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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.
Pontuou que o CONSEG está sempre empenhado com o tema segurança e abordará no seu
próximo informativo uma matéria sobre blitzes. Explicou que o período de final ano é o momento
em que os delitos de furtos e roubos tendem a aumentar, principalmente em áreas de Shoppings.
E de forma a contribuir com a polícia e população, o material será distribuído no final de novembro
e início de dezembro.
A presidente divulgou o informativo da SOCET, disse que o material está muito bom, pediu que
fosse disponibilizado mais exemplares para a próxima reunião.
Desejou boas-vindas aos 3 alunos sargentos da Escola A4, que estão complementando os
estudos da Polícia Militar, participando de uma reunião do CONSEG.
Informou sobre a saída do Cel Celso, após 10 anos como gerente de segurança do Residencial
Dois, além de membro do CONSEG. Cumprimentou o major Jairo Zucato, atual gerente do
Residencial, com votos de sucesso.
Por último, passou a palavra a membro nato cap. Sandra – Comandante da 5º cia do 20º BPM/M.
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
compartilhou dos índices apresentados pela cap. Sandra, com todos os indicadores em verde.
Afirmou que o resultado é reflexo do esforço de todos.
Pontuou que a operação conjunta no Ginásio José Correa foi gratificante, foi possível
presenciar a união entre as forças de segurança. Com isso, há 21 anos na Guarda, pôde notar
o avanço da integração entre a PM e GCM, e consequentemente os resultados atingidos.
Afirmou que os índices no Jubran foram reduzidos, para isso a Guarda disponibilizou o tático
no local.
Pontuou que os roubos de celulares vem acontecendo.
Destacou ainda a apreensão de quadros de motos nas margens do rio tietê, na região da Santa
Cecília, divisa entre os municípios de Barueri e Osasco.
Por último, reforçou que os índices encontram-se em queda e com as metas atingidas. Disse
que as operações em conjunto com a PM continuarão, com o fundamental apoio da SOCET e
AREA. Na sequência, a presidente o parabenizou pelos bons índices e trabalho integrado em
combate à criminalidade.
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 iniciou desejando
boas-vindas aos alunos da Escola Superior de Sargentos, que vieram complementar o curso
participando de uma reunião do CONSEG.
Desejou boas-vindas ao major Zuzato, exímio conhecedor da área do CPA/M-8, principalmente
da área do 20º batalhão, a qual já comandou por muitos anos, disse.
Enalteceu e agradeceu a SOCET pelo informativo, que está com foto de capa do Posto do
Tamboré. Pontuou que está cada vez melhor, e por isto agradeceu mais uma vez a Socet, na
pessoa da Letícia, pela colaboração.
Informou que a 5ª cia atingiu, no mês de outubro, todas as metas da CAP (Secretaria de
Segurança), por isto está muito feliz com o desempenho da companhia. “Isto não é possível
sozinha, a 5ª cia foi a única companhia que atingiu todas as metas, não que os outros não
merecessem, mas o nosso trabalho está sendo materializado nos resultados”, explicou.
Pontuou que na área do Jubran foram registrados apenas 2 furtos e 1 furto de veículo.
Em Alphaville foi registrada uma queda acentuada nos furtos de veículos e roubos.
Esclareceu que o roubo de carga era algo preocupante, por isto disponibilizou uma viatura a
partir das 04:00 da manhã, na área da 5ª cia, e como resultado do trabalho e não da sorte,
houve redução na área do Tamboré. Explicou que tudo isto é resultado de trabalho da PM,
GCM e entidades privadas.
Explanou sobre a “mega operação”, realizada no dia 08, com a presença de mais de 300
agentes de segurança, entre Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, além do apoio do Águia e
Polícia Rodoviária. O encontro teve como maior objetivo, além do 31º aniversário do vigésimo,
mostrar a força do trabalho conjunto. Segundo ela, a área do vigésimo é o única do estado com
uma união tão expressiva entre as forças de segurança. A ação contemplou o sobrevoo do
águia, além de uma operação conjunta com excelentes resultados, o que edifica tudo que foi
exposto, de modo a reduzir os indicadores criminais, explicou a capitã.
