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FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A Presidente Gislane Gandra saúda os presentes e submete a ata anterior à
aprovação. Na sequência passou a palavra para o atual comandante da 5º Cia cap.
PM Paolillo. Por fim, a presidente leu a carta do Cel Dimitrios – Comandante do
CPAM8, em agradecimentos, aos cumprimentos do CONSEG pelo seu
aniversário, reiterando os laços de confiança e parceria.
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 supervisor Branco, responsável pela 2ª Cia.,
destacou o aumento de efetivo, bem como viaturas novas, o que refletirá de forma
positiva em Alphaville, disse. Sobre as ocorrências citou um flagrante no portão 4 da
al. Araguaia, com o apoio do monitoramento da AREA. Citou mais 3 ocorrências
graves, uma delas envolvendo duas duplas com motocicletas, roubos a transeuntes e
um flagrante. Todas as ações foram realizadas por motociclistas com garupa,

moradores de Osasco. O trabalho integrado entre as forças locais está coibindo o furto
de veículo na região de Alphaville, finalizou.
PREFEITURA
O Coordenador de Transporte e Mobilidade Urbana de Barueri, Sr Orlando Fernandes,
informou sobre a restrição de caminhões no período das 06h às 9h e 16h às 20h.
Domingues enviará a relação dos caminhões que circulam na região a Secretaria de
Transportes. Leonardo confirma o crescimento disparado da frota de motocicletas
comparado a automóveis. Gimenes, pelo CCA, solicita um estudo no ponto de ônibus
localizado na al. Rio Novo (local inadequado), confluência de quem sobe a al.
Araguaia, com ônibus parado e mais os carros que estão saindo, o que prejudica o
trânsito local. Imediatamente o coordenador agendou a visita no local.
ASSUNTOS TRATADOS
Delitos Apontados
Outros - Assunto: Furto
Interessado: Cap. PM Armando Paolillo Júnior
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M o Cap. Paolillo, atual comandante, esclareceu que a área da
5ª cia abrange quase todo o município de Barueri, por isso exige a disponibilidade de
um capitão e tenente para atender toda a região, o tenente Salmeron será seu
Subcomandante. Quanto as ocorrências informou que as unidades da PM
disponibilizaram parte do efetivo para o policiamento da Copa do Mundo, porém em
conjunto com o comandante da 1ª Cia, está desenvolvendo uma operação (plano de
contingência) para atender a população de forma preventiva, durante esse período de
copa, com foco em furtos e roubos de veículos. Disse também que a partir da segunda
quinzena de junho, será desenvolvido no munícipio a chamada Degen (programa do
governo do estado), semelhante a operação delegada, que resultou em um acréscimo de
30 policias (por dia) na área da 5ª cia.
Delitos Apontados
Roubos - Assunto: Solicitações
Interessado: Dr. Alexandre M. Palermo
O Dr. Alexandre Palermo, Delegado Titular do 2º DP, apresentou um comparativo dos
primeiros meses do ano, apontando uma relativa queda nos crimes de estelionato, roubo
de veículo, roubo e furto a transeunte, outros tipos de furtos, furtos em interior de
veículo, furtos a comércio, roubo de carga, acidentes de trânsito, além de homicídio e
latrocínio que foi zero. Informa que os crimes violentos, na região, são raros. Já o furto
de veículo subiu neste mês, porém uma ação da GMB e AREA possibilitou a prisão em
flagrante de uma pessoa tentando furtar uma motocicleta, o segundo autor fugiu, porém
sua placa foi anotada. Ressalta que crime não violento no Brasil é quase considerado
como uma infração de menor potencial ofensivo, ou seja, em pouco tempo os ladrões
são soltos. Além disso, houve um ligeiro aumento de roubo a estabelecimento
comercial, foi identificada uma dupla que realizou 2 roubos na região, presa
preventivamente. Entre outros casos de destaque, citou o flagrante a roubo na av. Yojiro

