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FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A Presidente abriu a reunião com os agradecimentos a todos os presentes,
cumprimentou todos os convidados que participaram da Cerimonia de Posse,
inclusive os organizadores, entre eles citou o Joaquim Domingues, Major Celso
Rodrigues e Fabiana Ruiz. Disse que o evento teve uma representatividade
significativa por parte das autoridades e foi um sucesso. Na sequencia esclareceu
sobre o objetivo dos Consegs, um órgão ligado à Secretaria de Segurança Pública do
Estado de São Paulo, as pessoas que nele trabalham tanto os Membros Natos,
Diretoria e Conselho o fazem apenas de forma colaborativa, ou seja, ninguém recebe
nada, somente o trabalho e as amizades que focam um único objetivo: a segurança da
região. Em seguida submeteu a Ata anterior a aprovação. Explanou sobre os
problemas de assaltos no trecho da Castello Branco, conforme informações
repassadas por Luiz Salge em reunião anterior. Após solicitação de esclarecimentos
na ViaOeste, a mesma compareceu no Conseg para uma reunião e contou com as
presenças dos seguintes representantes: Sr. Sérgio Ribeiro, Sr. Diogo e o Tenente da
Polícia Rodoviária, o qual disse que os meliantes que estavam cometendo esse tipo de
delito foram presos, porém a Presidente argumenta que após a reunião, novamente o
assunto surgiu nas redes sociais. Em continuidade ao assunto, o Conseg foi convidado
a participar da reunião operacional na ViaOeste, com a presença da Polícia
Rodoviária, foi disponibilizado uma hora ao Conseg, onde as autoridades presentes
disseram que aumentariam o monitoramento para acompanhar a situação. O Cap. da
Polícia Rodoviária, Genésio, alertou que eles trabalham com estatística, por isso é
necessário o registro de BO. Gislane sugere uma campanha de conscientização para
aumento de registros de Boletim de Ocorrência. Domingues ressalta a solicitação feita
a CCR, diretamente a Polícia Rodoviária, para que participem do “Alerta Geral”, o

volume do rádio deve ser audível, para melhor comunicação.
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FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES
Pela Guarda Municipal de Barueri o responsável pelo Cmdo. da Cia, Paulo Eduardo D.
Branco, esclarece sobre a diminuição de viaturas na região de Alphaville, que ocorreu
por conta do aumento dos índices de roubos, furtos e roubos a transeuntes nas Avenidas
Tucunaré e Aruanã, contudo a assistência da GMB permanece em todos os locais,
porém o foco do combate efetivo está sendo os locais de maior incidência, como os
bairros do Tamboré e Jubran. Referente à área correspondente a Socet e a AREA, os
índices encontram-se tranquilos. Já na Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, a
GMB está autuando os veículos estacionados em locais proibidos e educando os
motoristas a não deixarem seus carros nas ruas devido aos furtos, com isto os índices
diminuem, afirmou. Notou que os veículos estão estacionando no bolsão particular
próximo ao local, o que também ajuda a coibir o furto. Falou sobre a operação Cavalo
de Ferro, que envolverá a Polícia Militar, Civil e GMB, cuja finalidade é combater os
meliantes com motocicletas, visto que 90% dos crimes os envolvem. Informa que a
GMB continua com a mesma conduta referente às abordagens, apesar da nova
administração, além de um convenio privado com a prefeitura, que possibilita verificar
emplacamentos (roubos e furtos), antecedentes criminais. Parabeniza a AREA pela
prisão de indivíduos, especificamente pelo boletim de 07/05/13. Ressalta a importância
do registro do Boletim de Ocorrência para melhor atuação da polícia.
ASSUNTOS TRATADOS
Polícia Militar
Outros - Assunto: Furtos de Veículos
Interessado: Cap. PM Nicécio Cornejo Noronha
Cap. PM Noronha, atua na área de Relações Públicas e P5, apoiando a área de operações
e policiamento reservado, que por sua vez realiza o levantamento de informações.
Informou que o Cap. Theodoro quebrou o braço e ele foi incumbido de representá-lo, o
mesmo retornará o dia 25/06 e serão tomadas as medidas cabíveis para melhorar os furtos
de veículos, nos demais indicadores a situação está sob controle, tanto no ano de 2012
como 2013. Gislane ressalta a importância de contato com o Cap. Theodoro sobre a
reunião com a Polícia Civil e GMB, para ação conjunta, com intuito de reprimir os furtos