Para encerrar, esclareceu que existe uma preocupação com a região, especificamente na área
comercial, devido às vésperas de final de ano. Para isto estão planejando ações incisivas e

preventivas, de forma a reduzir os índices, sem deixar de destacar as problemáticas com o 13º
salário e crise econômica que o país vive.
Destacou sobre a importância do IMEI, que possibilita identificar crime por receptação.
Como exemplo, citou que nesta data foi apreendido um celular roubado em São José dos
Campos em agosto de 2015. Por isso, destacou a importância do registro do boletim de
ocorrência. Pontuou que é importante que cada um cuide do que é seu, não deixe carros
abertos, para não contribuir com crimes de oportunidades.
Afirmou que os informativos da SOCET e do CONSEG são extremamente importantes, eles
contribuem na difusão das dicas de segurança, segundo ela, as pequenas mudanças de
atitudes previnem os crimes de oportunidade.
Convidou a todos os presentes para a cerimônia de aniversário de 31 anos do 20º batalhão,
que será no dia 10 às 16h00, no Centro de Eventos de Barueri. Na ocasião, haverá
homenagem ao CONSEG e ao Shopping Iguatemi.
Por último, informou que no dia 18 a Apae Barueri estará completando 20 anos, em
comemoração realizará um jantar dançante no ATC.
Primeiramente, a presidente parabenizou o vigésimo pelos seus 31 anos de trabalhos
ininterruptos em prol da segurança da região. Em seguida parabenizou a 5º cia por cumprir
todas as metas e a capitã Sandra pela liderança.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Dr. Daniel Juns dos Santos
Dr. Daniel, Delegado titular do 2º Distrito Policial de Alphaville saudou a todos e esclareceu que
terá que sair mais cedo por conta de uma ocorrência de golpe de veículo consignado. Alertou
aos compradores para que não aceitem pagamento à vista, em dinheiro. É importante ter
comprovantes de transação bancária, disse.
Informou que no mês de outubro todos os índices caíram e por isto está muito satisfeito.
Citou apenas 1 ocorrência de roubo de celular na região, em que 3 moças foram abordadas por
motoqueiro com garupa, porém somente duas delas entregaram seus celulares. Após o
ocorrido, a PM foi acionada e munidos com a placa da moto e características dos meliantes,
realizou a apreensão de um rapaz na área do Jardim Mutinga e Parque Imperial. Ele foi
conduzido à delegacia, confessou o roubo e as vítimas o reconheceu. Os celulares foram
recuperados. O segundo autor foi identificado posteriormente, como não foi autuado em
flagrante, foi apresentado em audiência de custódia. E como não tinha antecedentes e o crime
foi sem violência e sem uso de armas, ele foi liberado em seguida. A audiência de custódia
acontece em Osasco, mas o término do inquérito será feito em Barueri.
Referente ao mês de setembro, pontuou sobre um furto em apartamento, com o seguinte
modus operandi: o adolescente, bem-afeiçoado, fica na portaria esperando o morador chegar
para entrar junto com ele. Ao entrar, toca a campainha para confirmar se está vazio, arromba a
porta, faz o furto e vai embora. O adolescente levou o cofre de uma senhora, com joias e
relógios. Mas, com o auxílio da empresa de segurança da portaria do prédio, ele foi
identificado. Informou que é morador da região central de São Paulo e que outras ocorrências
foram identificadas na região da Berrini. Apontou que foi solicitado mandado de busca e o
menor não foi preso. Segundo o delegado, o mais importante é mostrar para o menor que a
região não é interessante para ele tentar esse tipo de prática.
Quanto a ocorrência citada pelo Stramantino, esclarece que não é da região. Normalmente são
quadrilhas que agem na região de Osasco.

Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Leonardo R. da Cunha, saudou a todos e informou que a vigilância
da AREA registrou também um número menor de crimes no mês de outubro. A média de roubo
de 3 passou para 2. Quanto aos furtos, estão dentro da média.
