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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.
Enalteceu o trabalho do CONSEG e seus 19 anos de existência, completados no último dia 09.
Pontou que a história da entidade, com trabalhos ininterruptos, se deve a participação de todos
os representantes presentes, assim como a Polícia Militar e Civil, Guarda Civil Municipal,
Demutran e Sociedade, todos estão de parabéns. Segundo ela, existem três pilares: a Polícia
Militar, a Polícia Civil e a Sociedade. Já o CONSEG, é a sustentação desses pilares. Na
sequência, passou a palavra aos membros natos.
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
apontou o flagrante de roubo de carga em Alphaville, entre a Al. Aruanã e Av. Piracema. Os
infratores renderam o vigia e os funcionários foram levados para outro caminhão que estava
fora da empresa. Ao observar a movimentação estranha, o cidadão chamou a viatura da
GCMB que estava próxima do local. Esclareceu que o grupo de infratores era grande,
totalizando 12 pessoas, sendo que 4 foram presos e os demais foram indiciados, mediante

pagamento de fiança. Pontuou a apreensão de uma arma calibre 12 e outra 380. A carga foi
recuperada e não houve maiores consequências, parabenizou a todos envolvidos no evento.
Citou outros casos, como um flagrante de um grupo que praticava o uso do “capetinha”, neste
caso, o dispositivo possibilitava o bloqueio dos rastreadores de caminhões. Além de outras
ocorrências de roubos no Jd. Mutinga, que contou com a operação conjunta de final de semana
realizada pela PM e pela Guarda. A presidente chamou atenção para o grau de
comprometimento da GCM, que mesmo fora do expediente, continua acompanhando as
ocorrências.
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 após
seu retorno, outras ocorrências foram registradas, como manifestação do Sindicato dos
Vigilantes, influenciando tanto a área de Aldeia da Serra quanto Alphaville. Porém, sem
interferências na segurança viária, devido ao trabalho preventivo feito pela PM, com apoio dos
representantes Leonardo, Evaldo e Domingues.
Apresentou furtos em 2 agências do Banco Santander, após às 22 horas. Esclareceu que os
infratores estavam mascarando os caixas eletrônicos das agências na al. Araguaia, com
objetivo de resgatar os envelopes depositados durante o dia. Os infratores foram presos em
flagrante e as vítimas localizadas. A capitã chamou a atenção para a importância do registro do
boletim de ocorrência, mesmo após o ressarcimento por parte do Banco.
Apontou aumento nos roubos de carga em Alphaville e Castello Branco, mesmo após a PM ter
feito apreensões de infratores especializados nesse tipo roubo. Além disso, citou uma ação
preventiva junto ao Correio, que visa alinhar o sistema de entrega e evitar roubo de cargas por
conta da greve. Nesse caso, esclareceu que o acúmulo de entregas aumenta o risco de roubo.
Por fim, esclareceu que não existe problema com a aproximação das eleições municipais, mas
é necessário redobrar a atenção e se preparar para o final de ano, sem deixar de destacar que
o país encontra-se em crise política e de identidade, explicou.
Após questionamento sobre ocorrências dentro dos estacionamentos dos Shoppings, o
representante informou que não há registro no Shopping Iguatemi. A cap. Sandra esclareceu
que no Shopping Tamboré e Alpha Shopping existem registros. Assim ela, como o Dr. Daniel,
destacaram a importância de deixar o carro totalmente fechado, não deixar objetos expostos,
no caso das bolsas e notebooks, podem ser escondidos embaixo dos bancos, desta forma,
dificultará as ações dos infratores. A presidente sugeriu que o tema seja abordado no próximo
informativo.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Dr. Daniel Juns dos Santos
Dr. Daniel, Delegado titular do 2º Distrito Policial de Alphaville saudou a todos e explanou sobre
2 flagrantes de roubos de motos entre os meses de julho e agosto. Primeiro, explicou que
região estava com aumento de furto de motocicletas, principalmente nos bairros do Jd. Mutinga
e Pq. Imperial. Já em Alphaville, o foco estava nos bolsões. A AREA identificou a situação e
começou a monitorar os bolsões, o que resultou na prisão do infrator. Diante disso, esclareceu
que essas prisões refletem de forma positiva nas estatísticas, a diminuição é substancial,
mesmo que os números sejam considerados baixos na região. Pontuou que a área do 2º
Distrito registrou apenas 3 casos de roubos. Segundo ele, o fluxo de pessoas é considerável, e
ainda, os números se mantêm.

Por fim, destacou o aumento da modalidade de furto em interior de veículo, conhecido como
“capetinha”. O dispositivo impede o acionamento do alarme do carro, é necessário atenção por
parte do motorista, sempre conferir se a porta está travada ou se saiu o som do alarme, é uma
boa medida. Na sequência, a presidente mostrou o informativo que abordou na capa a
modalidade “capetinha”.
