ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA – 10/01/2018
CONSEG – BARUERI – ALPHAVILLE/TAMBORÉ
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ENZO SCALZI
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LEONARDO R. CUNHA
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EVALDO BRAUN
Diretor Social
JOAQUIM DOMINGUES FILHO
FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A presidente Gislane Gandra saudou a todos os presentes e submeteu a ata da reunião anterior
a aprovação. Na sequência, ressaltou que é um prazer receber todos na primeira reunião do ano
de 2018. Pontuou que o mês de janeiro foi tranquilo, os índices registrados estão abaixo quando
comparados com o ano anterior. Informou que a segurança busca ocorrência zero, por isso é
desenvolvido um trabalho diferenciado na região. “O Conseg é uma pequena engrenagem da
grande máquina que move a segurança pública no estado de São Paulo”. Em seguida, leu o
texto para introdução da pauta, destacando dois pontos: a mudança do cenário político do país
e a copa do mundo.
Posteriormente, parabenizou o Policiamento Rodoviário pelos 70 anos de existência.
Ocorrências. Passou a palavra a Polícia Militar - Instituição mais antiga. O Tenente Inocêncio Comandante Interino da 5ª Cia, fez o uso da palavra e representou a Capitã Sandra, ausente por
motivo de férias.
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: Queda nos Índices
Interessado: Cap. PM Sandra Aparecida dos Santos
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, o ten. Inocêncio, representando a cap. PM Sandra, saudou todos e
pontuou redução significativa dos indicadores criminais no mês de dezembro. Os bairros do
Jubran, de Alphaville e do Tamboré encontram-se em redução em todas as áreas, com pequeno

acréscimo de furto de veículo no Tamboré. Informou que foram realizadas diversas operações,
de modo a coibir os indicadores criminais, bem como operações com a força tática, a qual
encontra-se em fase de reestruturação. Após a vinda do BAEP – Batalhão de Ações Especiais
de Polícia, houve a centralização de todas as forças táticas distribuídas entre os 6 batalhões e
criou-se um batalhão especializado em ações de força tática. Informou que as motocicletas
(Rocam), agirão durante o trânsito constante na região. Ainda nesse ponto, esclareceu que a
Rocam foi centralizada na sede do batalhão, porém atenderá toda área abrangida pelo 20º
BPM/M, além disso, para contribuir de forma eficaz, foram realizados treinamentos intensivos
para atender as áreas com maior fluxo de pessoas e registros de ocorrências.
Sobre projeto piloto da 5ª Cia para implantação do boletim eletrônico, conforme abordado pela
cap. Sandra na reunião anterior, pontuou que está sendo um sucesso, e o boletim já foi
expandido para todas as companhias do vigésimo e outros batalhões. A meta é implantar o
boletim eletrônico em toda a PM até o final do ano. O tenente esclareceu que todas as
ocorrências podem ser registradas pelo tablet, antigamente se demorava 5 dias úteis para a
vítima retirar o documento e prosseguir com alguma ação necessária, além do trabalho manual.
Já boletim eletrônico possibilitará o registro no momento da ocorrência, através de tablete
instalado na viatura da PM, será gerado itoken (número de registro) para impressão do
documento em qualquer local. Além disso, a pessoa e o policial assinam no tablete, e o
comandante de companhia tem o prazo de 1 dia útil para validar o boletim, o qual terá validade
para a parte utilizar o documento em alguma ação que se fizer necessária.
A presidente informou que o assunto será abordado no próximo informativo do Conseg, na
ocasião, apresentou o informativo de ed.69, bem como matéria de capa: compras pela internet
e os crimes virtuais e a matéria interna sobre os riscos com os sites de relacionamentos.
Polícia Civil
Outros - Assunto: Queda nos índices e aumento de estelionatos
Interessado: Dr. Ednelson de Jesus Martins
Delegado Titular 2º Distrito Policial, Dr. Ednelson, saudou a todos e desejou um excelente ano.
