ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA – 13/04/2016
CONSEG – BARUERI – ALPHAVILLE/TAMBORÉ
Data da 13/04/2016
Hora de Início 18h00
Hora de
20h00
Reunião
Encerramento
Local da Reunião: Base de Segurança AREA – Centro Empresarial Alphaville
Pessoas Presentes: 32

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. Na sequência submeteu a ata da
reunião de março à aprovação. “Excepcionalmente a reunião foi adiada em uma semana, a
pedido do membro nato da Polícia Militar, com anuência do Membro Nato da Polícia Civil”,
informou. Agradeceu a presença do Cel Léo Fanin, o qual aceitou o nosso convite em apresentar
os indicadores criminais e ferramentas de contenção da criminalidade, trata-se de informações
interessantes sobre a atuação do 20º batalhão. A apresentação terá início ás 19h00, após as
ocorrências, e será filmada e o vídeo disponibilizado, posteriormente, no site do Conseg. Em
outro momento, o Dr. Daniel também foi convidado para fazer uma apresentação sobre o trabalho
da Polícia Civil. Por último, fez o convite para a “Exposição de Carros Antigos da Polícia Militar,
que acontecerá no período de 06 a 24 de abril de 2016, no Shopping Iguatemi Alphaville, em
decorrência dos 185 anos de história da Polícia Militar. Passou a palavra a Fabiana, para
explanar sobre a Campanha de Trânsito “1 minuto para a vida”.
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: Supervisor Stramantino
Pela Guarda Municipal de Barueri, o supervisor Stramantino, saudou a todos. Destacou as
operações realizadas com a PM e seus resultados positivos, parabenizou a capitã e o
comandante pela iniciativa de ações em conjunto com a GMB. Citou também a AREA e

SOCET. Informou que os táticos estão na região e os meses foram fechados com números
aceitáveis.
ASSUNTOS TRATADOS
Delitos Apontados
Outros - Assunto: Furto e Roubos
Interessado: Cap. PM Sandra Aparecida dos Santos
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, a Cap. PM Sandra, saudou a todos. Primeiro, agradeceu a
presença de todos que foram na abertura da exposição de carros da polícia militar, no dia 06, e
a parceria do Shopping Iguatemi e apoio do Conseg. Ocorrência Trimestral. Informou que os
roubos são os crimes de maior impacto, porém encontram-se em queda nos bairros de
Alphaville, Tamboré e Jubran, devido ao trabalho maciço de operações conjuntas com a GMB
e operações diárias em áreas estratégicas. Citou, somente no mês de abril, 14 registros de
pessoas presas, já no mês de março foram 9, tratam-se de autores de roubos de celulares.
Com relação aos furtos de veículos os números oscilam bastante, esclareceu. Sugere uma
campanha de conscientização com foco nos proprietários de motos, devido ao grande número
encontrado na região e a facilidade na hora do roubo, por conta da falta de cautela dos donos.
Ressaltou a ronda ostensiva da viatura da PM de número 002, a qual a partir de amanhã
atuará nos pontos de estacionamentos estratégicos, em horários de pico, principalmente na
área do CCA, devido ao grande fluxo de pessoas. “Só temos que enaltecer todo o trabalho da
equipe”, disse. A presidente destacou e parabenizou o trabalho árduo da capitã Sandra, desde
quando chegou na 5ª cia, em junho de 2015, seu objetivo foi claro, fazer com que a Base de
Alphaville atuasse como Base Comunitária e o Posto do Tamboré voltasse a fazer registro de
ocorrências, neste caso, a Socet fez a doação de uma impressora. A moradora Regina também
parabenizou o trabalho da PM, disse que a sensação de segurança está excelente,
principalmente no CCA.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Dr. Daniel Juns dos Santos
Dr. Daniel, delegado titular do 2º Distrito Policial de Alphaville, saudou a todos. Ressaltou o
aumento de crime contra o patrimônio, furto e roubo de celular. Nos últimos 15 dias foi
registrado esse flagrante, durante o horário do almoço, feito pela Polícia Militar, outro flagrante
feito pela Socet e GMB, todos os 3 rapazes foram presos, sendo que 2 indivíduos são
moradores de Carapicuíba. Na semana anterior, foi feita prisão de um grupo de Peruanos que
furtaram celulares nos coletivos. Devido aos flagrantes os índices tendem a cair ainda mais,
visto que metade dos “roubos outros” são de celulares e se dão em pontos de ônibus (o
motoqueiro com garupa aborda as vítimas, muitas vezes, com simulacro). Alerta que não vale a
pena reagir, mesmo que o meliante esteja sem arma.
