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FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A Presidente Gislane Gandra saúda os membros natos e autoridades presentes, em
especial o Ten Cel Carlos, atual comandante do 20º BPM/M, o qual faz uso da
palavra. Primeiramente o comandante coloca à disposição o vigésimo batalhão. O
Cel atuou no 33º batalhão, com sede em Carapicuíba, atua na região há 8 anos,
logo percebeu a diferença acentuada entre os municípios de Carapicuíba e Barueri,
segundo ele o objetivo é criar aproximação com a comunidade. Sobre a
participação do Cel Dimitrios, a presidente esclarece que surgiu um compromisso,
impossibilitando-o de comparecer nesta reunião. Submete a ata anterior à
aprovação. Na sequência passou a palavra aos membros natos.
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 atual supervisor Stramantino, atua há 19 anos na
guarda, em diferentes regiões do município. No último dia 19 assumiu a área que
abrange a Aldeia, Alphaville, Jd. Mutinga e Pq. Imperial. A Cia possui 76
componentes e as viaturas novas (grandes) já estão nas ruas. Estão desenvolvendo

algumas operações com a PC e PM, com foco na área do Imperial, devido as inúmeras
reclamações da população. Sobre as ocorrências, citou uma perseguição em Alphaville
com 2 indivíduos maiores em uma moto, os quais foram rendidos em Osasco, com um
simulacro. Foi localizado na al. Itapecuru uma Tucson (produto de roubo). Apoiaram
também a Guarda de Santana de Parnaíba, onde 2 indivíduos em uma moto foram
presos. Todo final de mês a GMB vem prestando apoio a Polícia Civil. Informou ainda
que a partir do dia 19 cinquenta guardas se formaram, após 6 meses de treinamento, e
foram para as ruas, foram apreendidos mais de 100 veículos em um único dia, durante
as ações, e mais 50 veículos apreendidos no dia seguinte. Informou que existem mais
50 concursados aprovados, aguardando a liberação para contratação. A presidente
elogia o entrosamento entre a PM, PC e GMB, ressalta que o pedido é constante para
blitz de motos, o maior problema da região, devido ao transito. Stramantino esclarece
que chegarão motos mais potentes para apoiar a população. A subcomandante Kelly
foi apresentada, atua há 17 anos na guarda e se colocou à disposição.
PREFEITURA
Ausente.
ASSUNTOS TRATADOS
Delitos Apontados
Outros - Assunto: Furto e Roubos
Interessado: Cap. PM Armando Paolillo Júnior
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M o Cap. Paolillo, atual comandante, informou que a operação
DEGEN iniciou no último dia 16, os bairros de Alphaville e Tamboré estão sendo
priorizados com o aumento de efetivo, são 10 policiais na parte da manhã e 18 à tarde,
estão atuando em locais com maior número de furtos e roubos de veículos, o resultado
já reflete positivamente, os roubos na região caíram consideravelmente, infelizmente as
ocorrências migraram para o centro de Barueri e Jd. Belval, porém as providencias já
foram tomadas. Referente aos furtos, embora seja maior em Alphaville, estão caindo,
concluiu.
Delitos Apontados
Roubos - Assunto: Solicitações
Interessado: Dr. Alexandre M. Palermo
O Dr. Alexandre Palermo, Delegado Titular do 2º DP, observou que o modelo de
patrulhamento adotado pela PM tem surtido efeito. Esclarece que a preocupação do
último mês foi a Copa do Mundo e suas manifestações, felizmente não houve, então o
foco voltou para a criminalidade. Os índices, de uma forma geral, caíram com exceção
do roubo a transeunte, com 9 registros. Ressaltou registro de saque em caixa eletrônico
realizado no Alpha Shopping, onde as notas saíram manchadas de rosa, a máquina foi
interditada e lacrada. Por volta de 2 semanas, até a chegada do técnico da Febraban, que
indicou vazamento de tinta. Alerta sobre o risco de prisão por receptação ou até mesmo
envolvimento em furto e explosão de máquina, e ainda cuidados com as notas falsas.

Delitos Apontados
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré
Sr. Oswaldo Silva, Gerente Geral da Socet, informou que sua vigilância registrou no
mês de julho 1 roubo a transeunte. Solicita que as autoridades policiais pratiquem blitz
de motos, principalmente com 2 pessoas. Nos últimos 90 dias, foram registradas 5
ocorrências, todas envolvendo armas de fogo. Informa que a última blitz foi realizada
em 18 de maio de 2014, contudo, sugere que além da blitz, seja disponibilizado um
policial militar para ministrar uma palestra a todos associados da Socet, com o tema de
prevenção de segurança, enfatizando a prática de roubos com motociclistas com garupa.
Esclarece que em 2008, a palestra foi realizada pelo 1º Ten PM Lycurgo de Freitas
Henriques Júnior, e muito bem sucedida, após sua apresentação não houve mais registro
de ocorrência de invasão a empresa. O Cap. Paolillo aceitou prontamente a sugestão.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Leonardo R. Cunha, deseja boas-vindas ao cel Carlos e
sup. Stramantino, demonstra satisfação com os novos reforços da GMB, com viaturas
novas, equipamentos e aumentou de pessoal. Ao contrário da AREA, que em
decorrência de aumento de custos, estão em fase de redução de pessoal, o efetivo foi
reduzido de 140 para 115 profissionais, ressalta que no momento a AREA conta com o
apoio das forças de segurança, ainda maior do que sempre foi necessário. Ainda assim,
a segurança da AREA tem realizado seu trabalho, com flagrantes de ladrões de motos,
além de roubos a transeuntes, que afetam especialmente funcionárias jovens, que
tomam ônibus e são abordadas por motociclistas nas ruas. Citou também a invasão em
obra na al. Rio Negro, onde 3 furgões roubaram todo estoque de fios e ferramentas que
seriam utilizados no prédio, deixando um prejuízo enorme e outro caso de invasão,
desta vez em prédio com agência bancária, assaltaram pelo subsolo, levaram 50 mil.
Com relação aos furtos de veículos, os números continuam acima da média, comparado
ao ano de 2013, afetando diretamente os carros e motocicletas populares. “Alerta que o
reforço de segurança hoje precisa ser muito maior do que no passado, pois a
legislação está incentivando o crime, imagino que hoje os adolescentes acreditam que
é mais fácil ser criminoso que trabalhador. Enquanto não conseguimos mudar esse
disparate que estão fazendo com o país, vamos ficar enxugando o gelo, por que é cada
vez pior, e dia a dia ouvimos notícias de que os ladrões são detidos e liberados
imediatamente, ressaltou”. Foi divulgado na mídia que de 140 mil detenções, restaram
7 mil presos, portanto 133 mil ladrões voltaram a trabalhar nas ruas, é um quadro
desesperador, finalizou.

