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FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A Presidente Gislane Gandra saúda os presentes e submete a ata anterior à
aprovação. Antes de iniciar com as ocorrências, alerta sobre as “falsas”
informações divulgadas na mídia, na ocasião citou o caso da dona de casa, que foi
violentamente agredida e morta por populares no litoral paulista, mesmo sem a
veracidade da acusação. O CONSEG é justamente para esclarecer os fatos e buscar
por soluções, em conjunto com a área. Com muita satisfação a presidente
apresentou a AREJ – Associação Residencial e Empresarial Jubran, criada no mês
de abril e passou a palavra ao presidente Adriano, o qual informou que estão em
contato com as empresas para novas adesões. Trata-se de uma vitória do
CONSEG, AREA, SOCET, Polícia Civil e Militar, o sucesso é de todos nós,
continuaremos apoiando, concluiu a presidente.
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 os furtos de veículos, a guarnição abordou, no dia 27/04, dois rapazes com
chaves mixas na av. Tucunaré, infelizmente não foram presos, conforme a legislação.
O maior de idade já não fica preso e o menor muito menos. Ressalta o trabalho
integrado entre todas as autoridades da região, como operações conjuntas para coibir
pancadão no bairro do Parque Imperial, em Barueri.
PREFEITURA
O Coordenador de Transporte e Mobilidade Urbana de Barueri, Sr Orlando Fernandes,
alinhará com o presidente da AREJ, sobre os furtos de veículos na al. Tucunaré,
segundo o Adriano, após a reforma no local, os veículos estão estacionando de forma
irregular, além dos desníveis de asfaltos no local.
ASSUNTOS TRATADOS
Delitos Apontados
Outros - Assunto: Furto
Interessado: 1º Ten. Bruno Carvalho Salmeron
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M o Comandante Salmeron apresentou o furto ocorrido na
sexta-feira santa (18) no Tamboré 2 em Santana de Parnaíba, apesar de fazer parte da 2º
Cia. Trata-se de uma ocorrência planejada, segundo ele o meliante adentrou na
residência com facilidade, levou as ferramentas necessárias para abrir o cofre, que
estava com armamentos guardados. Durante a fuga houve troca de tiros com a
segurança do condomínio, o indivíduo conseguiu pular o muro, mesmo com concertina,
não se sabe ainda se o sujeito foi alvejado ou apenas se machucou. Os pertences
furtados foram deixados no Tamboré 3. O caso encontra-se em investigação. O tenente
enalteceu dois policiais que tiveram êxito em uma ocorrência. O cabo Franciscone e
soldado Kim abordaram dois indivíduos com simulacro de arma de fogo, menores de
idade, em uma moto na avenida Jussara, na cidade de Barueri. Os menores foram presos
confessaram que efetuariam roubo a transeuntes na região Alphaville. Na sequência a
presidente parabenizou os homenageados. O tenente informou que esse tipo de
ocorrência acontece em todos os horários, e por fim convidou a todos para a solenidade
do dia da policial feminina, em 15/05, no 20º BPM/M.
Delitos Apontados
Outros - Assunto: Outros
Interessado: Comte. Interino do 18º Grupamento de Bombeiros de Barueri - Major
Miguel Ângelo de Campos
O major esclarece que o Corpo de Bombeiros é uma unidade especializada da polícia
militar, porém não são membros natos do CONSEG, mesmo assim sempre que puderem
estrão presentes. Abordou sobre a estrutura do quartel, sediado em Barueri, cujo o GP
corresponde por uma área de batalhão, com 16 cidades, além de uma área de CPA, com
mais 15 cidades. A região possui 6 quartéis montados, estão localizados em Cajamar,
Barueri, Osasco, Embu das Artes, Itapecerica da Serra e Cotia. Hoje o quartel conta com

60 homens, entre 15 e 18 viaturas para atender uma população aproximada de 3 milhões
e meio de habitantes. Além disso, respondem por algumas rodovias, como a
Anhanguera, Bandeirantes, Castello Branco, Raposo, Rodoanel e Régis Bittencourt.
Explicou que mesmo as rodovias sendo concessionadas, o Corpo de Bombeiros tem
obrigação legal de atendê-las, com as mais diversas ocorrências. Destacou o Tenente
Venâncio a frente das últimas ocorrências, como o fato de risco ocorrido na Castello
Branco. Informou que até o primeiro semestre do ano de 2015 será criado mais 2
quarteis, para atender a região metropolitana oeste. Referente ao AVCB – Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros, estão disponíveis 25 homens exclusivos para atender a
região, ressaltou que somente as prefeituras possuem o poder de fiscalização. A
prioridade da segurança pública é o efetivo policial, finalizou. Contudo, a presidente
concluiu que o Corpo de Bombeiros trabalha com seu próprio esforço, a cidade cresceu
e o número de quarteis e efetivos não acompanhou.