Pontuou 3 ocorrências em que a vigilância, com o apoio da PM e Guarda, teve sucesso. A
primeira foi o furto de veículo na Praça Oiapoque, em frente ao ed. Mont Blanc. Explicou que o
dono do veículo, morador de Jundiaí, deixou o carro no local e viajou. Após alguns dias, os
meliantes notaram e tentaram furtar o carro, mas como a segurança do edifício já havia sido
avisada pela vigilância da AREA, logo que viu os ladrões, contatou a AREA e na sequência a
Guarda os abordou. A segunda ocorrência foi na rua Ceará, do outro lado da Castello Branco,
houve o furto de motocicleta levada dentro de uma Kombi. Após reclamação da vítima, a AREA
conseguiu levantar a placa da Kombi através das imagens de suas câmeras. Ao retornar para a
região, a Kombi foi identificada pela vigilância e abordada. Os 2 meliantes que roubaram a
moto foram presos, e outras passagens criminais foram confirmadas. “Os crimes são poucos, o
mais notável é que a maioria tem sido resolvido, e isto é fundamental para o combate à
criminalidade”, disse.
Destacou que a vigilância, além de combater a criminalidade em apoio as autoridades, ela
presta um serviço grande para a comunidade com sua presença nas vias de Alphaville.
Apontou registros de 2 vítimas de queda acidental na rua; 1 pessoa desaparecida; 5 casos de
auxílios públicos diversos; 4 atropelamentos; 12 vítimas de acidente e mais 14 acidentes com
assistência da AREA, até a chegada do Demutran.
Destacou que o número de acidentes com vítima é muito alto, e é necessário fazer uma análise
junto ao Demutran, para verificar o que está provocando esses acidentes. Além dos
atropelamentos, que causam danos maior a vítima, sem contar o risco de sequelas e gastos
com hospitais. Desta forma, o destaque do mês não foram os índices criminais, que estão
muito bons, mas sim os trabalhos que são prestados pela vigilância, Guarda e PM, em auxílio a
comunidade, explicou. “Esses serviços não são de redução de criminalidade e sim de apoio a
comunidade, o que torna Alphaville um lugar mais agradável e seguro para pessoas”,
esclareceu o Leonardo.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré.
Ausente por motivo de férias, o Sr. Oswaldo Silva foi representado pela Sra. Letícia de Fátima
Nascimento Ferreira, a qual fez uso da palavra e informou que a SOCET tem registrado
ocorrência zero nos últimos meses. No mês outubro foi registrado apenas um fato, onde uma
senhora com celular em via pública foi abordada por motoqueiro com garupa, e levaram seu
celular. A placa da moto foi registrada e o alerta geral acionado, na sequência, a polícia
localizou a moto e os meliantes foram levados até a delegacia, e lá a vítima reconheceu um
deles e teve seu celular recuperado.
A Letícia salientou que no período de janeiro a outubro deste ano, houve uma redução de 50%
no número de ocorrência, com relação ao mesmo período de 2015. Contudo, em 2015 foram
registradas 16 ocorrências contra 8 em 2016. Segundo ela, o resultado é fruto das medidas
preventivas de segurança que vêm sendo realizadas pelos vigilantes da SOCET e o apoio
essencial da Guarda Civil Municipal e Polícia Militar na área do Centro Empresarial Tamboré.
Tudo isto reflete de forma muito positiva para a população que trabalha na região, a qual se
sente mais segura, além dos bloqueios feitos na área da Socet. E por último, citou a

importância da colaboração da população, como exemplo citou o uso consciente do celular nas
ruas.
A presidente parabenizou a segurança da Socet e a integração com a Guarda, Polícia Militar e
Civil, que é fundamental para que seja feito um bom trabalho. Segunda ela, mesmo com
índices baixos, o problema de criminalidade não é de Alphaville e sim do Brasil. “Ainda somos
um grande diferencial dentro do país, do estado e da cidade em que vivemos, devido ao
trabalho realizado diariamente pelos nossos comandantes e entidades privadas de segurança,
que fazem um trabalho conjunto e conseguem atingir um resultado diferenciado para a nossa
região”, concluiu.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREJ– Associação Residencial e Empresarial Jubran.
