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FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A Presidente Gislane Gandra saúda os membros natos e autoridades presentes, em
seguida submete a ata anterior a aprovação. Explanou sobre o retorno do Cap.
Theodoro a 5ª Cia, após a volta do Cap. Paolillo ao comando da 1º Cia.
MEMBROS NATOS
Membro Nato
PM:
Membro Nato
PC:

PRESENTE
AUSENTE

AUTORIDADES PRESENTES - MEMBROS INSTITUCIONAIS E
REPRESENTATIVOS
FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES
Pela Guarda Municipal de Barueri, a sup. Kelly, representou o comandante
Stramantino e citou a ocorrência em apoio com a AREA, roubo com prisão de 5
indivíduos e apreensão de armas de fogo. Além de outra ocorrência envolvendo
motociclista com simulacro, os quais foram rendidos antes mesmo de realizar o roubo,
próximo a ponte nova de Barueri. Em suma, disse que o roubo e furto de veículo
diminuiu no mês de julho, principalmente na av. Marcos Penteado.

PREFEITURA
O encarregado de equipe do Demutran, Valdir José, explanou sobre as últimas obras
iniciadas na região e passou uma lista com maiores detalhes. Reforçou a necessidade
de mais agentes de trânsito, mas esclareceu que o time do Demutran tem contado com
homens trabalhando em horário de pico. O Sr. Murillo F. R., Diretor da Wall Street,
parabenizou o bom desempenho do Demutran à frente do trânsito desorganizado da
região, porém julga necessário mais rigor por parte das autoridades, devido à falta de
educação dos motoristas. Além disso, outros membros sugeriram algum tipo de
punição pela falta de respeito dos condutores, segundo eles os profissionais do
departamento de trânsito têm autonomia para punir aquele que os ofende em serviço.
ASSUNTOS TRATADOS
Delitos Apontados
Outros - Assunto: Furto e Roubos
Interessado: Cap. PM Thiago Baston Theodoro
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M o Cap. Theodoro, o qual retomou recentemente o comando,
explanou sobre a operação DEJEN - Diária Extraordinária para Jornada Especial (hora
extra disponibilizada ao policial de folga), iniciada no mês de junho. Os bairros de
Alphaville, Tamboré e Jubran foram contemplados com 21 policiais a mais por dia.
Segundo ele, as ações refletiram positivamente nos índices de furtos de veículos, sendo
em Alphaville 7 (junho) contra 1 (julho) - Tamboré/Jubran de 0 aumentou para 3 Jubran de 11 caiu para 7. Citou o importante apoio, em flagrantes de roubos, oferecido
pelo Dr Alexandre. Já sobre a saída da Base da Força Tática no Parque Imperial,
explicou que estão aguardando posicionamentos políticos, bem como a instalação física
adequada que contemple os policiais que lá se encontram. A saída da Base não cabe a
Polícia Militar ou CPAM/8, informa que o prédio é da prefeitura e não da PM, a seção
de uso do prédio, que seria renovada por 25 anos em 2013, não foi renovada, por isso
alertou que algumas ações, mesmo com boas intenções, podem surtir efeito contrário.
Segundo ele, o Conseg se posicionou a favor da permanência da Base no Pq. Imperial,
com objetivo de ajudar, porém não está contribuindo. “Peço a vocês a título de respeito,
que se o interessado é o Tamboré 1, o mesmo se dirija a quem preferir em nome do
Residencial e não instrumentalize o Conseg, nunca fale em nome do Conseg, sem que
os membros natos tenham conhecimento da situação, é uma questão de respeito e ética.
A interface entre o Conseg, PM e até a Secretária de Segurança Pública são os
membros natos, no caso de alguma subversão é necessário expor as opiniões, disse”.
Se o policiamento que está realizando não está a contento, mesmo sendo antiético no
seu ponto de vista, sugere que o Conseg entre em contato com o seu comandante, e se
não resolver com o CPAM- 8, mas o vínculo de segurança que se estabeleceu ficará um
pouco abalado. Disse ainda que os dois pavores dos membros natos são: envolvimento
político de membros do Conseg e instrumentalização do nome Conseg. A presidente fez
o uso da palavra, e afirmou que essas situações não acontecem no Conseg de
Alphaville-Tamboré, solicita que esse assunto seja colocado somente para a diretoria.
Na sequência questionou todos os membros presentes sobre alguma informação
envolvendo o Res. Tamboré 1 e ainda se colocou à disposição para atender qualquer
tipo de informação veiculando o nome do Conseg. Esclarece que nos últimos meses
ocorreu uma situação e já foi acertada entre os envolvidos, as ações ocorreram com afã

