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FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A Presidente Gislane Gandra saúda os presentes e submete a ata anterior à
aprovação. Antes de iniciar com as ocorrências, parabeniza a organização e
comprometimento de toda a equipe na reunião anterior. Explana sobre a
Assembleia Geral do Jubran, que ocorreu no dia 03 de abril às 9h00 na sede da
AREA, com a participação das empresas e condomínios interessados em constituir
a nova associação, já chamada de AREJ – Associação Residencial e Empresarial
Jubran, que tem como candidato a presidente Adriano Rodrigues.
MEMBROS NATOS
Membro Nato
PM:
Membro Nato
PC:

PRESENTE
PRESENTE

AUTORIDADES PRESENTES - MEMBROS INSTITUCIONAIS E
REPRESENTATIVOS
FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES
Pela Guarda Municipal de Barueri, o subcomandante da 2ª Cia., Márcio Luís Celestino,
tem identificado um aumento nos roubos, mesmo com a equipe da guarda reforçada.
Explica que o crime migra, conforme atuação da polícia, a força estratégica utilizada em
Alphaville, Tamboré e Jubran está resultando em flagrantes em bairros próximos, como

Jardim Mutinga, Parque Imperial e Jardim dos Camargos.
PREFEITURA
O Coordenador de Transporte e Mobilidade Urbana de Barueri, Sr Orlando Fernandes,
foi questionado pelo Sr. Leonardo Cunha sobre a dificuldade de reformas que os
condôminos vêm enfrentando para contratação de caçambas. O coordenador solicita que
os interessados liguem no Demutran e procurem o Diretor Moura.
ASSUNTOS TRATADOS
Delitos Apontados
Outros - Assunto: Elogios
Interessado: 1º Ten. Bruno Carvalho Salmeron
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M o Comandante Salmeron se apresentou, falou da sua carreira
e expertise na Polícia Militar. Em comparativo dos últimos três meses, o índice de
criminalidade esta em baixa, e que a implementação de uma nova Associação no bairro
Jubran seguramente irá contribuir para manter a normalidade e diminuir as ocorrências.
Apresentou uma ocorrência em frente ao Shopping Tamboré, roubo de carro. A vítima
foi abordada durante o dia, porém uma testemunha visualizou a ação, chamou a viatura
da PM e contatou o 190 (COPOM). O cabo PM Cláudio e o soldado Vander que
estavam em patrulha, conseguiram abordar o veículo, prender o meliante e apresentá-lo
no 2º DP de Alphaville, salientou a importante participação da testemunha. Esta
ocorrência aconteceu, justamente, no local onde foi diagnosticado o aumento de furtos
de veículos e roubos outros, isto mostra que o planejamento da 5º Cia possibilitou
retirar mais um assaltante de circulação. Cabo Cláudio, há 14 anos na função, foi
homenageado pela Polícia Militar, por sua excelente atuação e parabenizado na reunião
do CONSEG, a presidente se comprometeu a enviar um ofício parabenizando o cabo
Cláudio pela sua atuação na ocorrência no Tamboré. Tenente se propôs ainda a
apresentar em reuniões os policiais que atuam nas ruas, ele julga importante que a
população se identifique com quem a protege. A presidente aprovou a iniciativa.
Delitos Apontados
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Capitão Nomeline – Subcomandante do 18º Grupamento de Bombeiros de
Barueri
O capitão apresentou uma recente ocorrência de vendaval com queda de árvores em
várias vias da região. Destacou o trabalho integrado com os diversos órgãos para suprir
a situação. Mostrou que o trabalho de prevenção precisa ser feito, a partir de um
trabalho integrado, para antecipar a queda de árvores já condenadas. A presidente pede
uma atenção especial para à preservação das árvores saudáveis. Leonardo Cunha
mostrou preocupação com último vendaval, pois a AREA já havia pedido a Eletropaulo,
por várias vezes, a poda de algumas árvores já comprometidas e também a interferência
pela Secretaria do Meio Ambiente, porém não obteve sucesso. Existe um estudo nesse
sentido e, que visa substituir os eucaliptos e pinheiros por árvores nativas, mais
resistentes. Para ele a queda de uma árvore pode ser fatal. O capitão Nomeline, em sua
fala, salientou sobre o AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, realizado
entre 2 e 3 anos, que é tido como uma importante prevenção de segurança. Parabeniza o