Delitos Apontados
Roubos - Assunto: Solicitações
Interessado: Dr. Alexandre M. Palermo
O Dr. Alexandre Palermo, Delegado Titular do 2º DP, parabeniza a todos os presentes,
pela participação efetiva e agradece a ajuda de todos. Referente às informações
circuladas nas redes sociais sobre o Colégio Mackenzie, com colocações excessivas e
levianas que denigrem a imagem do Colégio, deu seu posicionamento a respeito,
explica o que efetivamente aconteceu, primeiramente ressalta o profissionalismo,
seriedade e transparência do Mackenzie. Ocorreu um abuso sexual, porém não ocorreu o
estupro propriamente dito, envolvendo crianças do jardim da infância (média de 3 anos).
Esclarece que no início alinhou, com os pais e advogados da família, que não falaria a
respeito, mas diante do que foi divulgado nas redes sociais, julga necessário dizer que o
trabalho de investigação está sendo realizado, bem como a instauração de inquérito
policial. Ressalta que busca chegar aos autores o mais rápido possível, com a importante
assessoria do SIG. Informou também que na última terça-feira, todos os delegados
titulares do DEMACRO se reuniram no auditório do DECAP, para um curso sobre a
nova regulamentação dos Consegs. Alertou a preocupação do Governo, Secretaria de
Segurança Pública e autoridades policiais, com os Consegs, na relação comunidade e
polícia. Afirmou que o Conseg é um canal, privilegiado, com o governo, a partir daí
surge a oportunidade de sugestões na alteração legislativa, para tornar o trabalho
policial mais efetivo, são questões pequenas que impedem a justiça. É importante
aproveitar a união e alto nível que se desenvolvem as reuniões, não vamos desperdiçar,
concluiu. Após ser informada sobre as reuniões realizadas entre a Secretaria de
Segurança Pública e membros natos, para treinamento do novo Estatuto dos CONSEGs,
a presidente solicita que a Coordenadoria reúna também os CONSEGs, para esse
importante curso.
Delitos Apontados
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré

Sr. Oswaldo Silva, Gerente Geral da Socet, informou que sua vigilância registrou 1
furto a transeunte e 2 roubos a transeuntes, no período da manhã. A SOCET notou que
os roubos estão sendo praticados por 2 motos, com um piloto em cada uma. Alerta as
autoridades sobre a importância de continuarem com a blitz envolvendo motos e
garupas e também esse novo modus operandi. O Ten Salmeron informa que existe a
evolução do crime, porém a PM trabalha nesse sentido.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Leonardo R. Cunha, informou que sua vigilância registrou
no mês de abril 7 roubos a transeuntes, 4 deles envolvendo motocicletas com garupa e
os outros 2 a pé. A falta de punição está preocupando a AREA, temos a conjugação
entre todas as autoridades, e ainda os crimes têm acontecido e estão acima da média.
Citou mais 5 furtos de veículos, sendo 3 motos e 2 carros. 1 caso de suicídio no
edifício stadium envolvendo um jovem, 1 roubo a igreja na al. Araguaia. Já as demais
ocorrências são de trânsito e auxílio público.
ASSUNTOS GERAIS
- Sobre a terceirização do atendimento 190, já assinado pelo governador, a presidente
espera que seja positiva. O ten Salmeron explicou que somente o atendimento
(cadastramento) será terceirizado, o cadastro será entregue ao policial militar, que
permanecerá com o link direto com as viaturas. Após questionamento sobre a
necessidade de treinamento para os policiais que ficaram exercendo a atividade do
COPOM, o tenente explicou que todos os policiais possuem a mesma formação e são
treinados para as ruas. A presidente questiona sobre a possibilidade de policiais
aposentados ou feridos fazerem o atendimento do 190, solicita que a questão seja
acompanhada pela comunidade.
- Luciana Gualda, advogada e moradora de Santana de Parnaíba, questiona sobre a
possibilidade de mobilização por parte da comunidade e autoridades, com objetivo de
chegar na Secretaria de Segurança Pública e Governador, e dizer que o trabalho não
está sendo feito e como conseguir recursos federais efetivos? A presidente diz que o
primeiro passo é participar das reuniões dos CONSEGs, acompanhar as ações,
reuniões, cartas e ofícios elaborados com intuito de melhorar a segurança. Explica que
as pessoas estão acomodadas e acompanham as informações somente pela internet.
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