Pontuou que o início de ano é momento de análise em comparação ao anterior. Em 2017 as
metas foram alcançadas, apesar da crise que assola o país, pontuou. Citou aumento de furto
de veículos em comparação ao mês anterior, mas se comparado ao ano anterior, nota-se
decréscimo. Ressaltou que o resultado foi reflexo do trabalho preventivo entre a força de
segurança, bem como operação integrada entre a GCM, PM e PC, de modo a coibir os crimes.
Ocorrências. Não houve flagrante em dezembro. Pontuou 3 roubos de cargas,1 latrocínio no
Jd. Mutinga, caso esclarecido e com prisão já decretada. Esclareceu que durante todo ano de
2017 foram registrados apenas 4 homicídios na região, sendo que 2 deles foram esclarecidos.
Citou 1 furto na loja Lunare, aguarda filmagens para perícia. 1 esclarecimento de furto de
carroceria de caminhão, após imagens fornecidas pela AREA.
Pontuou sobre acidente trágico no trânsito, quando uma pedra atingiu um veículo, e o
motorista nervoso interceptou o caminhão na Via Dutra, subiu e quebrou o vidro do caminhão.
Um outro carro tentou desviar, mas bateu e prensou o motorista, que não resistiu aos
ferimentos e falaceu no local. Dr. Ednelson pediu uma reflexão devido à falta de paciência no
trânsito.
Sobre o boletim eletrônico da PM, informou que a maioria dos registros referem-se a acidentes
de trânsito, e que a maioria das pessoas não processam o causador do acidente, por isso o
documento já é suficiente para entrar com declaração. Mas, é importante registrar o caso na
delegacia para integrar o número as estatísticas de acidentes de trânsito do município.

Para finalizar, pontuou que o ano de 2017 foi muito positivo para força de segurança pública e
parabenizou a todos. Ao tempo, a presidente estendeu os elogios a segurança privada da
região.
Guarda Civil Municipal de Barueri
Outros - Assunto: Queda nas ocorrências
Interessado: Inspetor Wellington de Oliveira
Pela Guarda Municipal de Barueri, o Inspetor Wellington, representando o Sup. Branco, saudou
a todos e esclareceu que no ano de 2017 foi registrado a maior redução do índice criminal
desde o ano de 2011, com queda de 28,7%. Importante ressaltar a redução mesmo diante da
crise do país. Informou que a Guarda intensificou o efetivo nas áreas dos Shoppings Centers,
área comercial e corredores, durante o mês de dezembro. Informou que resultado foi positivo,
pois não houve incidência de roubo no mês.
Até o momento, foi registrado apenas 1 roubo de celular no ponto de ônibus na al. Rio Negro.
O Inspetor pontuou que devido à proximidade com o Jd. Mutinga e Carapicuíba, disponibilizou
o efetivo da GCM em Alphaville e Tamboré, com foco no roubo a transeuntes. Além disso, no
Tamboré já possui viatura fixa e pratica operações com 2 viaturas. Já nos horários de pico,
assim como a PM, a Guarda conta com 2 equipes de moto (média de 6 a 8 motos diárias) da
GPM (motos), por conta da dificuldade de mobilidade no trânsito. Por último, esclareceu que as
ações visam evitar os crimes e melhorar a condição de segurança de todos.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Leonardo R. Cunha, saudou a todos e pontuou que houve redução
significativa no índice criminal e contra o patrimônio, durante todo ano de 2017. Esclareceu que
não foi possível reduzir os problemas de trânsito, conforme mostra os números registrados pela
vigilância durante o mês de dezembro, além do aumento de roubos, com 6 casos registrados.
Foram 43 acidentes de trânsito, ressaltou que é o dobro da média do ano, e ainda, 12
acidentes com vítimas, e grande parte envolvendo motocicletas.
Embora muitos registros de uma forma geral, durante o ano de 2017 houve redução, quando
comparado aos últimos anos.