treinamento preventivo realizado pela AREA e a importância do assunto de primeiros
socorros e combate a incêndio, bem como a participação dos funcionários. Conseg se
propôs a abordar como pauta de alerta no próximo informativo. A pedido do Diretor
Social, Domingues Filho, o capitão falou da ação humanitária envolvendo uma criança
de 5 anos com problemas sérios de saúde. A “ONG Realizar Sonhos” levou até o Corpo
de Bombeiros o sonho da criança em se tornar um bombeiro, a equipe providenciou
tudo, inclusive uma farda para ela vivenciar a rotina do Corpo de Bombeiros, passeou
nas viaturas, participou de treinamento e almoçou com a equipe. O resultado foi muito
positivo, a criança ficou maravilhada. Na sequencia todos aplaudiram o importante
trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros.
Delitos Apontados
Roubos - Assunto: Solicitações
Interessado: Dr. Alexandre M. Palermo
O Dr. Alexandre Palermo, Delegado Titular do 2º DP, pontuou as reuniões
extraordinárias com foco em roubos e furtos de veículos, que estão sendo realizadas
entre a polícia civil e militar, diz que o planejamento tem refletido em melhorias nos
índices, mas notou um aumento no número de registro de roubos em geral, que não
julga real, por conta da implantação da Delegacia Eletrônica.
Delitos Apontados
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré
Sr. Oswaldo Silva, Gerente Geral da Socet, informou que sua vigilância registrou pela
primeira vez 3 furtos de veículos e 4 acidentes de trânsito, sendo 2 com vítimas e 2 sem
vítimas. Diz que sempre contou com o apoio das autoridades policiais, parabeniza a
GMB, que fez um trabalho em conjunto com a Socet, e detiveram 2 meliantes que
tentavam roubar uma motocicleta. Prontamente o sup. Celestino aceitou a solicitação da
presença da guarda na região do Tamboré.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Leonardo R. Cunha, informou que sua vigilância registrou
nesse mês 5 furtos de veículos e 2 furtos de acessórios de veículos na Av. Pirambóia
(novo ponto negro), trata-se de um lugar ermo, por isso facilita as ações dos ladrões. Os
imóveis localizados na local poderão ficar a cargo da nova associação do Jubran. Citou
ainda mais 3 roubos a transeuntes, para ele as ocorrências se encontram dentro da
normalidade, somente os furtos de veículos aumentaram. Informou que a AREA
realizou duas pequenas obras em apoio a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana;
o bolsão de motocicletas na al. Tocantins; a obra na rotatória do Res. Um e os novos
gradis, para disciplinar as travessias de pedestre, nas esquinas das alamedas Tocantins e
Araguaia com a Rio Negro. Barueri instalou o Conselho Municipal do Transito, a
AREA foi convidada e indicou como membro do Conselho o Leonardo Cunha e o