Esclareceu o caso da moto roubada na Aldeinha no início do ano, os autores foram detidos, o
maior de idade foi preso e o menor encaminhado para o Fórum, a moto recuperada em
Osasco. Além dos registros acima, após questionamento, esclareceu sobre furto de relógio em
apartamento, tratando-se de um fato isolado. Citou também casos de suicídios, segundo ele, é
importante observar os problemas financeiros e crise do país, mas ressalta que as ocorrências
de uma forma geral estão em queda.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Leonardo R. Cunha, informou que a vigilância da AREA registrou

em março 11 furtos diversos, o número é bastante significativo, entretanto, ocorreram nos
estabelecimentos comerciais, objetos dentro de veículos e furtos de bolsas de mulheres. Além
de 6 roubos, dentre eles, saidinha de banco, roubo de motocicleta e a transeuntes.
É impressionante a produtividade do sistema público e privado de segurança, em 13 dias foram
presos 13 pessoas. Essa produtividade da segurança é excelente, entretanto, o crime ainda
acontece. Se não tivéssemos todo esse esforço encontrado aqui na região, como outros
bairros, que não tem o investimento que é feito em Alphaville e Tamboré. A violência só pode
ser imputada na impunidade, o governo não quer investir em presídios, cria Leis cada vez mais
brandas. “A crise econômica pode ser um dos fatores, mas especialmente é a falta de
investimento do governo, o preso custa caro e a construção de presídios não da votos, no
entanto, a própria Legislação deixa os bandidos voltarem para as ruas, é lamentável,” concluiu.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré.
Gerente Geral da SOCET, Sr. Oswaldo Silva, informou que a SOCET registrou no mês de
março apenas 1 roubo de celular. Uma senhora sozinha no ponto de ônibus foi abordada por
motoqueiro com garupa, o fato aconteceu na divisa da Socet com os bairros do Jardim Mutinga
e Parque Imperial. Segundo o Sr. Oswaldo, o roubo de celular é fácil, o meliante conta com a
fuga rápida e oportunismo, o transeunte por sua vez, oferece oportunidade ao ladrão, afirmou o
gerente. Em especial, destacou o trabalho da Guarda Civil Municipal de Barueri, a qual está
sempre presente, representada na pessoa do Sup. Stramantino, cujo os agradecimentos são
extensivos ao Secretário dos Assuntos de Segurança, Dr. Gilberto Ferreira de Britto e ao
Comandante da GMB, Carlos Henrique de Lima. A SOCET tem recebido o apoio de todos os
órgãos de polícia, visto que o Posto Policial da PM está dentro do Centro Empresarial do
Tamboré. Na sua opinião, é preciso conscientizar as pessoas para que não falem ao celular na
rua. Por isso, a SOCET tomou algumas medidas por meio dos empresários, os quais divulgam
aos seus colaboradores as informações passadas durante as reuniões, e mais ainda, estão
fazendo dentro das possibilidades, um alerta para as pessoas que usam celular na rua com a
seguinte orientação: por motivo de segurança é recomendado não falar ao celular na rua.
Sr. Oswaldo solicita que o próximo Conseg Notícias tenha uma matéria incentivando as
pessoas a não usarem celular na rua. Ressaltou também que o trabalho do Conseg motiva e
incentiva a interação entre as associações e policias, haja visto o que aconteceu na Socet, no
último dia 08, durante uma tentativa de roubo a transeunte com prisão em flagrante.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: PAM – Plano de Auxílio Mutuo.
