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FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A presidente Gislane Gandra saudou a todos os presentes e submeteu a ata da reunião anterior
à aprovação.
De forma especial, agradeceu a todos os presentes, bem como os Membros Natos, GCMB,
Demutran, Associações Privadas de Segurança, representantes do CCA e Residenciais, e
também aos moradores, pela participação na última reunião do ano de 2016.
Pontuou sobre o retorno do Dr. Ednelson e agradeceu por sua presença.
Sobre o informativo, informou que os interessados em receber o material, sendo da região de
Barueri, poderão entrar em contato com a Fabiana para verificar a disponibilidade. E as
empresas que já o recebe, poderão contribuir confirmando a entrega. Esclareceu que a
quantidade do informativo foi reduzida, de 22 mil para 15 mil exemplares, com objetivo de focar
na área de abrangência do CONSEG.
Explanou sobre as matérias do informativo de ed.66, com destaque das blitzes, que abordou
informações de como as pessoas devem se portar durante a ação policial, além da importância
em divulgar as ações conjuntas realizadas pela PM e GCMB em prol da população. O informativo
também abordou a participação do CONSEG no programa “PM e a Comunidade - TV Osasco”,
por intermédio do Cel Vianna – Cmte. do CPAM/8. “A entrevista está disponível no Youtube”.
Citou ainda a homenagem feita ao Cabo Marcos, pelos seus 30 anos na área. “Sempre é
importante enaltecer o trabalho da PM, GCMB e PC”, salientou a presidente.
Convidou a todos para a pequena festiva ao final da reunião. Segundo ela, foi um ano muito
positivo para o CONSEG, apesar da situação política e econômica do país.
Por último, agradeceu a presença do Major Henriques – Subcomandante do 20º batalhão, o qual
explanará sobre a PM e a Comunidade, bem como a área de Comunicação Social da Polícia
Militar. Na sequência, passou a palavra ao Major, para depois iniciar com as ocorrências.
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 Civil Municipal de Barueri
Interessado: Supervisor Ednilson Stramantino
Pela Guarda Municipal de Barueri, o supervisor Ednilson Stramantino, saudou os presentes e
parabenizou o Major Henriques por sua metodologia de trabalho, que tem como propósito a
integração entre as forças de segurança. Segundo ele, a união entre as forças foi um Marco para
GCM de Barueri, por isso ofereceu seus agradecimentos ao ex-Comandante da Guarda Rinaldo
e ao Major Henriques, por contribuírem de forma positiva para a Guarda e consequentemente
para a cidade.
Quanto as ocorrências, os índices encontram-se em queda e os frutos estão sendo colhidos,
explicou. Pontuou que o trabalho de todos e a união entre as forças, incluindo a SOCET e a
AREA, contribuíram para esse resultado. Citou um flagrante de roubo realizado pela AREA, fora
da sua área de atuação, por isso enalteceu o trabalho em conjunto com as associações privadas.
Referente a região do Jubran, apontou o aumento das ocorrências, devido a facilidade que os
infratores encontram no local. Citou ainda uma ocorrência entre a ponte de Carapicuíba com
acesso ao Jubran (nova rota de fuga), onde os 2 infratores armados foram apreendidos e 1 fugiu.
Chamou atenção para as áreas do Tamboré e Jubran e informou que as viaturas já tem
conhecimento e o tático atuará no local. “A operação da capitã contribuirá para a redução dos
índices”, disse.
Por último, agradeceu a todos, e se mostrou grato em participar das reuniões do CONSEG.
Desejou um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todos presentes. A presidente o parabenizou pelo
trabalho e desejou que a integração permaneça sempre.
ASSUNTOS TRATADOS
Delitos Apontados
Outros - Assunto: Furto e Roubos
Interessado: Cap. PM Sandra Aparecida dos Santos
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, Cap. PM Sandra saudou a todos os presentes e informou que as
metas de outubro e novembro foram atingidas. Já o mês de dezembro preocupa devido às
festas e saída temporária. Pontuou sobre o aumento de incidências na área do Tamboré,
principalmente na av. Piracema sentido Carapicuíba, Av. Ceci sentido Pq. Imperial e na região
do Shopping Tamboré.