De forma diferenciada, citou o registro de 1 estupro, o que não ocorria há muitos anos na
região. O crime ocorreu quando o motoqueiro, na parte da manhã, abordou uma senhora no
ponto de ônibus da Castello Branco, vindo de Barueri, antes do trevo de Alphaville, e a arrastou
até a área de domínio da rodovia, entre ameaças e agressões. Diante dessa triste realidade,
estão empenhados para colocar o estuprador na cadeia e por isso o Leonardo pediu a
colaboração de todas as autoridades presentes. Prontamente, a GCM pontuou que
intensificará a área da rua Bahia, local onde ocorreu o crime.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré
Gerente Geral da Socet, Sr. Oswaldo Silva, saudou os presentes e pontuou que a vigilância da
Socet registrou no mês de dezembro 3 acidentes de trânsito e 1 roubo a transeunte. O roubo
ocorreu quando um cidadão desceu do ônibus, às 8h, se dirigiu a pé para empresa que
trabalha e foi roubado por 1 motoqueiro com 1 garupa. O garupa desceu da moto, roubou a
mochila do trabalhador e se evadiu.
Considerando as ocorrências pontuais em dezembro, a SOCET fechou o ano de 2017 com 12
ocorrências no total, uma média de 1 ocorrência por mês. Segundo Sr. Oswaldo, os níveis

encontram-se satisfatórios e reduzidos. Portanto, continuarão vigilantes para reduzir, ainda
mais, os índices durante o ano de 2018. A presidente o parabenizou pelo baixo índice no
perímetro da SOCET.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: PAM – Plano de Auxílio Mutuo
O presidente, Joaquim Domingues Filho, saudou a todos e pontuou que durante o mês de
dezembro não houve reunião do PAM, pois na mesma data aconteceu a reunião festiva da
entidade. Segundo ele, as ações atuais são satisfatórias e caminham bem.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Shopping Iguatemi
Encarregado de Segurança, Vinicius Meira, saudou a todos e pontuou que as metas foram
cumpridas e o Shopping fechou o ano sem ocorrências.
Na oportunidade, agradeceu a apresentação de final de ano da Banda da Polícia Militar.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Shopping Tamboré
Representando a Luísa, o Chefe de Segurança - Marcelo Lima, saudou a todos e pontuou que
todas as metas foram atingidas durante o mês de dezembro, portanto, foi muito positivo.
Apresentou apenas 2 alegações de furtos registrados no final do mês; sendo 1 furto de veículo
no estacionamento e o segundo tentativa de furto. Entretanto, levando-se em conta o grande
movimento durante o mês de dezembro, nota-se baixo o índice de ocorrência, esclareceu.
Agradeceu o apoio da Guarda e PM com patrulhamento em frente ao shopping, o que
fortaleceu muito a equipe de segurança do shopping no local.
De forma especial, agradeceu a apresentação da Banda da Polícia Militar, pois foi muito bonito
e os clientes ficaram satisfeitos.
A presidente ressaltou a importância da participação do Shopping nas reuniões do CONSEG,
assim como entrosamento da GCM e PM, que permite um diferencial na segurança do
Shopping.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)
O Diretor Técnico, José Luiz Pinheiro de Oliveira, saudou a todos e pontuou que houve melhorias
no ano de 2017 e que há um planejamento para os próximos três meses.
Quanto ao trânsito, pontuou que a secretaria registrou muitas ocorrências, capotamentos na Via
Park, inclusive após a sinalização no local, totalizando 8 acidentes, somente em dezembro,
número acima do ano de 2016. Além de 128 reclamações de condutores que avançam o
semáforo e quase atropelam o munícipe. E ainda, atropelamentos devido ao avanço do sinal
vermelho, com 2 registros no centro de Barueri.
- Responsável pelo Shopping Tamboré, sinalizou problema na Av. Piracema, durante a
madrugada tem sua iluminação inteira fica apagada. Pinheiro informou que o assunto já está
na Secretaria de Obras e Gislane divulgou o APP Barueri, aplicativo da prefeitura para registros
e solicitações de melhorias no município.
