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A presidente, Gislane Gandra Lima, saudou a todos os presentes e cumprindo a condição protocolar,
submeteu a ata da reunião anterior a aprovação.
Na sequência, disse ser uma honra contar com a presença de todos e que a contribuição de cada um
durante o ano de 2019 será fundamental para construção de um local ainda mais seguro.
Apresentou a jornalista Christiane Burti – responsável pelo jornal CONSEG Notícias.
Ocorrências do mês de Dezembro. Neste momento, passou 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: Ocorrências.
Interessado: Cap. PM Sandra Aparecida dos Santos

Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, a Capitã PM Sandra, saudou a todos e primeiro informou sobre sua saída
da cia, agradeceu por sua experiência, durante os últimos anos, frente à 5ª cia, assim como a parceria
com todos os órgãos e entidades, por intermédio do CONSEG Alphaville - Tamboré.
Ocorrências/Dezembro. Apontou 15 furtos de celulares e a falta de cuidado por parte da vítima, que
deixa seu aparelho em qualquer local; redução nos furtos de veículos, com 3 registros; 1 roubo de
veículo com prisão; 1 estupro no Tamboré; 6 roubos, mas nada crítico; mais de 30 ônibus de saída
temporária.
Produtividade na região: 3 adultos presos; 1 arma de fogo apreendida; 2 procurados que foram
recapturados, além de uma série de outras operações desencadeadas para maior segurança durante
o período de Natal, onde há grande oferta de dinheiro. Esclareceu que houve pequenos aumentos
nos índices, porém ressaltou que foi o melhor índice dos últimos 5 anos, totalizando 38 roubos na
área da 5ª cia. Para ela, ainda é possível acreditar e melhorar esses índices.
A presidente parabenizou a todos que trabalharam para que o mês de dezembro fosse o melhor dos
últimos 5 anos, sendo 4 anos de comando da capitã na 5ª cia e informou que no final da reunião será
feito um pequeno agradecimento.
Polícia Civil
Outros - Assunto: Furtos de Celulares.
Interessado: Dr. Ednelson de Jesus Martins

Delegado Titular 2º Distrito Policial, Dr. Ednelson, saudou a todos e primeiro agradeceu o
trabalho diferenciado realizado pela Capitão Sandra. " Ela veio para fazer a diferença e mostrar que
sempre é possível melhorar”. O delegado explicou que todo resultado positivo em dezembro foi fruto
de um trabalho preventivo realizado durante o mês.
Ocorrências. Citou 83 furtos em toda a região, sendo 40% de celulares, que muitas vezes são
deixados em qualquer lugar. Pontuou que no ano de 2017 foram 78 Furtos. Chamou atenção para
os acidentes de trânsito; um motoqueiro foi atropelado e não resistiu. Citou outro acidente que o
motorista também faleceu no RodoAnel. De um modo geral, foram registrados 30 acidentes em toda
região, incluindo o Parque Imperial.
Em relação à investigação, disse que foram identificados alguns peruanos que cometiam pequenos
furtos nesta área, desde o mês de setembro eles estacionavam próximos a hotéis e postos de
gasolina para pegar objetos no interior do veículo que ficavam abertos. Após o trabalho em conjunto
com a PM e cadastro no projeto radar, os infratores foram identificados em São Paulo. Pontuou ainda
que as câmeras da AREA ajudaram na identificação do veículo apreendido. "Infelizmente os peruanos
não foram presos, apenas receberam uma notificação. A Lei vigente é branda e precisa ser
fortalecida”, concluiu.
Para finalizar, desejou um ano profícuo para todos e como diz a capitão: sempre é para melhorar.
Guarda Civil Municipal de Barueri
Outros - Assunto: Redução dos Indicadores em Dezembro.
Interessado: Comandante Marcus Aparecido Guedes

Pela Guarda Municipal de Barueri, o Inspetor Reginaldo saudou a todos e disse que o comandante
Guedes e Diretor Pinheiro tiveram uma reunião de última hora com a secretária, por isso não foi
possível comparecerem nesta reunião. Informou que desde o mês de novembro a Guarda vem

observando o risco de roubos na região. E assim como já foi citado, o mês de dezembro foi uma
surpresa para todos, já que os números foram reduzidos drasticamente.
Pontuou que para o ano de 2019 o objetivo será a manter ou até mesmo melhorar os índices.
Desejou um feliz 2019 para todos e colocou a GCMB à disposição.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)
O Inspetor do Demutran - Chouzende, saudou a todos e desejou um feliz 2019.