Ressaltou que as pessoas continuam deixando os carros abertos nos bolsões. E que os
motoqueiros deixam suas motos estacionadas em bolsões sem nenhum sistema de segurança,
somente para não pagar estacionamento do Shopping. Diante disso, o policiamento está sendo
intensificado nessa área do Tamboré. E, mais uma vez, sugere que seja difundida a
importância do cidadão de bem cuidar de seus pertences.
Esclareceu sobre o planejamento da operação que visa retirar de circulação a maioria das
motos do Pq. Imperial e Jd. Mutinga. Segundo ela, é indiscutível que essas motos que não
estão infringindo a legislação de trânsito de alguma forma, são produtos de crime. Afirma que a
mesma moto que passeia no domingo nos bairros vem para a região praticar roubos e furtos.
De modo a combater essas incidências, além das motos da 5ª cia e apoio da GCMB, solicitou
autorização do comando para utilizar todas as motos do 20º batalhão, para fechar a área.

Sobre o Jubran, esclarece que a falta do sistema de monitoramento prejudica o trabalho efetivo
da polícia.
Pontuou sobre a necessidade da implantação do projeto detecta e radar e esclareceu que a
implantação do sistema depende do governo municipal e que em Carapicuíba já foi instalado.
Ressaltou sobre a alta incidência de furtos de estepes no Shopping Tamboré e Wal Mart.
Alertou para que todos certifiquem-se de fechar bem seus veículos e estepes externos.
Por último, agradeceu a todos presentes, a parceria do CONSEG, na pessoa da presidente
Gislane, aos membros da Polícia Civil, ao Stramantino - GCMB, ao Major Henriques, pelo apoio
fundamental oferecido a 5ª cia. Para ela o ano de 2016 foi muito positivo, apesar da situação
do país.
Para finalizar, salientou que a Polícia Militar sempre tem algo a mais para fazer, que o 20º
batalhão nunca ficará satisfeito com os resultados, sempre buscará fazer o melhor. No ensejo
desejou um Feliz Natal e um ano novo cheios de novas esperanças.
A presidente informa que o CONSEG é quem agradece o apoio da Cap. Sandra, o empenho e
a dedicação ao longo desse período. Na sequência, o Major enalteceu o trabalho da cap.
Sandra e esforço imensurável para reduzir os índices de uma área tão grande como a 5ª cia.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Dr. Ednelson de Jesus Martins
Dr. Ednelson de Jesus Martins, Delegado titular do 2º Distrito Policial de Alphaville saudou a
todos e disse estar muito satisfeito com seu retorno para a região.
Pontuou sobre a importância dos CONSEGs, sendo este um exemplo para outras regiões.
Citou a integração entre todas as forças, o trabalho desenvolvido pelas Associações privadas,
como a AREA, que é de suma importância para a investigação e flagrante.
Sobre a demanda de ordem assistencial e civil, esclareceu que a delegacia também sofre com
a situação, assim como a Polícia Militar. E que todas as ocorrências são atendidas diariamente,
mesmo que não sejam por motivo de crime.
Ressaltou que a informação é de extrema importância para o trabalho policial e que o flagrante
é a melhor forma de coibir o crime, já que o trabalho investigativo demanda muito tempo e o
sistema de prova do país é difícil. Segundo ele, as leis existem, mas há dificuldade em se ter
provas.
Esclareceu que a Polícia Civil também trabalha com prevenção e o planejamento será feito
considerando o período de final de ano e situação do país. Mas reforça que os índices estão
em queda, o que é motivo de satisfação para todos, disse.
Para finalizar explanou sobre o programa de prevenção e educação sobre drogas do Demacro.
Explicou que o grupo foi criado para coibir a contratação de menores para o crime organizado,
já que a lei permite que o menor fique preso por apenas 45 dias, que por sua vez, na maioria
dos casos, é solto imediatamente, conforme determinação do Juíz. Por isso, preocupados com
a questão da prevenção, o Demacro disponibiliza o curso aos interessados em trazê-lo para o
Município.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Leonardo R. da Cunha, se ausentou da reunião por conta de outro
compromisso e foi representando pelo sup. de segurança Justiniano. Primeiramente, saudou a
todos e desejou boas-vindas ao Major Henriques e Dr. Ednelson.
