ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA - 07/10/2015
CONSEG – BARUERI – ALPHAVILLE/TAMBORÉ
Data da 07/10/2015
Hora de Início 18h00
Hora de
20h00
Reunião
Encerramento
Local da Reunião: Base de Segurança AREA – Centro Empresarial Alphaville
Pessoas Presentes: 29

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

GISLANE GANDRA LIMA
ENZO SCALZI
LEONARDO RODRIGUES DA CUNHA
EVALDO BRAUN
JOAQUIM DOMINGUES FILHO

FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A presidente Gislane Gandra saudou a todos os presentes e submeteu a ata da reunião de
setembro à aprovação. Antes de iniciar com as ocorrências, pediu licença a todos para
explanar sobre a campanha outubro rosa, antes de assuntos gerais, e reforçar o apoio do
Conseg a causa e a importância da prevenção ao câncer de mama. Durante a recepção foram
entregues os laços rosas a todos os presentes, além de uma singela lembrança entregue ao
final da reunião. Na sequência passou a palavra aos membros natos.
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 Municipal de Barueri
Interessado: Supervisora Kelli de Lima Rigonati
Pela Guarda Municipal de Barueri, a supervisora Keli, saudou os presentes. Afirmou uma
redução nos índices, comparados ao ano passado, porém, referente a roubo de veículos os
números aumentaram durante o mês vigente. Foram feitas operações em conjunto com a
polícia militar em locais de maiores incidências de crimes. Citou um flagrante na al. Araguaia,
no período da manhã, roubo de relógio. Foram utilizadas duas motos com um piloto em cada
uma. A viatura da GMB e a AREA estavam próximas do local do crime, a ação foi realizada em
conjunto, onde um indivíduo foi preso e o outro escapou. Esclareceu que não houve disparos

com arma de fogo, somente munição picotada. O delegado Ednelson esclareceu que o ladrão
é de Taboão da Serra, faz parte de uma quadrilha especializada em furtos de relógios. A
supervisora Kelly esclareceu sobre apreensão de 1,31 kg de maconha na al. Surubiju, no
último dia 03, durante a noite. Uma mulher vinha de taxi desde São Paulo, quando parou a
viatura da GCMB na alameda e perguntou como chegava no Parque Imperial. Os guardas
desconfiaram da reação da mulher e dos dois pacotes que carregava. O sargento Elias
ressaltou a importância do trabalho preventivo da polícia, com abordagens sempre que
possível, para prevenir crimes e questionou sobre quantos taxi levando bebê, uma senhora e
uma bolsa já passaram com drogas ao lado do policiamento? “Temos que trabalhar junto com
a sociedade, o cidadão tem que compreender a importância da instituição segurança pública,
disse. Supervisora ressaltou a nova modalidade no uso de motos para prática de roubos. Há
alguns meses atrás eram dois meliantes em uma moto, hoje em dia, são duas ou mais motos,
uma para cada ladrão. Chama atenção para a realização de abordagens, independentemente
das características do cidadão.
ASSUNTOS TRATADOS
Delitos Apontados
Outros - Assunto: Furto e Roubos
Interessado: Cap. PM Sandra Aparecida dos Santos
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, representando a Cap. PM Sandra, o 1º Sargento PM José Elias
saudou a todos os presentes. Iniciou dizendo que a polícia militar tem trabalhado em todos os
campos, com foco em prevenção, como é o caso do patrulhamento ostensivo. Informou que o
20º batalhão foi elogiado pelo comandante do CPAM/8, devido ao sucesso alcançado em todas
a metas, porém, segundo o sargento, as quedas nos índices ajudam, mas não eliminam a
necessidade de se manter o foco em todos os índices. Explicou que as blitzes são realizadas
em locais estratégicos (rota de roubos), o intuito da polícia é trabalhar de acordo com as
estatísticas criminais, e assim combater o crime em cada local. Mas ressalta a importância da
participação da comunidade nos registros de ocorrências, para estáticas e estratégias de
policiamento. A atitude do cidadão contribui para melhorar a qualidade de segurança da
sociedade, por isso a distração com o celular, por exemplo, incentivará o aumento de
crimes. Contudo, objetivo da polícia militar é zerar os índices, com o apoio das estáticas e
qualidade operacional. Explanou, ainda, sobre dificuldades durante as realizações de blitzes e
a necessidade de conscientização do cidadão, em colaborar com o trabalho preventivo da
polícia. A presidente reforçou a importância do boletim de ocorrência e a necessidade de se
criar um elo entre a polícia e cidadão.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Dr. Ednelson Jesus Martins
Dr. Ednelson de Jesus Martins, Delegado Titular do 2º DP de Alphaville, parabenizou a todos
os CONSEGs e enfatizou a presença do governador no evento realizado em São Paulo.
Levantamento dos índices de criminalidade. Houve uma diminuição nos índices
comparados ao ano passado, todavia, em especial, os furtos e roubos de veículos
permaneceram altos neste mês. Ressaltou a informação, como aliada fundamental para o
sucesso do trabalho investigativo, como exemplo citou os pequenos furtos esclarecidos dentro
do CCA. Na sequência, explicou sobre a nova modalidade de furto de veículos nos shoppings,
chamado Capetinha. Após estacionar e “travar as portas”, o condutor está sendo visto por dois
bandidos, um aciona o dispositivo eletrônico, chamado capetinha, que impede o travamento do
carro e o outro acompanha a vítima, enquanto acontecem os furtos de objetos no veículo. O

