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MEMBROS DA DIRETORIA PRESENTES
Presidente
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Primeiro Secretário
Segundo Secretário
Diretor Social

GISLANE GANDRA LIMA
ENZO SCALZI
LEONARDO R. DA CUNHA
EVALDO BRAUN
JOAQUIM DOMINGUES FILHO

FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A Presidente abriu a reunião com os agradecimentos a todos os presentes e disse que
a data da reunião foi adiada, em caráter excepcional, devido aos acontecimentos da
última semana (paralisação dos funcionários públicos), conforme solicitação e
informações repassadas em nome da Polícia Militar.
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 o Sup. Celestino ressalta os crimes discutidos na
reunião, bem como furto de rodas de carro, esclarece que o criminoso muda de acordo
com a legislação, a exemplo cita que não é possível encarcerar o indivíduo que não
comete o crime hediondo, ou seja, de maior gravidade. Há três meses informou que a
GMB prendeu um grupo de criminosos que furtavam rodas, tocas cds e pertences das
vítimas na região de Alphaville, com menos de uma semana estavam soltos furtando
novamente. A GMB está à disposição para apoiar a ação integrada que visa combater
os furtos de veículos na região. O Conselheiro de Ética Pedro Reynol, diz que é
necessário pressionar os responsáveis para alterar a legislação do país, como um
movimento político entre todos os Consegs, afirmou.

ASSUNTOS TRATADOS
Polícia Militar
Outros - Assunto: Solicitações
Interessado: Cap. Thiago Baston Theodoro
Joaquim Domingues explanou sobre a reunião de Diretoria do Conseg realizada em
12/06/2013, com foco no combate de furtos de veículos na Av. Marcos Penteado e
registrou as presenças da PC, PM, GMB, AREA e Conseg. Pedro Reynol, informou sobre
uma pessoa que o procurou na última semana, reportando 3 (três) furtos diferentes, um
deles aconteceu com um funcionário na Al. Amazonas, com o furto de 2 (duas) rodas do
mesmo veículo. Na Av. Oiapoque (travessa da Al. Amazonas). E mais 2 (duas) rodas de
outro veículo no estacionamento do McDonald´s, entre a esquina da Al. Araguaia com a
Rio Negro. Alerta sobre as ações ousadas dos meliantes, visto que os furtos foram
realizados a 100 metros da sede da AREA e próximo da Base da GMB, além de diversas
câmeras instaladas nas proximidades. Talvez eles tenham a sensação de que o sistema não
está funcionando bem o suficiente, finalizou. Gislane fez uma observação referente aos
horários de 2 (dois) furtos citados acima, um ocorreu às 02h00 da manhã e o outro às
00:15. Cap. PM Theodoro disse que suas motos (ROCAM) estão trabalhando com foco
nestas ações, além de ações integradas com o Cap. Moitinho, responsável pela área de
Santana de Parnaíba, a qual encontra-se com problemas bem maiores neste sentido. Luiz
questiona sobre as filmagens gravadas nesses locais, diz que a AREA e SOCET são
associações de respeito, fruto de um trabalho maravilhoso que pode ser melhorado a cada
dia. Domingues informa que alguns locais são de responsabilidade da empresa, ou seja, a
AREA não monitora todos os locais, é necessário um investimento maior por parte dos
empresários, ressaltou. Disse ainda que a AREA está investindo e não podemos jogar
toda a responsabilidade ao monitoramento da Associação, pois os índices de ocorrências
dentro do espaço geográfico da AREA são ínfimos diante dos números fora desse espaço.
Prefeitura
Outros - Assunto: Sugestões
Interessado: Coordenador do Demutran Sr. Orlando Fernandes
Sr. Orlando Fernandes, Coordenador do Demutran, disponibilizará uma equipe para focar
os carros que estacionam de forma incorreta na região. O Conselheiro Fiscal Luiz Salge,
alerta sobre os riscos de acidentes envolvendo pedestres na passagem subterrânea, abaixo
da Castello Branco, sentido Carapicuíba. A funcionária do Banco do Brasil, Sra. Mônica
Trindade, diz que a faixa encontra-se apagada e não tem iluminação no local. O Demutran
verificará a possibilidade de visita técnica e contato com a ViaOeste. Já a GMB diz que é
uma via rápida de acesso e os acidentes são constantes.

