ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA – 07/11/2018
CONSEG – BARUERI – ALPHAVILLE/TAMBORÉ
Data da 07/11/2018
Hora de Início 18h00
Hora de
20h00
Reunião
Encerramento
Local da Reunião: Base de Segurança AREA – Centro Empresarial Alphaville
Pessoas Presentes: 24

FORMAS DE DIVULGAÇÃO DA REUNIÃO
E-mail / Convite Eletrônico.
MEMBROS DA DIRETORIA PRESENTES
Presidente
GISLANE GANDRA LIMA
MEMBROS DA DIRETORIA PRESENTES
Primeiro Secretário
LEONARDO R. CUNHA
Diretor Social
JOAQUIM DOMINGUES FILHO
FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA

A presidente, Gislane Gandra Lima, saudou a todos os presentes. Cumprindo a condição protocolar,
submeteu a ata da reunião anterior a aprovação.
Pontuou que todos, a partir do dia 28 de outubro, estavam muito ansiosos para saber qual rumo o
país tomaria. “Parece que novos ares sopram para o Brasil, e sempre esperamos que seja em direção
da prosperidade. Mas não depende apenas de um homem e sim de mais de 200 milhões de pessoas.
Vamos fazer nosso trabalho e nos unir. O Conseg é exemplo disso, a união entre a iniciativa pública e
privada pode fazer a diferença, assim como nos bairros de Alphaville, Tamboré e Jubran”, ressaltou
a presidente.
No ensejo, apresentou o Tiago Augusto da área de segurança da empresa Merck Group, convidado
pelo Charles do Shopping Iguatemi. Da mesma forma apresentou o Júlio Cesar, Síndico do WI –
House. “É importante a presença na reunião do CONSEG, para entender como a segurança do bairro
funciona, além de um contato maior com as autoridades”.
Pontuou que o departamento de monitoramento da AREA foi ampliado, e contará com televisões de
55 polegadas, que serão utilizadas 24 horas por dia, 7 dias da semana e 365 dias ao ano. O mesmo
acontece na SOCET; com as câmeras full hd, totens e carros, prestando um trabalho diferenciado no
Tamboré. Tudo isto amparado pela parte pública: Polícia Militar e Civil, Guarda Municipal e
Demutran.
Como todos sabem, o CONSEG não é um órgão de polícia, mas preventivo, do governo do estado de
São Paulo. Dito isto, deu sequência aos trabalhos preventivos e pontuou sobre o mês do outubro
rosa, o qual foi dedicado à mulheres; com campanhas voltadas para a prevenção do câncer de mama.
E que agora é a vez do novembro azul, para lembrar os homens sobre a importância de manter os
cuidados com a saúde, especialmente com o câncer de próstata. “A prevenção sempre será o melhor
escolha, principalmente, quando se trata de saúde”.
Ocorrências do mês de Outubro. Neste momento, passou a palavra a Polícia Militar - Instituição mais
antiga, na pessoa da Comandante da 5ª Cia - Capitã Sandra.
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Delitos Apontados
Polícia Militar
Outros - Assunto: Estupro.
Interessado: Cap. PM Sandra Aparecida dos Santos

Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, a Capitã PM Sandra saudou a todos. Antes de explanar sobre as
ocorrências de outubro, esclareceu que o Posto Policial do Tamboré já entrou em processo de
reforma e que será inaugurado com novo layout, conforme passado em reunião anterior pelo Sr.
Oswaldo Silva, quem está à frente dos trabalhos, junto com o Cel Dorival.
Trata-se de um posto estratégico, por isso seu fechamento total não foi autorizado pelo comando.
Informou que os trabalhos serão reiniciados no mês de dezembro, com melhorias na visibilidade, na
ostensividade, na identificação e na prestação de serviço a sociedade. No ensejo, agradeceu a
participação da sociedade frente a esta conquista.
Na ocasião, compartilhou com todos a frase dita pela Cel PM Helena – Chefe da Casa Militar e Chefe
da Defesa Civil do Estado, durante sua participação como presidente da banca de mestrado da polícia
militar. “Nós achamos que a prevenção primária dará resultado amanhã, sendo que o resultado é a
médio ou longo prazo. É preciso ter coragem para acreditar na prevenção primária”. Por isso, quando
melhoramos as condições de trabalho dos funcionários, neste caso, dos policiais militares, estamos
atuando diretamente com a prevenção primária, destacou a capitã.
No tocante as ocorrências, citou o aumento de 2 furtos de veículos em Alphaville, quando comparado
ao registro do mês anterior, seguindo com 1 na av. Tamboré; 1 al. Amazonas e 1 al. Tocantins. Foram
3 roubos na al. Grajaú, 1 roubo na al. Araguaia e 1 roubo na al. Tocantins. Houve redução no número
de furtos registrados, com 32 furtos de celulares em setembro, contra 26 em outubro. E apenas 1
roubo de veículo na rua Vicente de Carvalho. Já na região do Tamboré registrou 1 estupro, assim
como ocorreu no BethaVille dias atrás; a mulher foi amarrada com cordão. Alertou que se trata de
crime hediondo porque viola a dignidade da pessoa humana. Segundo ela, o estuprador quer se
tornar conhecido e está esperando a próxima oportunidade. Citou também 1 furto de veículo na av.
Tucunaré e 4 roubos no entorno do Shopping Tamboré, com redução de 3 registros. Houve redução
nos furtos de celulares: foram 23 registros em setembro, contra 20 em outubro. Não foi registrado
nenhum roubo de veículo na região do Tamboré.
Informou que é determinação do comando de policiamento metropolitano a realização de ações
voltadas para o combate de furtos e roubos de veículos. Ainda nesse ponto, a capitã disse que há
flagrantes, mas os infratores saem na audiência de custódia e retornam para as ruas.
Explicou ainda que muitas áreas da região encontram-se sem iluminação. Sr. Murilo pontua que a
responsabilidade e do prefeito e não da segurança. Em contrapartida, o Leonardo ressaltou que o
cidadão deve contribuir com a fiscalização e as entidades privadas com a vigilância. Julgou
importante pontuar que prefeito atual fez reforço importante de iluminação na al. Rio Negro e nas

avenidas Andrômeda e Alphaville. A presidente disse ser importante todo esforço, bem como os
ofícios e controle da polícia militar e demais órgãos.
Dentre todos crimes citados acima, a capitã reputa que o crime de estupro é o mais relevante.
Esclareceu que atualmente são registrados 9 mil casos no estado de São Paulo, sendo quase 1 mil
por mês. E ainda, segundo o Instituto de Pesquisa e Estatística Avançada, esse número representa
apenas 10% da totalidade. No âmbito familiar há de se considerar que 86% são mulheres e 14% são
meninas. Para finalizar o tema, a capitã pede que todos orientem as pessoas e que façam a prevenção
primária.
Polícia Civil
Outros - Assunto: Esclarecimentos de Crimes.
Interessado: Dr. Ednelson de Jesus Martins