delegado orienta para verificação do travamento de todas as portas. Segundo ele, os meliantes
são de São Paulo. Por conta dos índices, a Secretaria de Segurança Pública criou uma
resolução conjunta entre a polícia civil e militar, para que a polícia militar fique menos tempo na
delegacia registrando certas ocorrências, com isto o policial terá mais tempo para as ações
preventivas nas ruas. Já referente aos furtos de celulares, notou-se que, muitas vezes, o
registro é feito com único intuito: receber seguro e ficar com dois aparelhos. Por isso, o
delegado incentiva o registro do boletim de ocorrência com responsabilidade, muitas pessoas
usam o sistema para se beneficiar de alguma forma, disse. Agora referente aos estelionatos,
os casos continuam expressivos na região, como golpes da previdência. Recebeu muitas
ocorrências de outros estados, como Brasília, Goiânia e Rio de Janeiro, indicando endereços
de Alphaville, para transmitir credibilidade financeira ás vítimas. Funciona da seguinte forma: O
aposentado recebe uma carta, a qual informa que ele foi beneficiado por programação e para
receber o valor, deverá realizar um depósito em determinada conta. Além de bilhetes
premiados e telefonemas de premiações. Orienta as pessoas sobre esses casos de dano ao
patrimônio, por fim ressalta a importância da prevenção primária.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Leonardo Cunha, saudou a todos e confirmou o aumento de furtos
de veículos, totalizando 4 no mês de setembro. Em contrapartida, informa que não havia
registrado furtos de veículos nos outros últimos três meses, o que não acontecia há mais de 20
anos. Citou também, 3 roubos e 2 roubos a transeuntes. Leonardo diz que normalmente, o
furto de carro se dá em locais com bolsões de estacionamentos. Segundo ele, a cada dia o
número de roubos sem utilização de armas vem aumentando consideravelmente.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré.
Sr. Oswaldo Silva esteve ausente por motivo de férias.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: CCA – Centro Comercial Alphaville
O gerente de segurança, Gimenes, apontou furtos envolvendo uma quadrilha de latinos
(homens e mulheres), os quatro sujeitos acessam o CCA e se separam, seguem para os
restaurantes, todos bem vestidos, muitas vezes até se servem no restaurante antes das ações,
para realizar os furtos de bolsas, celulares, entre outros pertences. Já é o 3º caso dos últimos 3
meses, envolvendo as mesmas pessoas. As imagens da quadrilha foram disponibilizados aos
órgãos de segurança da região. Gimenes alerta sobre a boa aparência dos meliantes, o que
descarta desconfianças por parte da segurança. Apontou também outro furto de bolsa, após
uma senhora deixar a porta do carro aberta, nos estacionamento de uma farmácia. Por último
fez um elogio a equipe do Dr. Ednelson, pela recuperação de 3 notebooks, uma mochila e
dinheiro, que foram furtados de uma agência de emprego, pelo ex-gerente, que tinha as chaves
do local, o mesmo encontrava-se desempregado há 1 ano, casado e com filhos.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: PAM – Plano de Auxílio Mútuo
O presidente do PAM, Joaquim Domingues, agradeceu pelo uso da palavra. Esclareceu que o
PAM tem a mesma finalidade do CONSEG: prevenção a vida e ao patrimônio. O trabalho
consiste numa parceria com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Empresas Associadas.
Explicou que no início das atividades, a principal preocupação do PAM, era a parte laboral,
condições de trabalho dos bombeiros, porém, hoje o foco mudou para aprendizados e

