em todos os bolsões de motos e combater os furtos na região, além de
coberturas em alguns pontos cegos nas avenidas, concluiu Leonardo.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré.
A Supervisora da SOCET, Sra. Letícia de Fátima Nascimento Ferreira, saudou os presentes e
informou que a vigilância do Centro Empresarial Tamboré não registrou nenhuma ocorrência
no mês de junho.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: CCA – Centro Comercial Alphaville
O gerente de segurança, Roberto T. Gimenes, saudou a todos e explanou sobre prisão do
idoso de aproximadamente 75 anos, que foi surpreendido com a prática do delito (furto de
estabelecimento), sendo ele conduzido ao distrito policial para as providências cabíveis.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: PAM – Plano de Auxílio Mutuo.
O presidente, Joaquim Domingues Filho, saudou a todos e esclareceu que a entidade
encontra-se realizando os seus objetivos, bem como os planos de abandono junto aos
associados. E a pedido da presidente, informou aos presentes sobre o curso de salvamento em
mergulho realizado pelo 18º Grupamento de Bombeiro.

Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Shopping Center Iguatemi Alphaville.
O encarregado de segurança do Shopping Iguatemi Alphaville, Vinícius Meira, saudou a todos
e relatou sobre “Simulado de Atendimento de Ocorrências de Alto Risco no Shopping Iguatemi
Alphaville”, que contou com a participação da polícia militar, e vem sendo desenvolvido pela
rede em todos os shoppings e gerando satisfação da direção operacional.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)
Diretor Técnico, José Luiz Pinheiro de Oliveira, fez um breve relato de suas atividades,
esclarecendo que, as vias de Alphaville deverá receber a revitalização do sistema de faixas e o
departamento reestuda alguns projetos já em andamento. E como de costume, coloca-se a
disposição da comunidade para solução de eventualidades.
Assuntos Gerais
- A capitã explanou sobre a participação do CONSEG na última formatura do Proerd. Na
sequência, a presidente ressaltou sobre a importância da participação da entidade nos eventos
realizados pelo Proerd. Houve depoimentos pessoais sobre a eficácia do programa na vida dos
adolescentes e familiares.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião Ordinária do mês de agosto de 2017
Data: 02/08/2017
Hora de Início da Reunião: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