O presidente, Joaquim Domingues Filho, explanou sobre a solenidade de aniversário do Corpo
de Bombeiro, no último dia 10, diversas autoridades se fizeram presentes, a presidente
também compareceu. Domingues explica que o evento não aconteceu como deveria, devido à
chuva, mas a festiva enalteceu a entidade do Corpo de Bombeiros. Já no dia 17 de março, o
PAM promoveu junto com ao Corpo de Bombeiro um treinamento para as empresas
associadas na área de primeiros socorros, isolamento de altura e produtos perigosos. No dia
24 de março, foi feito simulado na Nacional Gás, agradeceu a presença da Polícia Militar,
Demutran, GMB, já que todos os órgãos contribuíram com o simulado. Esclareceu que os
simulados fazem parte de um decreto que as empresas tem por obrigação realizar, já as
empresas associadas recebem a devida contribuição do PAM. No dia 02 de abril, foi realizado
o curso ofertado pela Haganá “treinamento no simulador de tiros”, e contou com a presença da
presidente Gislane e seu marido Marco.

O PAM tem cumprido sua missão com a prevenção de vida, patrimônio e ambiente, finalizou.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)
Supervisor Pinheiro, primeiramente agradece ao Conseg pela parceria com o Núcleo de
Educação no Trânsito. Na sequência, informa que a implantação da grade de proteção na al.
Rio Negro (saída da Castello), será feita pela CCR, conforme solicitação feita na reunião do
CONSEG. A presidente agradece e diz que é mais uma vitória.
- Sr. Oswaldo questiona sobre previsão de disponibilização de placas “proibido estacionar”,
Pinheiro informou que o Município está sem empresa de sinalização, ainda será licitada,
porém, em parceria com as empresas instaladas no município, as melhorias no trânsito serão
constantes.
- Após ser questionado sobre a velocidade dos carros durante a madrugada, em frente ao
Condomínio Alpha Clube, na al. Mamoré, e pedido de implantação de lombada, Pinheiro pediu
que a moradora se dirija até a Secretaria e o procure para levantar alinharem sobre a questão.
Assuntos Gerais
- A presidente esclareceu sobre o pedido de uma campanha de conscientização para as
pessoas que utilizam os celulares nas ruas. Explicou que no passado, já foi feita uma matéria
sobre o assunto, mas novamente, o CONSEG se compromete com o tema e destacará o
assunto na capa do próximo informativo. Após questionamentos sobre a possibilidade de uma
campanha efetiva, explicou que o Conseg é uma instituição sem fins lucrativos, para
desenvolver uma campanha é necessário angariar recursos (patrocínios), porém a situação
financeira do país não é boa, sugeriu uma outro momento para levantar a possibilidade.
- Sra. Léa questiona sobre rolezinho que ocorreu no DECK, na última sexta-feira, com músicas
estridentes e bebidas. Domingues ressalta que a segurança deve unir forças para combater os
encontros. A presidente pediu que todos repassem informações para o site do CONSEG, as
mesmas serão direcionadas ao órgão de segurança competente. Cap. Sandra esclarece que a
Polícia Militar poderá trabalhar com planejamento, ou seja, com ações preventivas para coibir
os encontros.
- Regina alerta autoridades para carro de Drift que circula durante as madrugadas com barulho
excessivo, a sensação é que vai acontecer um acidente, disse. O veículo costuma circular nas
alamedas: Mamoré, Cauaxi e Rio Negro. A presidente pediu que seja informado dia e horário,
assim a AREA poderá levantar os vídeos com o departamento de monitoramento.