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 no mês de
agosto foram registradas poucas ocorrências. Citou 2 ocorrências em que a AREA teve
participação. A primeira situação foi evitada pela câmera do monitoramento, que identificou o
motoqueiro levando a moto estacionada na al. Araguaia, isto após ele mesmo informar que
havia sido roubado. Já a segunda ocorrência foi evitada quando um dos vigilantes percebeu
quando a moto abordou um veículo HB20 na al. Madeira e o motorista saiu em disparada. O
vigilante seguiu a moto e a vigilância conseguiu abordá-lo quando tentava sair da al. Surubiju
(rua sem saída). Destacou que os vigilantes da AREA são comprometidos e o trabalho
conjunto reflete em mais segurança. Informou que não houve nenhum furto de veículo.
Pontuou, ainda, que os furtos de objetos em veículos continuam, sugeriu uma divulgação na
imprensa, para que não se deixe objetos dentro de veículos, seja ele de valor ou não.
Na sequência destacou a falta de segurança do Bancos, segundo ele, é necessário oferecer
mais segurança para os clientes e comunidade. Citou um roubo de saidinha de banco, que
ocorreu com uma senhora que tentava realizar uma transferência eletrônica, e como o banco
não permitiu, ela saiu com o dinheiro e foi roubada na rua por uma pessoa que estava dentro
do Banco. Outro ponto abordado foi a falta de segurança nos caixas eletrônicos, após o
expediente bancário, expondo novamente seus clientes. “Os Bancos estão devendo para a
comunidade uma atitude mais segura”, disse.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré.
Gerente Geral da SOCET, Sr. Oswaldo Silva, informou que o Centro Empresarial Tamboré não
registrou nenhuma ocorrência no mês de agosto. Ressaltou que já estão há mais de três
meses sem ocorrência, e por tratar-se de um fato novo, foi feita uma análise para levantar o
motivo dos bons resultados. De acordo com a Socet, a medida de prevenção a segurança,
adotada em março deste ano, foi o fator fundamental para atingir o resultado. Explicou que os
vigilantes orientam as pessoas que transitam pelas ruas usando o celular, daí em diante, os
números reduziram substancialmente. “Ao usar o celular na rua, o transeunte oferece ao
bandido a oportunidade”, explicou. Esclareceu, ainda, que a Socet deseja boas-vindas as
pessoas e avisa a todos os transeuntes que toda área é monitorada por câmeras, inibindo até
mesmo os motoqueiros armados a não passarem no local. Exemplificou que outras medidas
preventivas podem ser feitas, por intermédio dos empresários, como a multiplicação das dicas
de segurança aos seus funcionários, abordadas no informativo. Outro ponto muito positivo, são
as blitz feitas, em menor número pela Polícia Militar, por conta do efetivo que é menor. E em
maior número pela Guarda Civil Municipal.
Para finalizar ressaltou que a Socet conta com uma área diferenciada, não possui agências
bancárias, o que favorece o Centro Empresarial Tamboré.
A presidente o parabeniza e diz que essas medidas preventivas são realmente muito eficazes,
e é justamente o que deve ser feito.

Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREJ– Associação Residencial e Empresarial Jubran.
O presidente da AREJ, Adriano Rodrigues, saudou a todos e informou que os representantes
de condomínios e de empresas notaram a diminuição de ronda da PM e GCM na região do
Jubran. Citou uma ocorrência e chamou atenção para os galpões sem identificações, que
descarregam e carregam dia e noite, talvez, até, esporadicamente. Por isso, sugeriu rondas no
local. Questionou sobre problemas no Viaduto. O Sup. Pinheiro explicou que a solicitação já foi
passada para a Secretaria de Obras.
Por último, esclareceu que a AREJ continua buscando associados e são realizadas muitas
reuniões, mas ainda o número não é suficiente para iniciar com as rondas.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: CCA - Centro Comercial Alphaville.
O gerente de segurança, João Roberto Teixeira Gimenes, saudou a todos e informou que não
há registro no CCA no mês de agosto. A presidente parabenizou e disse que é o resultado do
monitoramento nas alamedas e presença ostensiva da segurança.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: PAM – Plano de Auxílio Mutuo.
O presidente, Joaquim Domingues Filho, saudou a todos e agradeceu a oportunidade.
Informou que a última reunião do PAM aconteceu na Escola Superior de Bombeiro – ASB. A
Escola é referência para o país e considerada a 2º melhor do mundo, com 800 alunos,explicou.