Delegado Titular 2º Distrito Policial - Dr. Ednelson, saudou a todos e reforçou sobre a prevenção
primária, julga importante a prevenção antes da repressão. Para ele, o monitoramento por câmeras
é o melhor sistema de prevenção primária, além de esclarecer muitos crimes, ainda pontuou a
integração entre as forças, fator fundamental para manter baixos os índices de criminalidade na
região.
Sobre a situação de estupro, apesar de ser da área da DDM – Delegacia de Defesa da Mulher, chamou
atenção para o modus operandi iguais. Considerando as questões criminológicas, assim como a
capitã Sandra destacou, acredita que o sujeito poderá voltar. É importante alertar a população,
considerando que estupro é um crime muito grave.
Ocorrência. O delegado esclareceu sobre os furtos de pneus no entorno do Shopping Tamboré e
dentro de empresas. Pontuou que as filmagens disponibilizadas pela AREA possibilitaram a
identificação de uma quadrilha composta por 3 sujeitos vindos da zona norte de SP. Foram todos
indiciados e confirmadas passagens anteriores. Explicou que os crime de furto, por não haver
violência, apenas prejuízo material, a lei é branda e oferece permissão para soltar os infratores após
audiência de custódia, mesmo com comprovação de outros antecedentes criminais.
Abordou sobre prisão de chileno que cometia furtos na loja Leroy Merlin. Após questionamento, o
sujeito confessou mais 2 crimes cometidos no Rio de Janeiro, além de outros 4 em São Paulo. Por
isso, o delegado consignou com o Juiz os crimes e a falta de documento e pediu prisão preventiva.
Dr. Ednelson ressaltou que para os casos que comprovam reincidências por parte dos infratores, há
um esforço grande de sua parte para mantê-los presos; no mínimo até a primeira audiência, porém,
a lei não ajuda. Espera que a lei mude e se torne mais rigorosa, pontou.
A partir de imagens cedidas pela AREA, foi identificado sujeito que furtou um veículo para ir para
casa, o qual foi indiciado por crime de furto.
Homicídio. Andarilho que furtava fios de cobre na região foi preso por matar colega queimado.
Por várias vezes, o infrator foi levado pela AREA, PM e GCM, por furtar fios. Delegado esclareceu que
o andarilho realizou o crime após desentendimento com a vítima, confessou que era obrigado a
furtar os fios. Os dois moravam em um vão debaixo da ponte, localizada próxima à avenida Jussara
e Rodoanel. A presidente pontuou que irá oficializar a CCR sobre ocorrido.
Furtos de Veículos/ Estelionato/Venda pela internet. A princípio, o delegado explicou que o foco
para esse tipo de crime eram os desmanches, mas que atualmente isso mudou, já que os carros
furtados estão sendo revendidos com documentos falsos através da OLX e Web Motors. Foram
registrados 3 casos de venda pela OLX. Além disso, nos últimos dois anos, foram registrados 3 furtos

grandes de documentos no Ciretran das regiões de Itanhaém, de Araçariguama e de São Bernardo
do Campo, contudo, são mais de mil documentos sendo utilizados para cometimento desse tipo de
crimes. Alertou que as pessoas caem no golpe de estelionato, e na maioria das vezes, nem checam
o chassi do carro por meio de vistorias e leitor próprio, nos casos de veículos mais novos.
Apontou 1 homicídio de trânsito na Castello Branco, com morte de um casal de idosos.
Antecipando o mês de novembro, informou 1 registro de morte por acidente de trabalho em
empresa da região. O funcionário foi atingido pela carga do container que tentava descarregar com
outras duas pessoas. Delegado esclareceu que não foi utilizada a plataforma elétrica e empilhadeira
disponível na empresa, ao tempo que chamou atenção sobre as medidas preventivas para evitar esse
tipo de acidente.
Para finalizar, parabenizou a Polícia Militar pela prisão de sujeitos que tentavam furtar motos e
agradeceu todo apoio oferecido para a polícia civil e militar.
Guarda Civil Municipal de Barueri
Outros - Assunto: Operação Fecha Batalhão.
Interessado: Comandante Marcus Aparecido Guedes

Pela Guarda Municipal de Barueri, o Comandante Guedes, saudou a todos e pontuou que retornou
de férias no último dia 31. Esclareceu que tem acompanhado o aumento de furtos de veículos
apontados pela capitã Sandra, e que a Guarda Municipal já alinhou as providências, bem como ações
a serem realizadas. Durante o mês de novembro, será realizada a “operação fecha batalhão”, das 10
ás 16h30, onde todo administrativo é deslocado para rua, de modo a permanecer o mínimo
suficiente possível para manter o funcionamento no batalhão e das cias, além de todo reforço
operacional das cias, que será estendido para a operação.
Citou que estão montando planejamento estratégico para o ano de 2019, além de policiamento
inteligente. Para concluir, pontuou que difícil não é reduzir os índices, mas sim mantê-los de acordo
com percentual de acomodação. “Infelizmente o crime vai acontecer, mas a GCM trabalhará
preventivamente para inibi-los, oferecendo a devida sensação de segurança para o cidadão, por meio
da presença ostensiva da segurança”. O comandante espera finalizar o ano de 2018 com redução
dos índices, ou ainda, manter o mesmo número de 2017.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)

