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Presidente
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GISLANE GANDRA LIMA
ENZO SCALZI
EVALDO BRAUN
JOAQUIM DOMINGUES FILHO

FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A Presidente abriu a reunião com os agradecimentos a todos os presentes e submeteu
a Ata anterior à aprovação. Falou sobre a reunião comunitária (Jubran), realizada no
dia 01/10/2013, disse que foi bem vista por todos, solicita que a ideia seja
compartilhada entre as empresas localizadas no Empreendimento do Jubran, a AREA
e SOCET estão à disposição para apoiar no que for necessário. E por fim disse que
será elaborada uma ata para divulgação entre as empresas do local, e agendamento
para a próxima reunião.
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 2º Cia., Sup. Celestino, citou as
ocorrências de furtos de veículos dos últimos três meses em Alphaville, com base nos
índices do INFOCRIM, sendo 7 ocorrências em Julho, 3 Agosto e 2 em Setembro.
Roubos de Veículos: 1 em Julho, 2 Agosto e 0 Setembro. Roubos Outros/Transeuntes:
6 em Julho, 4 Agosto e 2 em Setembro (roubos de iPhone sexo feminino). Foi realizada
a prisão de 3 indivíduos da zona leste e recuperado grande parte dos objetos subtraídos,
os meliantes utilizavam, diariamente, carros diferentes para furtar objetos de dentro de
interior dos veículos, como Notebook e GPS, nos bairros da cidade de Barueri
(Alphaville e Jardim dos Camargos). As vítimas os reconheceram, segundo o supervisor

a prisão contribuirá para redução desses índices na região. Gislane Gandra alerta sobre
os objetos deixados no interior dos carros, o que contribui para os furtos, há necessidade
de uma campanha de conscientização, afirmou.

PREFEITURA
Pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, o secretário Sr. João Amâncio,
explanou sobre o crescimento do fluxo de veículos na região, de 210 carros para 260
que circulam diariamente por motoristas de outras cidades. Já o número estimado para o
Município é de 400 mil veículos. A secretaria está em contato com a CCR ViaOeste
para liberação de outra via na Av. Aldeinha com acesso a Al. Rio Negro, segundo o
secretario é necessário, pois somente um carro por vez passa no local, o que reflete de
forma negativa na Castello Branco.
ASSUNTOS TRATADOS

Delitos Apontados
Furtos de Veículos - Assunto: Solicitações
Interessado: Cap. PM Thiago Baston Theodoro
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M o Cap. Theodoro apresentou um comparativo (furtos de
veículos) de setembro do ano de 2012 e 2013, e foi constatado diminuição nas
ocorrências em 2013. Comentou sobre o abaixo – assinado, mobilizado por
parlamentares sobre a alteração na lei dos crimes hediondos, com intuito de recrudescer
os crimes cometidos contra os profissionais da área de segurança. Convidou a todos
para a apresentação da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar, em comemoração ao 28º
aniversário do 20º BPM/M.
Delitos Apontados
Furtos de Veículos - Assunto: Solicitações
Interessado: Dr. Alexandre M. Palermo
O Dr. Alexandre Palermo, Delegado Titular do 2º DP, abordou sobre os índices de
furtos de veículos na região, afirmou que desde o mês de março de 2013 as ocorrências
subiram, porém fez um comparativo do mês julho com 34 furtos contra 17 em setembro,
só na região ocorreram 7 furtos. Constatou o aumento de roubos a transeuntes, de 4 para
9, ressaltou a importância da prevenção. Referente aos crimes violentos, eles são
raríssimos na região, o último homicídio foi registrado no mês de abril, na área do 2º
DP, 0 latrocínio, 0 sequestro. Citou a Alameda Tucunaré e Av. Marcos Penteado como
os locais de maiores ocorrências, após comparativo de furtos de veículos. Gislane
Gandra fala da importância do trabalho em conjunto entre as autoridades e entidades
para a redução dos índices. O Dr. Alexandre disse que trabalho integrado tem surtido
efeito, acredita que pode melhorar, porém estamos no caminho certo. Está realizando

um trabalho específico sobre furtos de veículos com a conscientização das pessoas, de
acordo com a necessidade de ações específicas.