de acertar e manter a Força Tática no local, para que os bairros de Alphaville e Tamboré
não fossem afetados. Ressaltou que o Conseg não possui cunho político, trata-se de uma
premissa, e também não tem membros do Conseg se favorecendo da entidade para
benefício próprio. O respeito entre polícia militar e civil possui reciprocidade. Contudo,
o Conseg continuará trabalhando em prol da sociedade, atingindo os objetivos da
entidade e órgãos de segurança. O Capitão disse que esse posicionamento precisava ser
posto em reunião ordinária, porque individualmente ocorreu alguns fatores, e a questão
apresentada foi compartilhada entre seu comandante do vigésimo batalhão e o atual
comandante de policiamento de área metropolitana oito. Por último, informou que a 5ª
Cia será transferida para um prédio novo e melhor adaptado a realidade e necessidade
da cia, para isto foi criado um convenio estabelecido entre Prefeitura e Polícia Militar
do Estado de SP via Secretaria de Segurança Pública.
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 2 ocorrências e 1 incêndio. O primeiro registro foi de roubo de televisão e
bola de futebol numa quadra esportiva. O outro foi o furto de um veículo Grand Siena
prata, as câmeras registraram imagens da ação em alta resolução, o que possibilitou
identificar outro veículo (Agile) se aproximando do local, possivelmente para prestar
apoio. Sr. Oswaldo informou que foi feito um CD e entregue ao Dr. Alexandre Palermo
para investigação. Após o ocorrido, as câmeras de monitoramento da SOCET
identificaram o mesmo Agile circulando nas proximidades, em seguida foi feito contato
com Alerta Geral, GMB e AREA. Ressalta que as associações tem fornecido as
autoridades policiais informações e imagens (com autenticação de fotografia para
perícia e investigação) e os retornos não são rápidos. Quanto ao incêndio, a empresa que
monitora o edifício informou sobre o disparo do alarme na empresa afetada, a SOCET
já tinha conhecimento do ocorrido e acionado o Corpo de Bombeiros, que chegou em 15
minutos no local, apagaram o incêndio, evitando perdas de maiores proporções. A
SOCET faz os agradecimentos e elogios ao Corpo de Bombeiros, pela agilidade e
eficiência. Solicitou ao Cap. Theodoro, um retorno sobre a possibilidade de um policial
militar ministrar uma palestra de prevenção e segurança para seus associados. Divulgou
que para medida de segurança, os motociclistas com garupa são acompanhados pelas
viaturas ostensivamente, até a saída do perímetro. O Capitão retornará com uma
posição.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Leonardo R. Cunha, informou que a vigilância de
Alphaville voltou a registrar um aumento nos índices de furtos de veículos - foram 5
em julho e 6 roubos a transeuntes, ressalta que isso preocupa, pois atinge as pessoas
mais carentes, que ficam sem seus carros e motos utilizados para o trabalho, além de

roubos a funcionárias de empresas no momento da saída do trabalho, a caminho do
ponto de ônibus, principalmente nas avenidas Ceará, São Paulo e Tocantins. “Por isso
será muito bom contar com reforço de policiamento na região, principalmente entre
19h e 20h00, disse”. Citou outras ocorrências de atropelamentos, acidentes e
estelionatos. O Gerente de Segurança, Joaquim Domingues Filho, foi convidado a fazer
o uso da palavra. Relatou a ocorrência do último dia 19 (sábado), às 07h15. O veículo
iveco da Fast Shop carregava produtos eletrônicos para entrega na loja do Shopping
Iguatemi, e assim que chegou na al. Xingu em direção ao estacionamento de descarga
do shopping foi abordado por 2 veículos com 5 indivíduos, o motorista foi rendido e
obrigado a parar em frente a Concessionária Volkswagen, onde iniciaram com o
transbordo, e neste momento o vigilante de Alphaville passou no local e visualizou a
situação, imediatamente solicitou apoio da GMB e PM, porém nesse espaço de tempo
os meliantes notaram sua presença e abandonaram a vítima e o local, e ao passar pelo
carro da vigilância efetuaram diversos disparos, perfurando a lataria e acertando a mão
do vigilante. Os assaltantes seguiram em direção al. Surubiju (sem saída) e nisto a
vigilância fechou a rua, desesperados, os assaltantes começaram a efetuar disparos nos
para-brisas dos próprios carros, vista a necessidade de reação, 2 indivíduos foram
baleados e 3 presos, o último tentou fugir e foi preso pela GMB, na lagoa do res. Dois.
Foram apreendidas 4 armas de fogo e 2 veículos de propriedade de familiares, com
segunda placa cobrindo a original. Diante dos fatos, os indivíduos foram socorridos e
sobreviveram. Foram autuados em flagrante e conduzidos para o CPP. Segundo o
Domingues, trata-se de uma quadrilha grande e organizada da Vila Menk (Osasco), um
deles era procurado e outro regresso. Esclarece que a situação de roubo de carga tem
acontecido no rodoanel, na castello branco, e desta vez aconteceu em Alphaville, foi
sim uma ocorrência de sucesso, mas preocupante, pois a segurança da AREA não está
preparada para enfrentar essa situação, porém será enfrentada quando necessário. A
GMB chegou de imediato, apoiando uma prisão e nas conduções dos indivíduos e a
PM chegou na sequência, sem necessidade de força. A presidente parabeniza a GMB e
a AREA, em especial a segurança de Alphaville, bem como o apoio dos órgãos de
segurança.
ASSUNTOS GERAIS
- O presidente do PAM, Joaquim Domingues Filho, informa que levará as homenagens
do Conseg e relato da Socet ao Cel Miguel do 18º GB. Informou que o bombeiro que
estava em treinamento no Texas já retornou e está como instrutor da escola de
bombeiro, contribuindo com o processo de formações dos cursos.
- O presidente da AREJ, Adriano Rodrigues, esclareceu que começaram com os
trabalhos, e para melhor desempenho, estão dividindo as atividades em células. A
associação encontra-se em processo de adesão e o estatuto está no cartório para
registro.
PALESTRAS
A Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri apresentou assuntos
sobre o tema “Cidade Sustentável”. Foram discutidos o planejamento sustentável pelos
pilares de economia, cultura, social e ambiental. Programa Cidade Sustentável. Um
projeto da Rede Nossa São Paulo, constituído por 200 importantes ONGs do País e
busca a qualidade de vida da população. Segundo informações, em Barueri as ações
são implementadas pelo comitê “Barueri Cidade Sustentável” e o programa já está em

fase de implementação e discussão das metas para o município. Durante a
apresentação, os membros da reunião tiveram conhecimento de uma prévia do
levantamento de dados da Secretaria e foi possível sanar as dúvidas sobre as formas de
instauração da sustentabilidade nos bairros.
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