O Diretor Técnico, José Luiz Pinheiro, saudou a todos.
Acidentes. Apontou 1 acidente com óbito no mês de setembro e 2 acidentes em outubro, sendo que
um dos casos aconteceu após condutor passar mal e colidir na traseira do caminhão estacionado,
inclusive, o caminhão estava estacionado em local irregular. O outro acidente ocorreu na Castello
Branco. Citou 21 acidentes com vítimas e 7 sem vítimas no mês de outubro. Dentre esses casos, os
maiores índices foram registrados na av. Piracema, Alphaville e alamedas Araguaia e Rio Negro.
Ressaltou ainda que a chuva colaborou para o aumento dos acidentes.
Obras. Explanou sobre obra na al. Rio Negro entre a alça de acesso com a al. Araguaia, a pedido da
prefeitura, devido necessidade de manutenção no trecho da linha de ônibus/ ponto. Da mesa forma
foi solicitado correções para as baias da al. Madeira, onde param os fretados. Informou que a Via
Park continua com obras, com isso, justificou o aumento do trafego de veículos.
Quanto as restrições de caminhões, a fiscalização será intensificada entre às 16h e 20h.

Após falar sobre alguns eventos pontuais de corridas, bem como bloqueio da alça de acesso da
Castello com saída para al. Xingú até às 13h, informou que já estão se preparando para o final do
ano, com planejamento para focarem no aumento do trafego nas vias, principalmente, próximo aos
Shoppings. A agradeceu a todos por colaborarem com o Demutran, de modo a manter os bairros de
Alphaville e Tamboré diferenciados, por último, colocou-se à disposição.
A presidente o agradeceu por todo trabalho prestado na região.
- Leonardo complementou e esclareceu que o engenheiro Dr. Gerson confirmou que fará defensa de
concreto na esquina da AV. Paiol Velho, onde há 6 meses atrás ocorreu acidente com caminhonete
que pulou a guia e matou uma pessoa que estava na outra pista. Trata-se de um pedido providencial.
Pontou que a prefeitura fará manutenção no piso do estacionamento ao lado do gradio do CCA, além
da al. Araguaia com a al. Madeira por conta dos fretados, e da al. Purus (local da feira), pontuou que
o piso precisa ser todo refeito devido ao uso dos caminhões.
Outros - Assunto: Entidade Privada.
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, sendo um na Farmácia Droga Raia, o qual foi muito comentado. E o segundo foi
roubo a transeunte, onde moto com garupa abordou uma pessoa na portaria de prédio localizado
na al. Mamoré. Citou outra tentativa igual de roubo na al. Grajaú. Felizmente, a vigilância
identificou os sujeitos e o delegado confirmou que foram indiciados.
Citou 2 furtos de veículos, incluindo uma meriva furtada na av. São Paulo e 1 na al. Tocantins. Além
de 2 incêndios em fiação, inclusive um deles na al. Araguaia, que também pode ter prejudicado a
iluminação no local. Ainda nesse ponto, explicou que notou uma poda grande de árvores na al.
Araguaia. Segundo ele, os galhos das árvores junto com o vento podem causar incêndio em fiação.
“Infelizmente, nosso paisagismo tem muitas árvores de corte debaixo de fiação. Esse problema e
pouco atendido pela Eletropaulo, e muito comum em época de maiores ventanias. Deve ser
enfrentado com mais energia, e talvez, substituindo por árvores mais adequadas”.
Em relação a todo trabalho realizado pela AREA e a frota de veículo atual, as ocorrências são
consideradas baixas, concluiu.
Outros - Assunto: Entidade Privada.
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. Relatou que no início do mês 5 elementos entraram no Habib´s
durante às 04h53 da madrugada, e levaram todos os pertences dos funcionários e o cofre da loja.
Em relação a ocorrência registrada no dia dez, esclareceu que a Socet foi procurada pela polícia civil
de Carapicuíba. Por se tratar de uma pessoa que anda a pé, conforme descrições passadas pela
vítima, os investigadores pediram imagens da rua caiapós. Com isso, pretendem confirmar, através
das câmeras, o sujeito andando pelas ruas antes de chegar no local do crime, próximo ao pontilhão
do Rodoanel. Da mesma forma, o reservado da GCM pediu as imagens, também com vistas de
localizar essa pessoa que anda a pé pelos bairros, explicou o Sr. Oswaldo.
Entretanto, as imagens foram disponibilizadas tanto para a polícia civil de Carapicuíba, quanto para
o reservado da Guarda Municipal de Barueri.