Apontou que os índices estão baixos, mas notificou 2 registros: 1 tentativa de roubo por um
casal na al. Purus, com disparo de arma de fogo. Após notarem a presença do carro da AREA,

a vítima correu para o posto de segurança, na sequência a moto foi abordada debaixo da ponte
do rio tietê, com apreensão da arma. Com o apoio da GCMB, as demais medidas foram
tomadas. Já a segunda ocorrência foi de 1 veículo em fuga com 4 indivíduos, que tentaram
praticar roubo no Mc Donalds de Carapicuíba e fugiram sem levar nada. Com o apoio da
GCMB os infratores foram abordados na região de Alphaville.
Em relação aos veículos abertos, informou que foram registrados 3 casos de furto em interior
de veículo.
A presidente parabenizou a AREA pelas ações positivas e ressaltou a importância de
divulgação das informações, para que as pessoas tenham conhecimento do trabalho que é
feito.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré.
Ausente, o Sr. Oswaldo Silva foi representado pela Sra. Letícia de Fátima Nascimento Ferreira,
a qual fez uso da palavra e esclareceu que a SOCET registrou aumento nas ocorrências do
mês de novembro. Pontuou que o primeiro caso foi o roubo de celular com acionamento do
alerta geral e apreensão do motoqueiro e do garupa, realizada pela PM. Ambos foram
reconhecidos pela vítima e conduzidos para a delegacia, onde foram presos em flagrante. O
segundo registro foi de roubo a transeunte, de uma senhora que teve sua bolsa roubada,
juntamente com os documentos e celular. Neste caso, o motoqueiro e garupa fugiram sentido
ao Pq. Imperial.
Finalizou dizendo que a operação da PM, que visa recolher as motos, refletirá de forma positiva
para a SOCET, além das blitzes, que também é fundamental, por isso agradeceu a GCMB.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREJ– Associação Residencial e Empresarial Jubran.
O presidente da AREJ, Adriano Rodrigues, saudou a todos e parabenizou o Major Henriques
pela explanação e a Cap. Sandra pelo excelente exemplo de trabalho.
Quanto as ocorrências na área do Jubran, citou assalto a mão armada a uma moto na al.
Aruanã.
Pontuou que esteve em uma reunião no Shopping Tamboré e foi levantada a importância da
sua participação nas reuniões do CONSEG. Segundo o Adriano, o Shopping tem se mostrado
preocupado com a segurança de dentro e de fora do Shopping, inclusive dos furtos de motos e
veículos estacionados fora do Shopping. Explicou que a Av. Piracema é a mais utilizada como
estacionamento. Pontuou sobre o aumento do número de ambulantes na região.
Para finalizar agradeceu a PM e GCMB pelo trabalho que é realizado.
A presidente agradeceu e desejou bons votos para que a AREJ seja consolidada no ano de
2017.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: CCA - Centro Comercial Alphaville.
Na ausência do gerente de segurança Gimenes, o Rogério Pedro Ruiz representou o CCA.
Apontou, no dia 07 de novembro, somente 1 furto de celular na calçada Flor de Liz. Informou
que o meliante sempre troca de roupa após o furto. Esclareceu que gerente Gimenes
encaminhou a foto para a PM e o rapaz foi abordado, porém, sem registro por parte da vítima,
não foi possível apreendê-lo.
A presidente esclareceu que o CCA possui 100% de suas alamedas cobertas com câmeras,
centro de monitoramento 24 horas e fotos das pessoas envolvidas com crimes, que são vistas

a todo o momento pelos profissionais do Centro de Monitoramento. Por isso, sugeriu que o
CCA e PM troquem informações.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: PAM – Plano de Auxílio Mutuo.
O presidente, Joaquim Domingues Filho, saudou a todos e agradeceu imensamente a
oportunidade. Iniciou dizendo que já são 2 décadas de muito trabalho e dedicação, por isso,
apesar da situação do país, este ano foi muito especial para o PAM.
Apesar de não enviar nenhum Bombeiro para o Texas durante este ano, esclareceu que foi
possível, com êxito, mediante as condições financeiras da entidade, estabelecer um Bombeiro
da Suatrans, considerada a maior empresa de atendimento de emergência química do mundo.