Com relação aos acidentes de trânsito nos bairros de Alphaville e Tamboré, citou 21 registros durante
todo mês dezembro, sendo 9 com vítimas e 12 sem vítimas. Disse ainda que os locais mais alarmantes
foram a avenida Piracema, com 4 registros, e a alameda Rio Negro, com 3 acidentes.
Operação Verão. Explicou que para o ano de 2019 alguns pontos foram modificados, bem como a
participação do Shopping Tamboré para maior apoio nas operações de chuvas e possíveis
alagamentos. Além do Shopping, outras instituições serão orientadas a não deixarem os condutores
acessarem os alagamentos, por conta da pressa. Alertou para que as pessoas não enfrentem o
alagamento, devido ao risco de acidente com maior gravidade, além disso, o motorista não tem ideia
das condições do asfalto após enxurradas fortes.
- Leonardo agradeceu a prefeitura por recapear a al. Rio Negro. E informou que na esquina entre as
alamedas Mamoré e Rio Negro tem uma faixa de pedestre recuada, onde foi feito pela AREA o
rebaixamento de guias para cadeirantes, mas após o recapeamento a faixa foi pintada muito próxima
da esquina, com risco de acidentes com pedestres.
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 1008 ocorrências no ano de 2018, sendo apenas 10% de crimes. Explicou que a grande
maioria dos atendimentos são de prestação de serviços e voltados para as pessoas que estão nas
alamedas e nas empresas. Acidentes de trânsito. Apontou 370 registros durante todo ano, o que
significa 1 por dia, sendo um terço de acidentes com vítimas. Esclareceu que em sua grande
maioria, os motoqueiros são os responsáveis por esse aumento. Leonardo considera um número
alto para uma área pequena, segundo ele, será necessário analisar o que pode ser feito para
melhorar à segurança viária, bem como campanha de educação. Apontou 17 atropelamentos, que
muitas vezes são provocados por motocicletas que trafegam entre os carros e atropelam os
pedestres atravessando na faixa.
Foram 64 furtos e 25 roubos registrados durante o ano 2018 na área do Centro Empresarial. No
entanto, os números de criminalidades são baixos quando comparados ao total de 1008
ocorrências. De uma forma geral, não houve latrocínios, homicídios e estupros. Mas, infelizmente,
foram registrados 5 suicídios, o que não é comum na região.
Por último, ressaltou com que a diretoria da AREA se preocupa com a segurança e o resultado
foram os investimentos realizados para melhorias, o que permitirá investimentos voltados para
segurança eletrônica, nos próximos anos, e oferecer melhor condição de trabalho aos vigilantes da
AREA. Por fim, informou que o ano de 2019 foi muito positivo e o índice encontra-se em tendência
de declínio.

Outros - Assunto: Entidade Privada.
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré
Na ausência de seu Gerente Geral, Oswaldo Silva, por motivo de férias, a supervisora da SOCET –

Letícia Nascimento, saudou a todos e desejou um bom 2019.
A vigilância da SOCET registrou 17 ocorrências durante o ano de 2018, contra 12 ocorrências em
2017, com aumento de pouco mais de 40%. Explicou que os números se devem as invasões em
prédios vazios, que ficaram muito tempo sem alugar. Citou alguns roubos de veículos e roubos de
celulares em pontos de ônibus, com saídas para o jardim mutinga e parque imperial. De uma forma
geral, esclareceu que se trata de um ano muito positivo e espera por melhores resultados durante
o ano de 2019.
Na ocasião, prestou uma homenagem a capitão Sandra e disse que encontrou no CONSEG uma
mulher forte e firme, que a inspirou muito como pessoa, empoderamento para ela é isto. Disse ser
uma honra ter convivido com a capitã, uma pessoa que respeita demais e é maravilhoso ver
alguém representar tão bem a polícia militar. Enalteceu o trabalho da capitão e pontuou não ser
justo ela permanecer na mesma região, já que outros locais precisam dela.
A presidente agradeceu a Letícia pelas belas palavras e a parabenizou pelos números baixos, e
ainda que 40% de aumento refere-se apenas cinco ocorrências a mais.
Outros - Assunto: Furtos de Celulares Esclarecidos.
Interessado: CCA – Centro Comercial Alphaville
Gerente de Segurança, João Roberto T. Gimenes, saudou a todos e pontuou que o CCA registrou