ASSUNTOS GERAIS
- Tatiana Godoi, funcionária do 2º DP de Barueri, está empenhada em reativar o
Conseg da área do 1º DP (Barueri Sul). Informa que pretende assumir o cargo de
presidente ao final do mês de agosto de 2014. Esclarece que a área é mais carente, com
números de ocorrências elevados (roubo, furto, tráfico), por isso tem como objetivo
atuar com os jovens estudantes, possíveis vítimas do mundo do crime, além de
palestras, ações preventivas e educativos em escolas, e para isto contarão com o apoio
das autoridades policiais, ONGs, empresas locais. “Será uma vitória poder incentivar
os adolescentes a não se envolverem com o mundo do crime, disse”. Pede apoio e
parceria aos Consegs, para contribuir de maneira eficaz com a comunidade. A
presidente parabeniza a iniciativa e deseja sucesso, além de oferecer o apoio do Conseg
Alphaville - Tamboré. Dra. Maria Clara do Rotary Club Barueri ressaltou o trabalho
primoroso realizado pela Polícia Militar, o Proerd, segundo ela o governador está
motivado a incentivar o programa.
- Após ser questionada sobre a divulgação de estatísticas de ocorrências, a presidente
explica que o Conseg não recebe registros de ocorrências, esse trabalho é realizado
pela polícia civil e demais autoridades, não faz parte da determinação do Conseg.
Segundo a advogada Luciana Gualda, o Conseg pode ajudar e municiar a própria
Secretaria de Segurança Pública, é possível cruzar informações com outros Consegs,
para identificar os problemas em cada região e formar uma rede de segurança entre os
Consegs. Segundo informações, o site da Secretaria Pública divulga as estatísticas
trimestralmente.
- A presidente explanou sobre a reunião da AREJ, realizada em 01 de julho, conforme
informado anteriormente, a Associação foi criada com o apoio de todos, com o
objetivo de atender a área do Jubran, trata-se de uma área muito grande, o trabalho de
adesão foi iniciado, por isso a presidente solicita a ajuda dos presentes para
aumentarem a lista de contatos das empresas localizadas no Jubran.
- Cel res. Dorival falou sobre arrastão em ponto de ônibus em frente ao Shopping
Tamboré. A presidente informa que não tem registro, pois também tomou
conhecimento do assunto e procurou saber. Julga importante o registro do boletim de
ocorrência. Falou sobre um aplicativo “Onde fui Roubado” que possibilita registrar
denuncia para fim de estudos da criminalidade.
- A presidente explana sobre a próxima campanha do Conseg “Dicas de Segurança”, o
material visa incentivar a cultura de segurança preventiva na região. E contará com o
apoio de patrocinadores para finalização do folder. A Haganá se interessou em apoiar.
A Dra. Maria Clara sugeriu a entrega nos pontos de ônibus, de forma individual, e se
colocou à disposição.
- O presidente do PAM, Joaquim Domingues Filho, deseja boas-vindas ao cel Carlos e
ao sup. Stramantino, parabeniza a Tatiana pela iniciativa de reativar o Conseg de
Barueri. Sobre o PAM, parabeniza a jornalista Viviane Salles pelo trabalho, pela
aproximação criada com a Folha de Alphaville, agradece também a Folha de
Alphaville, pelo compromisso e responsabilidade com a comunidade. Informa que o
PAM está despachando para a cidade do Texas, um soldado do corpo de bombeiros,
para o treinamento em edifício em colapso, serão 10 dias de curso, o objetivo principal
da iniciativa é a possibilidade de multiplicação do conhecimento entre o quartel. A
presidente também agradeceu a Folha de Alphaville pelo espaço disponibilizado ao
Conseg, está sendo muito divulgado e o objetivo atingido, concluiu.
- Sr. Nilton Corrêa, morador do Cond. Everest Tower, esclarece que a educação que
estamos enfrentando, segundo a segurança, afetam os rapazes entre 15 e 17 anos. Citou

o livro “Compendio de Civilidade”, o material poderá apoiar e direcionar melhor os
jovens, neste caso o professor utilizará seu conhecimento, com base no livro, para
educar seus alunos. A presidente ressalta que a lição de urbanidade e civilidade estão
esquecidas no Brasil, por fim agradece a boa intenção e ideia citada acima.
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