Palestra com Tenente Coronel Léo Fanin- Comandante do 20º BPM/M
Diretor Social, Joaquim Domingues Filho, iniciou com a leitura do currículo do Ten Cel PM Léo
Fanin – Comandante do 20º BPM/M. O Comandante agradeceu a recepção da presidente
Gislane Gandra e demais presentes, na sequência, seguiu com a apresentação dos
indicadores criminais e ferramentas de contenção da criminalidade. O principal objetivo da
apresentação é demonstrar a importância da formação de opinião do público envolvendo a
segurança pública. Sensação de Segurança. Destacou a importância das matérias
jornalísticas, visto que no mês de janeiro foi publicado o aumento da criminalidade do segundo
semestre de 2015, comparado ao primeiro semestre. Esclareceu que o aumento da estatística
deve ser analisado de forma criteriosa. Ressaltou, ainda, que esse tipo de informação pode
prejudicar a sensação de segurança de uma comunidade inteira, sem deixar de destacar que o
crime na região está decrescente, devido ao trabalho da segurança. Teoria do Iceberg. Fez

um comparativo com a estrutura do iceberg e polícia militar, disse que a parte que afundou o
Titanic foi a parte invisível do iceberg, ou seja, o que vemos na superfície não é tudo. A
Segurança Pública está presente 24 horas por dia, no caso da polícia militar, com o
policiamento ostensivo e a GMB, atuante em todos os municípios da região.
Outro ponto destacado foi sobre armamentos pesados apreendidos no Brasil, que são
fabricados em outros países, citou também a chegada da cocaína e o prejuízo causado no
país. Segundo ele, o Brasil está se tornando o celeiro para distribuição no mundo todo, além
das fronteiras que facilitam o transporte da droga. Entre os maiores problemas do país, citou as
leis brandas com código penal do ano de 40, a falta de investimento no sistema penitenciário, e
como palavra chave destacou a importância da ressocialização. Esclareceu que 70% dos
presos retornam para criminalidade, após cumprir pena.
Já o cap. Bento, explanou sobre os indicadores criminais, em especial, destacou o estupro,
devido ao grande clamor social, com 44% no ambiente familiar, 12% com conhecido da vítima
e dentro da residência, 31% com conhecido da vítima fora da residência e 13% (apenas 2
eventos) são de arrastos. Portanto, 87% dos casos foram conduzidos em ambiente familiar,
entre parentes ou indivíduos conhecidos da vítima.
Apresentou o INFOCRIM, FOTOCRIM, e ainda, o sistema de localização das viaturas em ronda
da polícia militar, isto em tempo real através do uso de Wi-Fi do prédio.
Falou sobre a importância do IMEI (número de identificação do aparelho celular para casos de
roubo ou perda). Basta digitar *#06# e anotar a numeração em um lugar seguro.
Ressaltou o Projeto Radar, o qual possibilita que as viaturas da Polícia Militar sejam avisadas,
através dos tablets instalados, sobre o veículo roubado e a direção que se encontra. Em
Guarulhos os furtos e roubos de veículos reduziram, após implantação do sistema. O
Comandante informou que estão na 4º fase, e o público privado também poderá apoiar o
projeto, neste caso, o dinheiro que sobrar para o estado poderá ser investido em áreas mais
carentes.
Por último, o Comandante divulgou os números alcançados pela Polícia Militar no ano de
2015, com 93 policiais militares (homens e mulheres) atuando 24 horas por dia, foram: 42
milhões de chamadas 190 no Estado de São Paulo; 5 milhões de ocorrências registradas;110
mil criminosos presos em flagrante; 22 mil presos capturados; 22 mil adolescentes
apreendidos; 35 milhões de intervenções policiais;77 milhões de auxílios e proteção a
população; 12 armas de fogo apreendidas; 88 mil veículos recuperados; 128 toneladas de
drogas apreendidas. Polícia Militar Você Pode Confiar! “Ninguém é melhor que todos nós
juntos”. Finalizou a apresentação com um vídeo do 20º batalhão. Em nome de todos do
Conseg, a presidente parabenizou o Comandante Léo Fanin e encerrou dizendo: Polícia Militar
Você Pode Confiar. E Nós Confiamos.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião Ordinária do mês de Maio de 2016
Data: 04/05/2016
Hora de Início: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