A empresa está preparando e treinando o Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo para
entendimento de prevenção com produtos químicos.
Por fim, em nome do PAM e da diretoria da AREA, agradeceu a todos os presentes, desejou
um Natal harmonioso, de paz e tolerância. Para 2017 desejou fé, esperança e caridade, mas
não para esmolas, e sim a caridade de união, com a única proposta de sermos felizes e fazer o
outro feliz. Explicou que a caridade é esse trabalho que o CONSEG Alphaville - Tamboré, o
PAM e todos os órgãos públicos, como a PM, PC, GMB, Prefeitura representada pelo
Demutran, vêm desenvolvendo em prol da comunidade e moradores da cidade de Barueri.
Disse ainda que os atos e ações praticados por todos tem sido referência não só para Barueri,
mas para colegiados de toda a zona oeste e quiçá, para o Brasil inteiro. “Isto nos dá muita
alegria e nos deixa vaidosos, ou seja, motivados a continuar fazendo a diferença por um
mundo melhor, sendo assim, desejo um feliz ano novo a todos”, concluiu.
A presidente parabenizou o PAM pelos 20 anos de existência e de trabalhos em prol, não só
dos seus associados, mas da comunidade como um todo. Sempre que há um desastre
químico, não só a empresa envolvida é afetada, mas toda a comunidade ao redor, disse.
“Trata-se de um trabalho voluntário como o do CONSEG. Portanto, nós que agradecemos a
participação do PAM no CONSEG”, finalizou.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)
José Luiz Pinheiro Oliveira, Diretor Técnico Operacional, primeiramente foi parabenizado por
seu novo posto, pela presidente e por todos os presentes, com uma salva de palmas. Na
sequência, saudou e agradeceu a todos. Pontuou que existe uma grande responsabilidade
com o Município, que o CONSEG e Domingues contribuíram de forma positiva para o seu
aprendizado diante do desafio de satisfazer a população e esclarecer o verdadeiro propósito do
Departamento de Trânsito, que vai além das multas, como projetos, vias sinalizadas,
semáforos, etc. O Demutran, por sua vez, tem capacitado profissionais para desenvolver
projetos em prol do Município e bem estar da população, explicou.
Apontou que as informações passadas pelos munícipes são extremamente importantes para
minimizar os transtornos e problemas do Município. Além das sugestões, que são bem vindas,
pois ajuda a engrandecer o trabalho de todos, disse.
Para finalizar, agradeceu a todos e desejou Feliz Natal e Feliz Ano Novo.
A presidente agradece o apoio e participação do Demutran nas reuniões, assim como
agradece a GCMB, que não são membros natos, mas gentilmente, participam efetivamente das
reuniões. Agradeceu pelo respeito e integração entre as forças e também a presença fiel dos
membros natos.

- Assuntos Gerais:
Major Henriques agradeceu o convite feito pela presidente, cumprimentou as autoridades
presentes na mesa e na sequencia explanou sobre a área de Coordenação Operacional do 20º
batalhão. Explicou que são responsáveis por todas as operações e ações conjuntas entre as
companhias da guarda e polícia civil, de forma a integrar as forças de segurança.
Comunicou uma redução de índice muito importante no mês de novembro, sendo que dos 9
registros atendidos pela Secretaria de Segurança Pública, apenas 1 está em vermelho, os 8
restantes estão em verde. Visto que no 2º semestre do ano, eram 8 registros em vermelho e 1
em verde. Esclareceu que o resultado positivo é reflexo do empenho de todos, como exemplo
citou a operação que será desenvolvida pela cap. Sandra no jardim Mutinga, que tem como
estratégia utilizar todas as motos do batalhão, justamente para coibir os índices criminais, já
que a moto é o principal veículo condutor do criminoso.
Quanto ao roubo de veículo, apontou uma queda de 26% (71 caiu para 52), no mesmo período
com relação ao ano passado. Já o furto de veículo a queda foi de 27% (124 caiu para 90),
graça ao empenho de toda equipe. Esclareceu que toda a divulgação do desempenho da
polícia militar é feita pelo regional oeste.