O presidente da AREJ, Adriano Rodrigues, saudou a todos e mostrou satisfação com o baixo
índice. Pontuou que o CONSEG representa 3 bairros, de Alphaville, do Tamboré e do Jubran,
porém cada um tem suas particularidades. No caso Jubran, é uma porta de entrada e saída
para Santana de Parnaíba, além de muitas empresas de Logística e Call Center, com 600, 800
funcionários cada, com previsão de 3 mil para 2017.
Na área do Jubran está o Shopping Tamboré, além de grandes supermercados e centro de
materiais de construção, com uma movimentação muito grande. “É muito difícil conscientizar o
responsável pela empresa sobre a importância e de agir preventivamente de maneira privada”.
Acredito que a AREA e SOCET também passaram por essas dificuldades, disse.
Por último, pontuou que está preocupado com o crescimento de ambulantes na região, acredita
que é importante agir preventivamente, para que não ocorram furtos e roubos em faróis.
Solicitou ainda um reforço das viatura nesses locais.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: CCA - Centro Comercial Alphaville.
O gerente de segurança, João Roberto Teixeira Gimenes, saudou a todos e informou que o
mês de outubro foi tranquilo. Na sequência destacou uma ocorrência no mês de novembro, em
que um meliante que já havia furtado um celular em janeiro deste ano retornou para praticar o
mesmo crime. Informou que o sujeito entra no estabelecimento pedindo informações para
distrair a vítima e sempre troca de roupa após o furto. O fato ocorreu quando o responsável
deixou o estabelecimento aberto para pegar uma refeição, aconteceu ao meio dia e a
segurança do CCA foi avisada somente às 15h00. O CCA está com a imagem do meliante para
abordá-lo, caso retorne.
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.
Com relação aos ambulantes, Gimenes reforçou que está difícil combater, sem contar os
inúmeros panfletos. A presidente sugere que aguardem a nova administração para o ano de
2017. Se for preciso, o CONSEG encaminhará ofício novamente.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: PAM – Plano de Auxílio Mutuo.
O presidente, Joaquim Domingues Filho, saudou a todos e agradeceu o espaço e a
oportunidade. Explicou que o PAM é uma entidade de suma importância a todos, com
trabalhos voltados a prevenção e proteção da vida humana.

Explanou sobre o informativo disponibilizado na reunião, citou alguns temas abordados no
material, como preocupação com os cursos, seminários voltados a prevenção, treinamentos de
emergência em rodovias, em parceria com o Corpo de Bombeiro e Grupo CCR.
E ainda, preocupado com o quesito atendimento de emergência química, o presidente informou
que está praticamente ajustado com a Suatrans os treinamentos com o Corpo de Bombeiros do
estado de São Paulo, que resultará em mais brigadores para ASB – Escola Superior do
Bombeiro, na área de emergência química. Por fim, destacou que o PAM está desempenhando
seu papel rotineiramente.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Shopping Center Iguatemi.
O gerente de segurança, Márcio Luís saudou a todos e pontuou uma única ocorrência no mês
de outubro, em que um cidadão, que já havia sido monitorado por lojista numa sexta-feira,
retornou para mesma loja na terça-feira da semana seguinte. A polícia militar foi acionada e o
cidadão encaminhado à delegacia.
Salientou ainda que o perfil da pessoa flagrada é bem diferente do que é esperado, ou seja, o
rapaz não tem passagem, trabalha registrado em uma administradora próximo do Shopping.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)
José Luiz Pinheiro Oliveira, Diretor Técnico Operacional, saudou a todos e informou que o mês
de outubro foi tranquilo. Quanto aos acidentes de trânsito, assim como foi destacado pelo
Leonardo, informou que os números estão altos na região e de forma a contribuir, sugeriu que
fossem utilizadas as filmagens registradas pelas câmeras da AREA e SOCET, em apoio ao
estudo que será feito. Mas não deixou de ressaltar que no Município, de uma forma geral, os
acidentes foram reduzidos em 60%. Esclareceu que o apoio da AREA durante os acidentes é
de grande valia, disse.
Sobre as empresas que trabalham no Município, pontuou que todas são cobradas, porém
muitas vezes, acabam prejudicando os asfaltos com suas obras. Neste caso, a Secretaria de
Obras é responsável por fiscalizar a qualidade do material do recapeamento. Já a avaliação da
segurança é feita pelo Demutran e direcionada para obras.