1100 ocorrências durante o ano de 2018, sendo que 60% se refere a acidentes simples, sem maiores
gravidades. Registrou 25 furtos, em sua maioria de celulares, 98% deles foram esclarecidos, graças
ao apoio da Polícia Militar e Civil, além do suporte da Guarda Municipal. Esclareceu que o sistema de
monitoramento interno possibilita o reconhecimento dos infratores, caso retornem ao CCA.
Assim como a AREA, informou que estão investindo em novas câmeras para proporcionar melhor
qualidade na segurança.
Por fim, agradeceu o trabalho da Capitão Sandra, diz conhecer sua missão, pois já usou a farda da
PM por 30 anos. Trata-se de um trabalho árduo e digno, ao tempo, colocou o centro comercial à sua
disposição.
Outros - Assunto: Entidade Privada.
Interessado: PAM – Plano de Auxílio Mútuo

O Diretor do PAM - Joaquim Domingues Filho, saudou a todos e agradeceu por dar voz a entidade.
Pontuou que o ano de 2018 foi bom para realização dos trabalhos preventivos e deseja que 2019
seja um ano de muita esperança e trabalho para todos.
Pontuou que novas metas estão sendo traçadas para o PAM. Quanto aos alagamentos, felizmente,
mesmo em épocas de muitas chuvas, o município não registrou ocorrências graves, explicou que de
modo geral as vias são boas para o escoamento de água.
Agradeceu a parceria com a capitão Sandra e Polícia Militar, por ter sempre apoiado a AREA. Disse
que vai a profissional e fica amiga, e assim como todos, colocou a AREA a sua inteira disposição.

Outros - Assunto: Trabalho Conjunto.
Interessado: Shopping Iguatemi Alphaville

Gerente de Segurança – Charles Oliveira, saudou a todos e primeiro agradeceu a capitão por ser
excelente profissional e pessoa. Informou que o ano de 2018 foi bom para o shopping, por conta do
trabalho efetivo da equipe, bem como dos órgãos públicos e união com a segurança privada. Para
ele, toda essa integração permite a estabilidade de índices baixos em toda a região.
Rede Social/Canal Reclamômetro Alphaville.

A presidente destacou a presença da Fernanda Passero - proprietária do reclamômetro, explicou
ainda que os assuntos apresentados nas reuniões são repassados para Fernanda, devido ao alcance
muito grande através do canal que ela administra. A presidente ressaltou a importância de levar
esclarecimentos as pessoas e trazer dúvidas para esclarecerem junto as autoridades presentes no
CONSEG. Alertou ainda sobre a importância de divulgar notícias verdadeiras e que é através do
CONSEG que as autoridades poderão esclarecer informações. Fernanda fez o uso da palavra e
explicou que já tem alinhado com todos que qualquer tipo de crime será divulgado com informações
baseadas no boletim de ocorrência. Pontuou que grupo procura sempre prestar informações e não
desinformação. São diversos os temas abordados em sua página, além de segurança, informou ainda
que existe muita responsabilidade com os assuntos levantados, especialmente para apoios a
campanhas, ao trânsito, conscientização para uso de vaga para deficiente, de uma forma geral, o
objetivo do grupo reclamômetro é causar impacto positivo na sociedade. Por último, colocou o canal
à disposição de todos. A presidente agradeceu pela presença e informou que é fundamental a
divulgação das informações apresentadas na reunião para a sociedade, de modo a criar aproximação
com a sociedade civil e maior integração com os órgãos de segurança.
Assuntos Gerais:

- Coronel Batista, Superintendente do Residencial Zero, primeiro agradeceu a capitão Sandra e lhe
prestou uma homenagem, com agradecimentos ao trabalho prestado na região, disse que atrás da
farda e da profissional excelente que é, existe uma mulher sensível, uma mãe, uma esposa e
profissional. Para ele, ganhará quem a receber e perderá quem está deixando. Ressaltou que temos
um delegado excelente, e também não queremos que seja transferido. O trabalho é feito em
conjunto pela comunidade, algo muito difícil de se ver atualmente, assim como a harmonia e
progresso que se vê por aqui, destacou o coronel.
Posteriormente, explanou sobre uma cena que ele presenciou na av. Yogiro, em frente ao Alpha Plus,
onde fica um caminhão vendendo peças de madeira talhadas a mão, inclusive fica estacionado
debaixo da placa que indica que é proibido parar e estacionar. Pontuou que o motoqueiro quase
bateu no carro quando tentou ultrapassar, além do risco de acidente grave, não existe nenhuma
fiscalização, alertou. Para o Leonardo, possivelmente, se trata de comércio clandestino, o mesmo
acontece com o comerciante que vende mudas de árvores no mesmo local, acrescentou.
O Inspetor Chouzende levará as informações para o Pinheiro, mas orientou que liguem, de forma
rápida, para o telefone 4199-1414 (Demutran) devido ao risco de acidente iminente.
Para melhor divulgação e orientação, a presidente pontuou que é importante incluir nos telefones
úteis o número do 18 do Forte e Cap. Sandra sugeriu os telefones da Base Comunitária de Alphaville
e PP Tamboré.