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 aumento crescente de
furtos diversos (celulares e documentos), furtos e roubos de veículos, isto no primeiro
período de 2013. O Ten Andrade que estava o substituindo, tanto no Comando da 5ª Cia
quanto no Serviço Reservado, desenvolveu uma série de ações, entre elas está o
monitoramento de um golfe roubado no bolsão do estacionamento lateral ao
Supermercado Carrefour, possibilitando flagrante dos meliantes, no momento que
chegaram em outro veículo roubado para levar o Golfe. A Polícia Civil realizou o
flagrante, afirmou. Citou ainda a tendência de crimes no Estado de São Paulo, são eles:
crimes contra o patrimônio e contra a vida. Colocou-se à disposição para trocar
informações entres os participantes e reforçar o patrulhamento nas áreas de maior
incidência. Luiz Salge diz que seria interessante desenvolver um trabalho integrado
entre o Conseg, AREA, SOCET, PM, PC, GMB e DEMUTRAN, para incentivar as
empresas da região instalar câmeras na Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues e
melhor a iluminação externa junto a Prefeitura, nos locais que apresentam um número
expressivo de furtos de veículos, como a melhoria que aconteceu na Av. Piracema,
concluiu. Cap. Theodoro diz que esse aumento é muito mais evidente no bairro do
Jubran e nas ruas próximas ao local. Contudo esclarece sobre o aumento de furtos e
roubos de veículos e crimes contra o patrimônio e a vida, diz que realmente houve uma
aumento de furtos de veículos no último trimestre na região de Alphaville, em um
número absoluto de 6 em Alphaville, o que não é alto, já que no Jubran teve aumento de
48 veículos, referente a roubos de veículos um aumento de 3, sendo que no Jubran
aumentou em para 8, já o roubo de carga a região diminuiu 2 ocorrências em relação ao
mesmo trimestre passado. Ressalta que é necessário considerar o aumento de veículos
que circulam em Alphaville e Tamboré, existem diversos fatores e variáveis a serem
pontuados. Gislane solicita que o assunto retorne na Reunião de Diretoria, visto que o
mesmo foi abordado pelos membros do Conseg, ressalta ainda a importância da união
entre todos os membros.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET
O Sr. Oswaldo Silva, Gerente Geral da Socet, informou que sua vigilância ficou 3 (três)
meses com ocorrência zero, porém no mês de junho foram registrados 2 (dois) pequenos
acidentes de trânsito e um roubo de celular (a funcionária caminhava na Av. Ceci
falando ao celular, uma moto com garupa se aproximou e a roubou). Os meliantes não
foram reconhecidos. Gislane Gandra alerta sobre os falsos registros de furtos de celular
e documentos.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA
O Sr. Leonardo R. Cunha, Gerente Geral da AREA, citou 31 estelionatos e 9 furtos de
veículos (levantamento em conjunto com o 2º DP). A AREA registrou 2 roubos de
veículos – 5 roubos a transeuntes (celular e bolsa) em Alamedas mais longas, o que
possibilita a ausência de testemunhas – 1 roubo à comércio (Drogaria Farmais na Al.

Araguaia) – 1 furto de acessório de veículo. Além de diversos casos de
atropelamentos. Segundo ele a evolução de furtos de veículos é o ponto que mais
chamou a atenção, os restantes dos índices estão controlados. A Subsíndica do
Condomínio Everest Tower, Sra. Elizabeth A. Franco, fala sobre os barulhos que as
motos sem escapamentos causam na Al. Madeira, aos finais de semana, no período
noturno. A AREA informa que a Perturbação de Sossego na Al. Madeira está
controlada. Cap. PM Theodoro diz que é necessário fazer a manutenção para não voltar.

OBSERVAÇÕES
- Cap. Theodoro fala sobre a greve, segundo informações do Ten. Andrade, acontecerá
em 11 de julho de 2013 um marco ideológico, envolvendo Sindicalistas da CUT e UNI,
Movimentos sem Terra e sem Teto. Os Sindicatos dos Caminhoneiros e Transportes não
paralisarão, já os Comerciários fecharão suas portas.
- Gislane Gandra questiona sobre as câmeras que a TV Alphaville instalou para o
monitoramento da GMB. Joaquim Domingues, Diretor Social, esclarece que a Diretoria
da AREA aprovou a multiplicação das imagens de trânsito, contudo a imagem de
segurança continua restrita as áreas competentes.
- O Senhor Eurico Garofallo presidiu uma breve apresentação da ADESG – Associação
dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, a qual surgiu em 1950 depois da
Segunda Guerra Mundial, e fundou o curso de Planejamento Estratégico da Escola
Superior de Guerra do Rio de Janeiro, a primeira turma formada criou a ADESG, são 60
anos desenvolvendo cursos de planejamento estratégico e multidisciplinar, segundo ele
o curso é aplicado em qualquer segmento da Sociedade, tanto na vida pessoal como em
uma multinacional, por exemplo. A ADESG São Paulo conta com 21 representações no
Estado, há três anos fundaram a ADESG Oeste (Osasco até Araçariguama), onde já
formaram 40 Adesguianos, entre eles o Cel Dorival Alves Filho. DIVULGAÇÃO: Será
ministrado, a partir do mês de Agosto, reuniões nas últimas terças-feiras do mês na sede
da Guarda Municipal de Barueri (cito à Rua da Prata 725), com intuito de difundir o
planejamento estratégico que pode ser utilizado em toda a sociedade, o curso tem
duração de 4 meses, 3 dias por semana (terça, quarta e quinta-feira) das 19h30 às 21h30,
os valores são os seguintes: PM (R$ 600,00) PC (R$ 1.200,00), em 6 vezes. O
certificado será em nome da Escola Superior de Guerra. Representantes: Cap. Thiago
Baston Theodoro e Cel Dorival Alves Filho.
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