Pontuou que o problema de fiação está em andamento, mesmo que lentamente.
Sobre as melhorias no Munícipio, citou a obra da Eletropaulo na av. Andrômeda.
Evaldo questionou sobre incidentes causados por empresas de fibra óptica, como o ocorrido na
av. Tucunaré há 1 ano atrás, em que a tribulação da Sabesp foi atingida e houve a
necessidade de refazer a obra. Assim ocorreu no Mackenzie, a própria Sabesp não tem o
mapeamento, explicou. Pinheiro esclareceu que as empresas são autorizadas pelo Demutran e
Secretaria de Obras, mas se a Sabesp passar um mapeamento errado ou desatualizado,
acaba ocorrendo esses prejuízos e informou um prazo de 20 dias para finalização da obra na
Tucunaré.
Para o ano de 2017, salientou que existe expectativa para bastante trabalho e espera que as
reivindicações e projetos pendentes sejam executados.
Destacou a parceria com o CONSEG, com campanhas educativas. Segundo ele, existe
negligência por parte dos pedestres e motoristas, além da necessidade de melhorias em outros
pontos, como o pavimento asfáltico e geometria.

- Assuntos Gerais:
A presidente comentou o caso do vigilante Roger, que se machucou ao entrar na frente de uma
moto em fuga. Informou que a diretoria do CONSEG fará uma homenagem a ele e a placa será
entregue assim que se recuperar. “É importante não incentivar, mas sim reconhecer e
parabenizá-lo pela atitude”, concluiu.
O morador Sérgio Almeida expôs a falta de segurança no Green Valley e sugeriu a instalação
de uma base móvel de segurança 24 horas na rotatória da av. Andrômeda com a Via Park.
A presidente passou a palavra a cap. Sandra e ela esclareceu que o pedido da Base Móvel 24
horas não será possível, de acordo com norma estabelecida, que prevê o não funcionamento
durante a noite, já que os outros postos funcionam normalmente. Adiantou que não tem uma
incidência muito grande de crime registrado nessa área, visto que o policiamento é direcionado
de acordo com a incidência criminal. Afirmou ainda que há patrulhamento rotineiro da viatura
do rádio patrulhamento e operação extra na av. Andrômeda.
Sérgio explicou que existem assaltos no posto de gasolina, já que o local é considerado uma
rota de fuga para a Castello Branco. Ressaltou que existem construções estranhas, falta de
investimento em segurança, paisagismo e a própria via que tornou pista de corrida, além de
estar com irregulares, causando acidentes durante as chuvas. Pontuou ainda a falta de
iluminação da Via Park. A Polícia militar colaborará com o envio do relatório de infração
administrativa a prefeitura. Além disso, o Ten. Lobo, responsável pela 2º cia, será comunicado.
A capitã agradeceu a sugestão e fará um levantamento de indicador nessa área e colocará no
seu cartão de prioridade de patrulhamento, inclusive os roubos no posto de gasolina.
Sérgio salientou que a ideia é ter uma Associação nesta região, assim como a AREA.
Leonardo esclareceu que existe a Associação do Alphaville Conde Empresarial, talvez
pudessem se unir e melhorar os serviços que são prestados. Sr. Nelson chamou a atenção
para algumas falhas por parte da Associação. A presidente sugeriu o assunto seja levado
adiante. Afirmou que o CONSEG, assim como apoiou a criação da AREJ, fica à disposição.
“Sabemos o quão importante é ter uma Associação de bairro que cuida da limpeza, do
paisagismo e da segurança, assim como é feito pela AREA e SOCET, e futuramente será feito
pela AREJ. Por último, sugeriu que o Sérgio participe da reunião do CONSEG de Santana de
Parnaíba.
Por último, a presidente listou os aniversariantes de outubro e novembro. Esclareceu que no
mês de dezembro será feita uma única comemoração com todos os aniversariantes e uma
pequena festiva, por conta do final de ano.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião Ordinária do mês de Dezembro de 2016
Data: 07/12/2016
Hora de Início: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

