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FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A Presidente abriu a reunião com os agradecimentos a todos os presentes e submeteu
a Ata anterior à aprovação. Explanou sobre a 3ª reunião comunitária com as empresas
localizadas no Empreendimento do Jubran, realizada em 03 de dezembro de 2013, o
objetivo desses encontros é a criação de uma Associação Organizada, responsável
pela segurança e paisagismo do local, como a AREA em Alphaville e a SOCET no
Tamboré. O Jubran está sendo assessorados pela AREA e SOCET todos esses anos, a
criminalidade está aumentando (roubos e furtos) nessa área, porém a AREA e a
SOCET não podem responder por isto, por uma questão até estatutária, entretanto se
faz necessário uma associação no Jubran. Finalizou desejando um Feliz Natal e um
bom Ano Novo a todos.
MEMBROS NATOS
Membro Nato
PM:
Membro Nato
PC:

PRESENTE
REPRESENTADO

AUTORIDADES PRESENTES - MEMBROS INSTITUCIONAIS E
REPRESENTATIVOS
FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES
Pela Guarda Municipal de Barueri o Sup. Branco citou o assalto contra o Guarda da
GMB, após sair do Shopping Tamboré, 4 indivíduos em 2 motos o seguiram até a sua
residência em Jandira, e anunciaram o assalto, porém foram presos na Estrada Velha de
Itapevi, apreenderam um simulacro e uma arma, entre os meliantes foi detido um menor
de idade, todos moradores de Carapicuíba. Falou que foi presa a quadrilha que furtava

rodas na região de Barueri (lateral ao rio tiete). Referente ao roubo no Tamboré, foi
detido um menor de idade com simulacro, o outro fugiu e atirou na tropa, provocando
ferimentos em alguns guardas. Solicita maior atenção de todos.

PREFEITURA
Sr. Orlando Fernandes, Coordenador do Demutran, foi questionado pelo Sr. Nelson
Pichiliani sobre as sugestões encaminhadas ao setor de trânsito, e esclareceu que
recebeu sugestões e algumas se encontram em andamento, só estão com problemas nas
placas. Quanto à sinalização da Estrada da Aldeinha (rotatória da Itatiaia até o viaduto)
haverá mudanças. Solicitou o retorno do Sr. Nelson, para alinhar sobre os postes na Av.
Tucunaré e correção dos buracos. Sr. Leonardo Cunha solicita repinturas nas faixas de
pedestres e pinturas de novas faixas em algumas esquinas. Luiz Salge, alerta novamente
sobre o risco de acidentes na Av. Piracema sentido Carapicuíba, onde os pedestres
atravessam constantemente, mesmo sem sinalização, disse que a CCR ViaOeste está
preocupada e fará o trabalho em parceria com a Prefeitura. Pedro Reynol questiona
sobre as 2 faixas de pedestres na Al. Rio Negro em frente a La Ville e Amil, são muito
próximas, segundo ele somente uma faixa é o suficiente, além dos riscos de acidentes.
ASSUNTOS TRATADOS

Delitos Apontados
Furtos de Veículos - Assunto: Solicitações
Interessado: Tenente Lobo
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M o Ten Lobo destacou o aumento de furtos de veículos e
disse que o policiamento está focado. Furtos de Veículos: mês de novembro de 2012 39 contra 23 em 2013 (em toda a área), 6 contra 4 (na área de alphaville e tamboré). 1
Homicídio Doloso (corpo encontrado amarrado no rio tiete), 0 roubo de carga, aumento
de roubo de veículo de 0 para 3, ressaltou as áreas do Shopping Tamboré, Colégio
Mackenzie (área do Jubran) como as principais. Solicitou o aumento de motocicletas na
região (Patrulhas de ROCAM nos corredores) para atender as ocorrências em meio a
tanto trânsito, principalmente nesta época do ano, a força tática do 20º Batalhão está
empenhada nos desmanches, disse. Roubo de carga de eletroeletrônicos (GPS, celulares,
eletrônicos e diversos) na Av. Piracema, Pirambóia e Tamboré, acontecem durante o
período da manhã, tarde e noite, trata-se de um veículo pequeno, que encosta na frente
da vítima, reduz a velocidade, aborda o motorista, leva até a região do rodoanel e o
abandona, os veículos foram encontrados em Embú das Artes, Raposo Tavares e o outro
no Rodoanel, ou seja, é a mesma quadrilha, será feita ação conjunta com a polícia
rodoviária (das áreas do rodoanel e raposo tavares) e as Forças Táticas de Embú das
Artes. Disse ainda que a PM está fortalecendo o policiamento no complexo 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, explanou sobre as principais
ocorrências, 2 encontros de cadáveres, o primeiro foi no Rio Tietê e o segundo foi
encontrado debaixo do viaduto de acesso do rodoanel sentido Castello Branco, ambos
estão aguardando perícia, informou que 99% dos homicídios registrados do 2º DP
acontecem nas áreas periféricas. Relatou 1 roubo de saidinha de Banco no Itaú, a vítima
sacou R$ 50 mil em espécie, para isto o Delegado sugeriu uma reunião com os gerentes
dos bancos. 1 roubo no Res. Tamboré 1, o caso encontra-se em investigação. 1 furto a
residência dentro do Res. Zero, os meliantes subtraíram somente o dinheiro da vítima,
há um indício forte de conivência, também está em investigação.
Delitos Apontados

Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET
O Sr. Oswaldo Silva, Gerente Geral da Socet, informou que sua vigilância registrou 1
furto de uma moto e 1 de veículo, além de 1 roubo em posto de gasolina na rotatória da
Al. Araguaia com a Av. Piracema, o motoqueiro com o garupa assaltou o frentista. Para
tanto, solicita que a Polícia Militar realize blitz com motociclistas em dupla,
principalmente na Av. Ceci. Esclarece que a Socet é um loteamento que tem como
vizinhos de fundo o Pq. Imperial e Jd. Mutinga, ou seja, áreas de riscos.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA
O Sr. Leonardo R. Cunha, Gerente Geral da AREA, citou 4 furtos de veículos (1 moto e
3 carros), além de acessórios e furtos de pneus, sendo 2 modelos da Chevrolet, roubos a
transeuntes e flagrante de tentativa de furto de moto na al. madeira, estes foram os
casos mais relevantes no mês de novembro.

OBSERVAÇÕES
A moradora Leomar de C. Heraki foi assaltada no último dia 29/11 na Al. Araguaia,
dentro do estacionamento do Banco Itaú, após realizar um saque de valor alto, por
motociclistas com garupa, questiona sobre a falta de blitz nas ruas de Alphaville e a
demora da chegada da PM no Banco, ressaltou também o descaso do Banco Itaú. O Dr.
Alexandre diz que o motoqueiro é o foco do patrulhamento ostensivo da PM, PC e
GMB. Sr. Leonardo questionou a vítima por não contatar a AREA, o 190 e a GMB,
pois o Alerta Geral (sistema interligado com a segurança da região) poderia ajudar a
bloquear os meliantes, disse ainda que os funcionários dos bancos não são os únicos
suspeitos, a empresa da vítima também pode ser, devido à rotina da proprietária. Luiz
Salge alerta sobre o trabalho preventivo do Conseg, e a importância de realizar uma
reunião com os responsáveis nos Bancos. A presidente Gislane Gandra esclareceu que o
Ministério Público, principalmente, não quer que a Polícia Militar ofereça segurança
nos Bancos, a PM não pode favorecer uma Instituição Particular e sim a População. E o

Banco não quer assumir para não criar uma imagem negativa, por isso o descaso.
Domingues sugere além da reunião nos Bancos, uma campanha sobre “Saidinha de
Banco” com dicas de segurança no ano vindouro. O Ten Lobo verificará o histórico da
ocorrência e retornará para a vítima para esclarecer sobre os 40 min. de atraso. Reforça
a importância da campanha e a união das autoridades. Alertou a vítima sobre a
informação privilegiada pelo público interno, seja do Banco ou da Empresa, que
acompanha a rotina de quem é responsável por pagamentos, pede cuidados com saques
muito volumosos, hoje existem outros meios.Por fim, falou sobre a lista de assinatura
criada pela PM para os crimes hediondos, devido a situação jurídica do País. Sr.
Leonardo destaca que os CONSEGs devem se mobilizar para protestar contra essa
situação que vivemos, onde os bandidos são presos e soltos, a insegurança que se
institucionalizou pela impunidade, esta deve ser a bandeira dos CONSEGs no Estado
de São Paulo, afirmou.
ASSUNTOS GERAIS
A presidente alerta sobre os motociclistas com garupa e o grande número de ocorrências
na região. O morador e síndico do Cond. Fatto Alphaville, Luciano Rodrigues disse que
na Av. Piraíba os motoqueiros com garupa pilotam em alta velocidade, parecendo
rachas, e ainda sem capacetes durante as sextas e sábados à noite. Dra. Marcia Clara do
Rotary Club alerta sobre o aumento do consumo de drogas, volta a dizer que o Rotary
está envolvido neste trabalho e busca somar forças para combater as drogas, com o
empenho, conhecimento e participação de todos, destacou o trabalho realizado pelo
Proerd, que agrega muito valor a este objetivo. Convida a todos para a reunião no
Rotary Club, no Hotel Bourbon, todas as segundas-feiras às 20h00.
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