Delitos Apontados
Assunto: Informações
Interessado: Sargento da Polícia Rodoviária
Esclareceu sobre a diferenciação dos crimes ocorridos dentro dos municípios e a
Rodovia, que por sua vez é utilizada como rota de fulga. Colocou-se à disposição de
todos para combater as criminalidades por meio de operações que se fizerem
necessárias. Luiz Salge fala sobre o problema de parada de ônibus na travessa da Av.
Piracema, segundo ele já aconteceu acidentes com vítimas, e este fato envolve a CCR
ViaOeste e a Prefeitura, e o trabalho integrado.

Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET
O Sr. Oswaldo Silva, Gerente Geral da Socet, parabeniza a GMB pela detenção da
quadrilha, naturalmente as ocorrências de furtos de veículos cairão, afirmou. Na
sequencia informou que a vigilância da Socet registrou no mês de Setembro apenas 1
ocorrência de furto de fio de cobre de uma empresa, além de acidentes de trânsito que
ocorrem todo mês. O furto na empresa aconteceu no dia 23/09 a 01h50 da madrugada,
devido ao sistema de câmeras da empresa, no dia seguinte o proprietário passou a foto
do indivíduo para a Socet, a qual foi divulgada entre a vigilância. Já no dia 29/09,
aproximadamente no mesmo horário, o sujeito foi reconhecido e detido, imediatamente
a Polícia Militar e GMB foram acionadas, o proprietário se fez presente e ficaram até as
04h00 da manhã aguardando a chegada das autoridades. Esclarece que a Socet não tem
poder de polícia, não possui armas e algemas. O sujeito fugiu após 3 horas, neste caso a
PM chegou ao local somente às 04h18. O Cap. Theodoro ficou de investigar o ocorrido
e retornar para o Sr. Oswaldo Silva.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA
O Sr. Joaquim Domingues, Gerente de Segurança da AREA, informou que a
Associação não tem estatística para apresentar, pois todo trabalho está sendo feito em
conjunto com o Dr. Alexandre, 2º DP. Agradece a confiança, além do bom
relacionamento entre a Polícia Militar, Polícia Civil e GMB. Domingues reforça
dizendo que desde o ano de 1977 nunca houve um crime torpe na área, devido à
integração entre as autoridades, por isto parabeniza a todos os presentes pelos trabalhos
realizados.

OBSERVAÇÕES
- Major Celso explana sobre as atualizações do COPOM, segundo o Governo do Estado
de SP o atendimento será transformado em Call Center, trata-se de um assunto
recorrente, explica sobre importância do serviço atual prestado pela Polícia Militar, o
primeiro contato da vítima, as consequências desta mudança para a comunidade e
policiais, em específico. Sugere que sejam remanejados os policiais que foram vítimas
de troca de tiros ou sofreram algum acidente, os quais se encontram na reserva, e não
tem como trabalhar nas ruas, mas podem desempenhar funções administrativas no
COPOM. Apontou diversos benefícios sobre o remanejamento, bem como a
oportunidade do policial continuar na função, proteger o aposentado que continua no
serviço perigoso, além de complementação de renda, é um pedido levantando por
muitas pessoas e entidades, afirmou. Sr. Oswaldo Silva, sugere que seja consultado o
Comando do 20º Batalhão, para prosseguir com a questão.
- A advogada Dra. Maria Clara, representando o Rotary Clube de Barueri Tamboré, fez
um convite a todos os presentes, para a caminhada solidária que acontecerá no dia 05 de
outubro, com concentração às 08h na ACM. Para participar do evento o interessado
deverá contribuir com R$ 60,00 para a compra da camiseta, a renda será direcionada as
crianças portadores de deficiência Carapicuíba, segundo ela os homens também estão
sendo acometidos - Outubro Rosa, solicita a participação de todos para a prevenção do
câncer de mama. E ainda recomendou o PROERD nas Escolas, devido a seu importante
trabalho de prevenção a Drogas.
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