Domingues Filho, como suplente, todos podem colaborar com sugestões sobre o
transito.
ASSUNTOS GERAIS
Representando a comunidade, o Cel Res. Dorival Alves Filho, enfatizou sobre a criação
(no ano de 2007) da Base de Pelotão da Força Tática da PM no bairro do Pq. Imperial.
A área foi escolhida estrategicamente e a estrutura é de última geração, totalmente
blindada, até as portas internas, para possível invasão. A prefeitura apoiou esse trabalho.
No ano de 2013 o Cel Dorival foi surpreendido com a notícia que a Força Tática sairia
do local, a partir daí começou a mobilização, em 2013 o Conseg Alphaville-Tamboré
foi até o prefeito Gil Arantes para solicitar que a Força Tática permaneça no local,
porém o prefeito confirmou a intenção. “A saída da Força Tática afetará diretamente
os moradores da região. O Parque Imperial tem apenas uma entrada e saída, moram
aproximadamente 28 mil pessoas. No passado já tivemos problemas com gangues que
fechavam o local e cobravam pedágio. Na semana passada a Força Tática identificou
um veículo produto de roubo, e de forma estratégica aguardaram o retorno do ladrão,
e quando o sujeito chegou ao local, foi abordado pela viatura, neste momento
empreendeu fuga a pé em direção ao morro do Socó, os policiais trocaram tiro com o
meliante, que não resistiu. Segundo informação, embora oficiosa, o ladrão era o
segundo do comando do PCC. Se retirarem a Força Tática do local e transferi-la para
o 20º batalhão, tenho 99% de certeza que a região se tornará um reduto do PCC, e nós
estaremos caminhando contrário à posição do Rio de Janeiro, que estão instalando
postos policiais nos morros”. Citou também outra ocasião, quando era capitão, em que
o atual prefeito Gil Arantes, de forma estratégica, instalou a 1º Cia no morro do
Paulista, porque era um local muito povoado, consequentemente com vários bandidos.
Segundo ele a questão do Parque Imperial é um retrocesso em relação à Segurança
Pública do Município, a responsabilidade é de todos, disse. Por isso foi até o
comandante do CPAM/8, o qual informou que mesmo que seja retirada a Força Tática,
a intenção é criar outro prédio para manter a segurança. O Cel apresentou, também, uma
lista assinada por volta do mês de abril de 2013, por todos os vereadores da cidade, para
que a Força Tática permaneça no local. Disse ainda que está tentando mover o
Ministério Público para que isto não ocorra, pois todos serão prejudicados, com
sequestro relâmpago na região de Alphaville e Tamboré, esclareceu que não mora na
região, somente presta serviço no Res. Tamboré 1. Para entrar no Pq. Imperial é
necessário entre 5 a 10 viaturas, segundo sua vasta experiência de 30 anos. Por fim
solicita que esta ata suba para o comando do estado e sugere também uma visita com o
comando do 20º batalhão. A presidente informou que em reunião de diretoria será feito
um ofício e tomadas às medidas cabíveis. O comandante da 5º Cia Salmeron, esclareceu
que a ocorrência aconteceu no dia 21 de março, foram disponibilizadas 7 viaturas,
durante duas semanas, com o apoio de outras cias do batalhão, para impedir tumulto no
local. Informou que no sábado à noite detiveram um indivíduo que estava prestes a
incendiar um ônibus, por conta disso o patrulhamento foi intensificado, e para não
prejudicar o transporte público e população de bem. A Polícia Militar e Guarda
Municipal estiveram presentes no local para evitar possíveis transtornos. Ressaltou
também que não houve toque de recolher, foram somente boatos. “Mesmo com a Base
da Força Tática instalada no bairro tentaram causar esse problema”, disse. O Sup.
Celestino, em complemento falou que a guarda realizou uma operação conjunta, dois
dias antes da ocorrência, para impedir um pancadão organizado pelo facebook, com
confirmação de mais de mil pessoas, estimulando o crime organizado, disse ainda que

não está confirmada a saída da Força Tática. Sr. Oswaldo Silva, em nome da SOCET,
pede providencia do CONSEG Alphaville-Tamboré. Leonardo diz que a segurança
pública não pode recuar jamais em situação de ameaça, deve ser mais presente. Sr.
Roveri solicita contato urgente com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, para
apresentar a questão, inclusive com ofício em mãos. Adriano Rodrigues sugere que seja
feito um ofício ao Conseg de Osasco, sobre a invasão e proliferação de barracos em
Barueri. Pede notificar com urgência as autoridades. A presidente pede a divulgação do
assunto na Folha de Alphaville, para que a sociedade tenha conhecimento e participem
mais das reuniões do Conseg. Cel Celso sugere um convite ao prefeito, para uma
reunião plenária no CONSEG, com a devida pauta adiantada, a presidente concordou
com a sugestão.
Outros Assuntos:
HOMENAGENS AO CONSEG. Presidente informou que o Conseg foi homenageado
pela Força Tática, durante a Solenidade de Valorização do Policial Militar com entregas
de láurea de mérito pessoal. E pelo COMPHIC - Conselho do Patrimônio Histórico e
Cultural de Barueri, por indicação da vice-presidente, Dra. Maria Clara, em
comemoração aos 65 anos de Barueri. Foram homenageados 26 nomes, entre pessoa
física e instituição, que efetivamente contribuíram, e continuam contribuindo, para a
história e progresso do município. O nome do CONSEG Alphaville-Tamboré está
registrado na história de Barueri pelos seus 17 anos de trabalho em prol da segurança da
região. E por fim leu a carta do Dr. Renê, com atuação muito positiva para a cidade.
Ten Salmeron disse que esteve com o Coordenador Estadual dos CONSEGs, Evaldo
Roberto Coratto, o qual elogiou o Conseg Alphaville-Tamboré pela excelência e o bom
registro de atas eletrônicas, parabeniza a presidente e entrega a nova regulamentação e
folders para os parceiros.
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