A presidente questionou sobre a possibilidade de disponibilizar as imagens para a DDM. Dr. Ednelson
informou que está em investigação e que precisa verificar com a DDM.
Outros - Assunto: Não houve ocorrências.
Interessado: Residencial Villa Solaia

Inspetor de Segurança, Alexandre Galdino, saudou a todos e informou que não houve ocorrências
no Residencial.
Outros - Assunto: Entidade Privada.
Interessado: PAM – Plano de Auxílio Mútuo

O diretor do PAM, Joaquim Domingues, saudou a todos e primeiro agradeceu a oportunidade.
Explanou sobre o último informativo do PAM – disponibilizado para todos presentes, chamou
atenção para a prevenção primária, para ele, a prevenção é o caminho a ser trilhado no PAM, assim
como a capitã Sandra destacou para a polícia militar.
Quanto aos simulados, citou o evento realizado pelo Shopping Tamboré - Associado do PAM,
pontuou que foi muito positivo e contou com a presença da capitã e sua equipe.
A presidente destacou sobre a campanha de trânsito abordada no material do PAM, voltada para a
prevenção de acidente de trânsito provocado pelo uso indevido de celular ao volante, realizada pelo
CONSEG e seus apoiadores. Pontuou que o próximo informativo do CONSEG também abordará sobre
a campanha, além da matéria de capa sobre afogamentos, tema já apresentado em reunião pelo
comandante Humberto Leão.
Apresentou a Ana Paula Casquel – Responsável pelo PAM, a qual poderá ajudar esclarecer dúvidas e
auxiliar empresas interessadas em associar-se ao PAM, evitando assim maiores acidentes como
relatado pelo Dr. Ednelson.
Outros - Assunto: Simulado de Abandono.
Interessado: Shopping Iguatemi Alphaville

Gerente de Segurança – Charles Heles L. Oliveira, saudou a todos e explanou sobre simulado que
contou com as presenças do Demutran, GCM, PM e entidades, o qual foi muito positivo e
conseguiram reduzir mais 2 minutos de 4 do simulado anterior, somando 6 minutos de redução total.
Segundo ele, essas ações internas vem melhorando a questão do desempenho dos brigadistas, de
modo a prepará-los bem para uma situação real.
Após informar que não notou mais crianças pedintes dentro do shopping, a capitã esclareceu sobre
ocorrência envolvendo criança de 10 anos que vendia panos de prato nas intermediações. Após a
mãe ir embora com o namorado e deixar criança sozinha na rua, o Conselho Tutelar foi acionado e a
ocorrência foi levada para o distrito policial, o qual classificou a situação como abandono de incapaz.
A capitã explicou que todos desembarcam de transporte vindo do Município de Carapicuíba.
A presidente pediu que avisem as autoridades se a situação retornar. Dr. Ednelson esclareceu que a
DDM pode ajudar nessas ocorrências envolvendo crianças abandonadas.
Sobre o natal, informou que no sábado o Papai Noel chegará no Shopping e estará voltado para as
ações com as crianças.

Outros - Assunto: Não houve ocorrência.
Interessado: Shopping Tamboré

A Coordenadora de Operações - Luísa Broilo Rios Moreira, saudou a todos e pontuou que não houve
ocorrências no mês de outubro, conforme o esperado e de acordo com as ações preventivas
realizadas.
Agradeceu as presenças da PM e PAM no simulado de abandono realizado no último dia 18, o qual
foi muito positivo, e por último, pediu apoio de todos para o período de black friday que será iniciado
na próxima semana, especialmente para vendas de eletrônicos. E ainda que o Shopping poderá ficar
aberto por 24 horas no final de ano, mas comunicará com intendência.
Em relação ao período de natal, informou que o Papai Noel já chegou no shopping e no final de
semana contarão com as presenças dos personagens oficiais da Disney; as crianças poderão registrar
esse momento especial.

Não havendo mais assuntos tratados, a Presidente Gislane Gandra encerrou a reunião.
LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da reunião festiva do mês de dezembro de 2018
Data: 05/12/2018
Hora de Início da Reunião: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