- Dra. Maria Clara, pontuou sua expectativa de um ano ainda melhor e produtivo para todos.
Parabenizou o Diretor Pinheiro pela apresentação e informações. Apontou problemas na al. Rio
Negro com a al. Xingu (entrada do shopping Iguatemi), devido à alta velocidade dos veículos.
Pinheiro, esclareceu dificuldade de liberação no período diurno na al. Rio Negro, por conta da

demanda. Foi feito concessão para que os veículos, a partir das 20h, possa acessar a Castello
Branco, após sair do shopping. Porém, a AREA, solicitou ampliação da saída da al. Xingu com a
rotatória, devido congestionamento.
Sobre as 18 reclamações do semáforo da Av. Tamboré, por conta de caminhão que rompeu o
cabeamento de fibras, explicou que os semáforos são inteligentes, a central trabalha com
quantitativo de veículos, então quando se rompe a comunicação com a base, devido a fibra
que rompeu, existe um plano emergencial. Por isso, em 24hs o atendimento foi feito e 300
metros de cabeamentos foram recompostos. Por último, informou que todas as solicitações
foram respondidas, bem como o complemento do que ocorreu no local.
Assuntos Gerais
- Sr. Batista Verardi Neto – Superintendente de Segurança do Residencial Zero e Coronel da
Reserva, levantou sobre o tema: furto dentro dos residencial. Pontuou que a questão é complexa,
principalmente agora com as redes sociais, o assunto ficou ainda mais sério, devido a
propagação absurda, o que provoca sentimento de insegurança dentro dos residenciais, disse.
Explanou sobre o caso de tentativa de furto no Res. Zero, que mesmo após empenho muito
grande por parte da polícia civil, ainda não foi possível elucidar o caso, por conta das condições
oferecidas. Assim como outros casos no Res. Dois, em curto período, inclusive, com semelhança
de modus operandi. Segundo ele, cada residencial pode adotar os procedimentos peculiares de
cada um, mas existe um fator que poderá colaborar, e muito, ou seja, a participação da Polícia
Militar. “Existe relutância para que as viaturas da PM entrem dentro dos condomínios para
realizarem o policiamento. “Eles alegam que não querem se cadastrar ou aguardarem na
entrada, o que eu também concordo”, explicou. Disse ainda, que as áreas dos residenciais são
públicas, por isso é cabível policiamento por parte da PM. Segundo ele, existem esses problemas
da segurança dos residenciais e da polícia militar por algum motivo, mas é algo que deveria ser
mudado. “A partir do momento que a PM passa a ser mais efetiva no interior do residencial, se
transmitirá uma maior sensação de segurança e nenhuma segurança privada ou orgânica se
negará a ter o policiamento dentro do residencial”, disse. Pontuou que é muito difícil de se
efetivar a questão, ele mesmo já solicitou por escrito e de outras formas, porém sem sucesso.
Ressaltou que a presença da PM sempre é um fator que auxilia e muito, por isso pediu o registro
de seu pedido em ata.
Diante da seriedade do assunto, a presidente esclareceu que o CONSEG poderá intermediar o
assunto, por ser responsável entre o elo da sociedade e órgão de segurança pública.
Sr. Ricardo S. Manhaes – Diretor de Segurança do Residencial Dois e morador há 15 anos,
reforçou o pedido do Cel. Batista, com a solicitação de apoio da PM dentro dos residenciais,
assim como a investigação por parte da polícia civil. Informou que os furtos repetidos tem o
mesmo modus operandi, por isso compartilharão de todas as informações para que os casos
sejam esclarecidos. “Seja morador, filho de morador, entrada de terceiros com autorização de
morador, doa a quem doer, é necessário esclarecer os casos”, reforçou. Pontuou que 2015 foi
registrado boletim de ocorrência de 1 furto, em 2016 já foram 5 casos, sendo 1 deles de pequeno
prejuízo, já os outros não, armamentos pesados foram utilizados. Em 2017 foram 3 registros
exatamente iguais, mas nenhum caso foi esclarecido. “Vamos abrir as portas, assim como o Res.