Takaoka (Santana de Parnaíba). Furto no Shopping Tamboré, com flagrante. Após
investigação foi realizada prisão de roubo próximo ao Res. Zero. A Força Tática
conseguiu a prisão de 2 flagrantes de roubo de carga no Parque Imperial. Já com relação
ao caso do Mackenzie, o inquérito foi concluído. Por fim agradeceu o apoio da AREA e
do CONSEG com a instalação de câmeras no 2º DP. A presidente reforça a importância
do uso das câmeras para o trabalho investigativo.
Delitos Apontados
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré
Sr. Oswaldo Silva, Gerente Geral da Socet, informou que sua vigilância registrou 2
ocorrências, roubos a transeuntes de notebook e celular, ambos foram praticados por
motociclistas com garupa. Foram registrados 3 acidentes de trânsito com vítimas
(motociclistas com escoriações). Solicita a intensificação de blitz, envolvendo
motociclista com garupa.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Leonardo R. Cunha, informou que a maioria dos furtos de
veículos envolvem motos, como o roubo a transeunte, mais difícil de combater, devido
a agilidade dos oportunistas, que procuram locais onde existe ausência da vigilância e
monitoramento por câmeras. Pede atenção para a ponte nova estaiada, que virou rota
de fuga.
ASSUNTOS GERAIS
- Celso Celestino, vice-presidente da AREJ – Associação Residencial e Empresarial
Jubran, informou que a primeira reunião acontecerá no dia 01/07, informou que há
intenção do prefeito em receber e apoiar a AREJ.
- Pelo Centro Comercial Alphaville, o supervisor Gimenes, falou sobre o roubo em
restaurante, boca do caixa, porém não se sabe se o sujeito estava armado. A presidente
explanou sobre a nova Central de Monitoramento do CCA. Questionado sobre o
bar/restaurante com funcionamento até as 06h00 da manhã, informou que o Dr.
Alexandre está cuidando do caso. O delegado disse que o inquérito foi instaurado,
estão aguardando o retorno do Corpo de Bombeiros e Prefeitura. Leonardo informou
que Barueri editou um decreto/lei que trata de eventos especiais e
funcionamento de estabelecimentos que trazem risco, com isto a legislação não
permitirá abusos, seguidos de bagunças, o que prejudica a tranquilidade da vizinhança.
- Luciana Gualda, advogada e moradora de Santana de Parnaíba, sugere que o grupo do
Conseg elabore algumas propostas para o Secretário de Segurança Pública e
Governador do Estado, com as cobranças necessárias e busca por melhorias na
segurança pública, em nome do Conseg Alphaville/Tamboré. A presidente chama a
atenção para a abrangência da entidade e a estrutura hierárquica das corporações.
Leonardo julga necessário que as propostas sejam ouvidas, e de acordo com a
necessidade, encaminhadas a outra esfera, por meio das autoridades locais, e que

beneficie a comunidade. Dr. Alexandre Palermo, esclarece sobre a necessidade de
interagir com poder legislativo, caso contrário o quadro atual não mudará, finalizou. A
presidente solicitou que a proposta seja encaminhada ao Conseg, para discussão.
- Joaquim Domingues Filho, presidente do PAM – Plano de Auxílio Mútuo de Barueri,
pela terceiro mandato, explanou sobre a estrutura da Associação, a qual foi fundada em
20 de junho de 1996, sem fins lucrativos e livre adesão, com a participação de
Empresas, Condomínios, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. O PAM surgiu a partir
da necessidade de estruturar no Município de Barueri o Corpo de Bombeiros, após 10
anos de insistência, por parte do Gerente Geral da AREA, Leonardo R. Cunha, os
homens foram disponibilizados pelo comando, porém a prefeitura da época,
representada pelo prefeito Furlan, não apoiou a iniciativa, com isto a AREA arcou,
durante 5 anos, com as diversas despesas, como compra de viaturas, fardas,
alimentação e aluguel. Depois de 5 anos a prefeitura assumiu e então nasceu o Corpo
de Bombeiros de Barueri e também o PAM, para custear e contribuir. Ao longo dos
anos a associação tem feito interação entre o Bombeiro, com objetivo de preparar os
funcionários das entidades participantes, com relação a preservação da vida e do
patrimônio. A AREA tem contribuído ativamente, formando aproximadamente 800
profissionais por ano, na prevenção de combate a incêndio e pronto socorrismo. Já o
Corpo de Bombeiros contribui com visitas técnicas junto as entidades participantes e
não participantes, com orientações preventivas, como o AVCB. Além disso, foi
desenvolvido pelo PAM outra ferramenta importante: a conjugação de esforços para a
disponibilização de caminhões pipas, visto que a maior dificuldade é levar água até o
incêndio, a rede de hidrantes não existe na região, são apenas 3 disponíveis para
captação. Entre as adesões, estão alguns fornecedores de água, que contribuem com o
transbordo para as viaturas do Corpo de Bombeiros. Foi realizado um árduo trabalho,
com o apoio do Cel Jolan, nos 16 municípios da grande São Paulo (zona oeste), que
resultou na criação de PB em Cajamar, Taboão da Serra, Santana de Parnaíba, EmbúGuaçu e Jandira. “O PAM e Corpo de Bombeiros uniu esforços com o objetivo de
prevenir a vida e patrimônio, e vem conquistando resultados relevantes para a região,
concluiu o presidente”. As reuniões acontecem toda última terça-feira de cada mês, em
locais estratégicos. A presidente parabenizou o trabalho realizado pelo PAM e atenção
oferecida ao Corpo de Bombeiros. Leonardo ressalta que esse apoio é fundamental
para auxiliar os incêndios e ocorrências graves, preparando bem as equipes. Gislane
questiona sobre possibilidades de caminhões pipas nos condomínios residenciais de
Alphaville e Tamboré.
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