Explanou sobre a “sala de situação”, que visa traçar o perfil do criminoso, com foto, retrato
falado, características ou até mesmo o modus operandi. Pontuou que os comandantes das cias
terão uma ferramenta importante, bem como todo o mapeamento do 20º batalhão. O objetivo é
integrar ainda mais a GCMB e Polícia Civil, pois o crime organizado não recebe esse nome por
acaso, salientou. Destacou a informação por parte da população como fator fundamental para
o sucesso das ações.
Quanto as divulgações das informações, pontuou que a TV Osasco colabora de forma bastante
positiva, diminuindo o preconceito que existe entre comunidade e forças de segurança como
um todo. Na oportunidade, informou que a polícia vem desenvolvendo ações que não são de
sua competência, como casos de zoonoses, Vara da Infância e Juventude, ocorrências do
Samu, indivíduos drogados e bêbados. Explicou que isso prejudica o planejamento feito pelos
comandantes de cias, que disponibilizam viaturas para os pontos sensíveis, mas que a
qualquer momento, poderão ser acionados pelo COPOM, que por sua vez, tem como meta
atender a demanda o mais rápido possível.
Segundo ele, a polícia poderia colaborar ainda mais para uma sociedade mais segura se
houvesse mudança na legislação. Sugeriu ainda que os presentes levassem o assunto a outras
esferas e que fosse feita a divulgação do assunto, para que a população compreenda a
verdadeira situação da polícia e diminua o preconceito de que a polícia nunca está presente
nos momentos que mais precisam.” Queremos discutir o problema, buscar a solução e
ninguém melhor que os senhores para ecoar esse tipo de situação”, ressaltou.
Ressaltou que se trata de um problema sério, onde ele mesmo desenvolveu um trabalho de
dissertação, e foi comprovado a partir dos dados do COPOM que quase 80% das ocorrências
são assistenciais. Na sua opinião, as assistências deveriam ser secundárias e não prioritárias.
“A polícia quer fazer polícia, operação conjunta, prender o traficante e o assaltante”, desabafou.
Para finalizar pontuou que conhece CONSEGs bem estruturados, mas ainda não tinha visto um
trabalho tão bem feito como é feito no CONSEG Alphaville - Tamboré, como exemplo citou o
informativo da entidade. Disse que o trabalho desenvolvido é motivo de muito orgulho para
todos e que as forças de segurança poderão apoiar ainda mais as ações, para isto é
necessário a informação por parte da população. A presidente agradeceu por sua importante
explanação, à qual será abordada no informativo e o parabenizou pelo trabalho e integração
entre as forças.

- a presidente pontuou sobre o interesse do Marcelo de Assis, síndico do condomínio Alpha
Park no Conde, em criar uma Associação, que já tem o nome de AREC. Esclareceu que o
Marcelo já está em contato com a AREA e AREJ, e o CONSEG está à disposição para apoiálo. Ressaltou a importância da presença de uma Associação de bairro com câmeras e agentes,
já que trabalho serve de subsídio para as policias na parte de investigação. Por isso que os
bairros de Alphaville e do Tamboré são diferenciados, concluiu.
- Dra. Maria Clara – Rotary Club Barueri Tamboré, desejou boas-vindas ao Dr. Ednelson e
parabenizou a explanação do Major Henriques. Enalteceu a o trabalho desenvolvido pela
presidente Gislane e sabedoria na condução da reunião. Pontuou que a cap. Sandra foi
homenageada no Rotary pelo seu desempenho na região. Agradeceu a toda equipe do
CONSEG e primeiramente a Deus, por mais um ano com saúde. Desejou um Natal abençoado
e um Ano Novo positivo a todos.
- Por último, a presidente agradeceu a todos por mais um ano juntos. Desejou a todos um 2017
excelente, com muita saúde e paz. “Espero rever todos na primeira reunião do ano de 2017 e
saibam que vocês são o sucesso do CONSEG Alphaville – Tamboré”, disse. Nominou os
aniversariantes dos meses de outubro, novembro e dezembro. Na sequência, convidou a todos
para a festiva.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião Ordinária do mês de Janeiro de 2017
Data: 11/01/2017
Hora de Início: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