Zero, para a PM fazer o trabalho que deve ser feito, estamos aqui para colaborar”, pontuou.
O Major Res. Zucatto – Gerente de Segurança do Res. Dois, pontuou que fez um ofício para
prefeitura, solicitando os serviços do Demutran e da GCM, mas não foi atendido por existir uma
segurança orgânica no residencial.

O Membro Nato, Tenente Inocêncio, pontuou que quando a PM é solicitada para atender alguma
ocorrência no interior de condomínio é muito bem recebida, mas a situação do patrulhamento
ostensivo já causa diversos problemas, inclusive alguns já citados aqui, explicou. Pontuou que a
portaria levanta o prefixo da viatura, nome do motorista, número de documentos, segundo o
tenente, a portaria alega que faz parte do procedimento do condomínio, dificultando o imediato
acesso da polícia militar ao local. Além disso, pontuou que a polícia atua de acordo com a
estatística de criminalidade e prioridade, conforme serviço de inteligência.
Diretor Técnico do Demutran, Pinheiro, complementou apresentando dificuldade de fiscalização
dentro de residencial, mesmo com agente e viatura caracterizada. Mas que o problema já foi
eliminado de alguns residenciais.
Sr. Nelson, Conselheiro do CONSEG e morador há mais de 40 anos, sugeriu que o assunto
fosse levado até a diretoria do residencial. Mas segundo os participantes, trata-se de uma área
pública, e deve ser tratada como deve ser.
Na condição de Diretor Social do CONSEG, Joaquim Domingues Filho – Gerente de Segurança
da AREA, fez o uso da palavra e informou que o pedido será consignado em ata, e por se tratar
de assunto muito polêmico, sugeriu que os Residenciais Zero e Dois, os quais fizeram a
reivindicação aberta, concitem outros residenciais e condomínios da parte de Barueri, juntamente
com apoio da PM, para criar uma reunião de trabalho e assim discutir o assunto, segundo ele,
se estenderá e não será resolvido de forma rápida, mas existe solução.
Para finalizar, o Dr. Ednelson - Delegado Titular do 2º DP de Alphaville, esclareceu que em
nenhum momento sua equipe foi barrada na portaria de residencial, inclusive, no último caso de
furto em residencial, foram levantadas as digitais para investigação. Segundo ele, é necessário
mudar o sistema de segurança da portaria e cultura dos próprios moradores.
- A presidente explanou sobre a solicitação da vereadora de Santana de Parnaíba - Sabrina
Collela. Trata-se de um “pancadão” na rua Imirim – Chácara Marco, em Barueri, o qual reverbera
o som alto até o município de Santana de Parnaíba. Foram feitos registros, mas os moradores
aguardam por uma ação da segurança. Inspetor Wellington fez o uso da palavra e esclareceu
que o grupo de jovens marcam o encontro via WhatsApp, e em pouco tempo organizam um
evento com muitas pessoas. Para coibir a situação, pontuou que serão feitas ações nos próximos
4 finais de semanas consecutivos, em conjunto com a GPM, PM e Demutran, para fiscalizar os
veículos. Além de rondas intensivas da GCM nos bairros, principalmente às sextas e sábados,
dias em que ocorrem o evento.
Para finalizar, a presidente ressaltou que as reuniões do CONSEG têm por objetivo buscar
soluções junto as autoridades presentes e trabalhar com prevenção. Portanto, a rede social não
é o local adequado para reclamações e sim para orientações ou alertas, e desde que sejam
verdadeiros, para se evitar desespero e insegurança por parte da população. “É muito mais fácil
terminar um “pancadão” antes mesmo que comece. Não existe efetivo de segurança para agir
com grupo de 500 jovens consumindo bebidas alcoólicas, sem que aja grande confusão”,
concluiu a presidente.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião Ordinária do mês de Fevereiro de 2018
Data: 07/02/2018
Hora de Início da Reunião: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