Posteriormente, Fernanda pontuou que presenciou uma pessoa muito estranha, há algumas horas
no mesmo local, próximo ao pet shop que ela estava. Explicou que não conseguiu sucesso ao contatar
a polícia, que demorou muito para chegar no local. A capitã esclareceu o problema do COPOM e por
isso sugeriu ligar para o posto de Alphaville, o qual acionará via rádio a viatura mais próxima da
ocorrência. Pontuou ainda a importância do apoio da comunidade no trabalho preventivo.
Marcos Burti pontuou sobre campanha publicitária feita para conscientizar sobre o mau uso de
celular na direção, para que o mesmo fosse feito para divulgação dos telefones, através dos
monitores dos prédios, de acordo com a base local disponível. De modo a complementar, Leonardo
esclareceu que a AREA atende através de seu telefone, dos totens espalhados na região e aplicativo,
além do alerta geral - rede de rádio que permite acionar a segurança a um só tempo. E ainda a AREA
pode ser utilizada para contatar os órgãos competentes, quando houver dificuldades.
- Há alguns meses atrás a capitão apresentou a necessidade de reforma no PP Tamboré, devido a
insalubridade no local. E no dia 20 de dezembro de 2018 foi entregue o PP Tamboré. A presidente
destacou que o pedido da comandante Sandra foi atendido pela comunidade do Tamboré, por
intermédio da SOCET e Tamboré 1.
- Sr. Nelson Pichiliani, explanou sobre os palhaços pedintes na área do Tamboré, esquina com a av.
Piracema, e questionou sobre alguma atitude por parte da polícia. A capitã pontuou que compete a
PM a abordagem para verificar antecedentes criminais ou se é procurado. Para os ambulantes, o
delegado explicou que a Secretaria de Indústria e Comércio é responsável, no caso de pessoas com
fome, já é de responsabilidade da Assistência Social. A presidente sugeriu uma campanha para não
doar esmolas e sim uma instituição de caridade, como a AREA já fez no passado.
- Dra. Maria Clara – Rotary Club Barueri e Tamboré, reiterou os votos e parabenizou a todos pelo
trabalho, assim como explanou sobre o excelente trabalho realizado pelo coronel Edalmo, junto aos
jovens. Enalteceu o trabalho da capitã e disse ser um exemplo para todos, tanto para mulheres como
para os homens, que tem suas esposas em casa. Assim como o Domingues disse: vai a profissional e
fica a amiga. Sua passagem aqui foi como um cometa, demorou muito tempo para chegar, passou
rápido, mas veio, brilhou e ficou na história.
Para finalizar a reunião, a presidente convidou o Diretor Social – Domingues, para fazer a leitura da
nota de agradecimento a capitão PM Sandra Aparecida dos Santos. E após a singela homenagem, a
presidente entregou o certificado de reconhecimento a comandante. “O CONSEG Alphaville –
Tamboré, confere o presente certificado à ilustríssima cap. PM Sandra Aparecida dos Santos –
Comandante da 5ª Cia do 20º BPM/M, em reconhecimento as relevantes ações preventivas e serviços
prestados a comunidade durante sua trajetória como membro nato desta entidade”.
A capitão fez o uso da palavra durante a última reunião neste CONSEG e disse que aprendizado é
algo que ninguém tira, e gestão de pessoas e operacional é sempre um grande desafio. Relatou que
saiu do interior no ano de 2015, após 10 anos de trabalho, para comandar a 5ª cia, a princípio seria
uma companhia difícil, mas ela decidiu vir e fazer o melhor. “Essa parceria que encontramos aqui,
não tem em nenhum outro lugar, o que os senhores fazem aqui, tentarei fazer para onde estou indo,

pode ser que não consiga no começo, mas não desistirei, porque aprendi com todos que tudo é
possível e sempre poderemos melhorar”. A reunião foi finalizada com uma salva de palmas.

Não havendo mais assuntos tratados, a Presidente Gislane Gandra encerrou a reunião.
LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião Ordinária do mês de fevereiro de 2019
Data: 06/02/2019
Hora de Início da Reunião: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