Destacou que o encontro foi tema para a capa e matérias internas do último informativo do
PAM, além do 1º Seminário de Integração - Emergências em Rodovias, organizado pelo 18º
Grupamento de Bombeiros de Barueri, a ser realizado no dia 15 de setembro no Teatro
Municipal de Osasco. O evento tem como propósito buscar o comprometimento das empresas
envolvidas, e ainda, torná-las preparadas para possíveis eventos. Por último, pontuou que o
PAM está realizando seu trabalho e vem atingindo grandes objetivos. A presidente enalteceu o
trabalho realizado pelo PAM, bem como a importância de sua participação nas reuniões do
CONSEG, divulgando o trabalho preventivo que é realizado e o quão é eficaz, em casos de
acidentes.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)
Supervisor Pinheiro, saudou a todos e informou que o mês está tranquilo. Ressaltou que as
obras de fibra óptica foram iniciadas em todo o Município e estão sendo realizadas por
empresa terceirizada. Salientou que possíveis transtornos poderão ocorrer, mas serão todos
monitorados. Quanto aos cabos de telefonia caídos na região, as empresas conveniadas,
juntamente com a Eletropaulo, já iniciaram as manutenções.
- Foi questionado sobre problemas de acesso na alça de entrada do Residencial Villa Solaia,
causado por conta de evento na Igreja, realizados aos finais de semana. Pinheiro explica que
já foram solicitadas as três placas de proibição que estão faltando, desta forma o Demutran
poderá fiscalizar o local. Além disso, disse que foi construído um estacionamento no local para
atender a demanda. Passou o prazo de 15 dias para confecções das placas.
- Evaldo Braun, chama atenção para o Viaduto da Paiol Velho, segundo ele, as placas de
sinalização de altura estão pendentes há um bom tempo. Pinheiro explicou que estão sem
placas no momento.

- Palestra Educativa de Segurança Viária, com Cláudio Esperidião dos Santos - Setorial
NET (Núcleo de Educação no Trânsito):
Saudou a todos e agradeceu o convite. Iniciou a palestra esclarecendo que o tema “trânsito”,
há pouco tempo atrás, não era tido como um tema relevante, porém, com o passar dos anos,
tornou-se tão importante quanto outros, que são destacados por conta da gravidade.
Explicou que, segundo a OMS - Organização Mundial da Saúde, são mais de 1 milhão e
trezentas mil vítimas de acidentes com veículos, isto sem contar os 50 milhões de pessoas
sequeladas em todo o mundo. O Brasil não fica atrás, os números apontam para,
aproximadamente, 50 mil mortes por ano, segundo apurações do DATASUS, DPVAT e
DENATRAN.
Esclareceu que o Demutran tem procurado realizar os trabalhos propostos, visto que a partir do
ano de 2010, aconteceu um encontro na Assembleia Geral da ONU, onde foi abordado o
assunto e assinado um tratado, com todos os países signatários, inclusive o Brasil. O tratado
teve como objetivo o comprometimento dos países para a “Década Mundial de Ações Para a
Segurança do Trânsito – 2011/2020, com finalidade de reduzir em 50% as mortes ocorridas
por acidentes de trânsito. A cidade de Barueri não fica atrás, foi assinado um termo junto ao
movimento “Maio Amarelo”, que também tem como propósito contribuir para “Década Mundial”.
Óbitos no Município. No ano de 2015 foram registrados 39 óbitos, levando em consideração
cada vida perdida, o número é relativamente baixo, comparado ao fluxo de veículos que circula
na região, principalmente nos bairros de Alphaville e Tamboré, onde o número de ocorrência é
maior, sem deixar de citar a área central e periferias.
“É necessário acreditar na mudança e ter muito cuidado com nossas atitudes, sobretudo,
porque somos formadores de opinião, considerados referências para as crianças e por que não
para os adultos, que quando estão diante de uma ação correta, se sentem constrangidos ao
fazer algo errado”, destacou.
Na ocasião, agradeceu a parceria estabelecida com o CONSEG. Recentemente,
desenvolvemos a Campanha “1 Minuto Para a Vida”, que foi uma experiência inovadora e que
abriu portas para desenvolvermos outros projetos juntos, disse.
A presidente, em nome do CONSEG e todos aqueles que ele representa, agradeceu ao
Demutran, nas pessoas do Esperidião e Pinheiro. “A educação tem início na infância, as
crianças aprendem, não fazem o que é errado e, ainda, não permitem que os pais façam”,
salientou. O trabalho do Demutran vai muito além das multas, as pessoas reclamam porque
não sabem o real trabalho desenvolvido, concluiu a presidente.
- Assuntos Gerais:
- A presidente informou que será feita uma homenagem ao Roger, vigilante da AREA. O
CONSEG entregará uma placa em agradecimento, assim que ele se recuperar, e a
homenagem será abordada no informativo da entidade.
LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião Ordinária do mês de Novembro de 2016
Data: 09/11/2016
Hora de Início: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