treinamentos. O PAM enviou o terceiro bombeiro para treinamento no Texas com foco em
Estruturas Colapsadas (terremotos, desmoronamentos, explosões de bombas). Este tema e
conhecimento estão sendo disseminados, pelos próprios bombeiros, que se tornaram
instrutores nas Escolas de Formação do Corpo de Bombeiro, fora da cidade de Barueri.
Domingues ressaltou a necessidade do trabalho de conscientização junto aos Prefeitos dos 16
Municípios da Zona Oeste, para que cada um tenha seu próprio Posto de Bombeiro, com
estruturas capazes de atender bem o próprio Município. Ele tem feito o trabalho pessoalmente,
em todas as prefeituras. O trabalho é exaustivo, o olhar do PAM é voltado para o conceito de
prevenção, segurança, vida e patrimônio, concluiu o presidente. As reuniões acontecem toda
última terça-feira de cada mês, às 10h00 na sede do 18º GB, a Rua Cabo PM José Maria
Schiavelli, 193, Vila Porto, Barueri.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREJ – Associação Residencial Empresarial Jubran
O presidente da AREJ, Adriano, agradeceu o apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal,
SOCET e Demutran pelo apoio na área do Jubran. A AREJ continua com as buscas por
associados. Com intuito de conscientizar as empresas localizadas nesta área desprovida de
segurança privada, o presidente Adriano, junto com o CONSEG e Patrocinadores,
desenvolverão o primeiro jornal da Associação.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)
O representante da Secretaria, Setorial Pinheiro, saudou a todos. Explanou sobre algumas
mudanças de direção em algumas vias, conforme solicitação da CCR ViaOeste. Ressaltou
sobre a necessidade de instalação da zona azul para as regiões com maiores fluxos de
veículos, o estudo encontra-se em planejamento. O Novo Plano Diretor está em
desenvolvimento, com foco nos novos projetos e estacionamentos próprios, com o objetivo de
diminuir o fluxo de veículos nas vias. A obra da Via Park está acelerada, a qual favorecerá na
diminuição do trânsito, além da obra na al. Tucunaré. Incentivou o uso do aplicativo APP e
sugestões por parte da população. Enfatizou a presença da força de segurança nas ruas e o
controle das agressões aos agentes de trânsito. Na sequência a representante do Edifício
Copacabana agradeceu o trabalho do Demutran.
Solicitações: Leonardo pediu que a linha de ônibus da EMTU altere seu itinerário, desviando
para al. Purus até a al. Araguaia. Segundo ele, a alteração minimizará o fluxo nas alamedas
Mamoré e Rio Negro. Explicou que a Prefeitura já havia aprovado o projeto. Informou, ainda,
sobre a grande quantidade de itinerários no mesmo caminho, e a necessidade de estudo para
diminuir o fluxo de ônibus, muitas vezes, vazios. Após o último questionamento, Pinheiro
esclareceu que a passarela de pedestre na al. Andrômeda ainda não está liberada devido
funcionamento do elevador, na sequencia o semáforo sob a passarela será tirado.
Por último, colocou a secretaria à disposição para estudos e possibilidades de melhorias.
Assuntos Gerais
- Diretor Social leu o texto sobre a campanha Outubro Rosa: trata-se de um movimento
internacional, que ganhou outubro como o seu mês e a cor rosa para simbolizar a importância
da prevenção da doença. A nossa única arma contra a doença é a prevenção. E como
prevenção é palavra chave do Conseg Alphaville/Tamboré, nos também apoiamos esta
campanha de causa tão nobre. Os presentes receberam uma lembrança singela ao final da
reunião, uma trufa da Chocolates Brasil Cacau. Optamos por esta empresa já que 1% da renda

arrecada com a venda das trufas, ao longo do mês de outubro, será destinada a Fundação
Laço Rosa.
- Leonardo relatou sobre a história do Corpo de Bombeiros em Barueri e o apoio fundamental
da AREA durante sua vinda para a região. Na sequência foi criado o PAM, junto as empresas
que apresentavam maior risco para a região, como distribuidoras de gás. Atualmente o
Domingues está como presidente e as empresas são sempre cobradas para participarem das
reuniões e o trabalho acaba sempre carregado pelos mesmos voluntários, concluiu.
- Dra. Maria Clara, presidente do Rotary Club Barueri, enalteceu o movimento outubro rosa
com suas palavras e alertou à todos sobre a conscientização, independente de idade e sexo.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

Data da Reunião Ordinária do mês de outubro de 2015
Data: 04/11/2015
Hora de Início: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