na Av. Marcos P. de Ulhoa. O Conselheiro Fiscal, Luiz Salge, complementa e diz que o
próprio Shopping localizado na avenida poderia estender seu monitoramento de
segurança interno para as ruas, já as empresas poderiam colaborar, pois dois Hotéis já
sofreram com esses problemas, inclusive as empresas novas, como a Philips, segundo ele
é uma medida simples, porém há necessidade de criar essa motivação, além do importante
trabalho preventivo da PM e GMB, de intensificação do policiamento local. Ressaltou
que no passado o Conselho conseguiu diminuir muito as ocorrências na Av. Piracema.
Cap. Noronha disse que o Cap. Theodoro tem feito esse programa de Policiamento
Inteligente e evocado a atividade dele com ferramentas de qualidade, visando levantar a
incidência do crime que tem mais ofensividade para com o cidadão, a exemplo citou o
roubo de carro, esta estratégia tem atingido os demais crimes, pois reduzindo os
incidentes mais graves é possível interferir nos parâmetros menores. Disse ainda que toda
a semana é realizada reunião de análise critica (criminal) da região, com intuito de
intensificar o policiamento nos locais mais críticos, ou seja, com maior número de furtos,
para agilizar o atendimento e enfrentar o trânsito é utilizado às motos (rocam), visto que
o veículo demorará e o efetivo a pé perderá mobilidade. Por fim, apresentou o Ten Lobo,
que acumulará a função de Comandante INT. da 5º Cia. O Ten Lobo cumprimentou todos
e se colocou à disposição.
Polícia Civil
Outros - Assunto: Estelionatos
Interessado: Dr. Alexandre M. Palermo
O Dr. Alexandre Palermo, Delegado Titular do 2º DP, parabenizou a todos os membros
do Conseg pelo Evento de Posse, todos seus colegas policiais elogiaram, foi uma ação
para integrar as autoridades e mostrar o espírito do trabalho em conjunto, solidariedade,
foi muito marcante e esse é o caminho a ser seguido, afirmou. Dr. Alexandre enfatiza o
estelionato, sendo o principal crime da região, pede atenção a todos no momento de emitir
cheques, pois registraram muitas ocorrências de fraudes, principalmente com cheques de
valores elevados, o mesmo é fotografado e clonado exatamente igual, nominal a outra
pessoa, o que facilita a confirmação com o gerente do banco, quando a pessoa com o
cheque original for tentar descontar, o cheque já foi sacado pelo estelionatário. Além de
fraude de boleto bancário, principalmente dirigido à empresa, de tributo, neste caso o
código de barras é alterado e quando é efetuado o pagamento no banco o valor é creditado
em outra conta e não há o cedente, acontecem com contas jurídicas e conivência de
funcionário. Após questionamento da Presidente Gislane Gandra sobre o que se fazer, Dr.
Alexandre diz que é possível identificar com o leitor de código de barras as informações,
em outros casos não é possível, sugere orientação com o Gerente do Banco. Diz que pode
acontecer do emitente também encaminhar um boleto “forjado” diretamente ao cliente.

Prefeitura
Outros - Assunto: Pedidos
Interessado: Diretor do Demutran Claudenor Moura
Mônica Trindade, Funcionária do Banco do Brasil, questiona sobre a falta de faixas de
pedestres no local onde foi feito o recapeamento do trecho da Rod. Castelo Branco e
Estrada da Aldeinha. Devido ao intenso tráfico de pessoas de manhã e a tarde, o assunto

será abordado na próxima reunião com a presença do representante do Demutran.
Delitos Apontados
Perturbação de Sossego - Assunto: Elogios e Solicitações
Interessado: Cap. PM Nicécio Cornejo Noronha

Cap. Noronha explanou sobre a Perturbação de Sossego, disse que foi possível diminuir
as ocorrências com as ações integradas junto a Prefeitura e Polícia Civil, bem como
recolhimento de veículos em vários pontos. Disse que constantemente são realizadas
operações na Al. Madeira, porém explica que essa situação costuma migrar de um lugar
para o outro, e infelizmente a legislação restringe o poder da PM.
- A Sra. Dirlene D´addio, moradora do Ed. Le Bougainville disse que diminuiu
absurdamente os problemas na Al. Madeira, de acordo com informação de morador.
- O Conselheiro Fiscal, Sr. Nelson Pichiliani, disse que após o Cap. Theodoro se
prontificar, o benefício no local realmente foi muito grande, em agradecimento a todos os
envolvidos encaminhou correspondências em nome dos moradores. Atualmente tem-se
notado o consumo de bebidas alcoólicas, porém sem som alto, desta forma sugere que os
veículos sejam abordados pela PM após saírem bêbados do local. Cap. Noronha indica a
Operação Direção Segura, que visa combater pontos específicos com serviços de
bafômetro, solicitará para incluir no local.
- O Conselheiro de Ética, Geraldo José Michelotti relembrou os fatos que aconteciam há
20 anos na região de Alphaville e alertou sobre a importância de não deixar virar um
hábito. Cap. Noronha enfatizou sobre a possibilidade de atualização na Legislação
Municipal, no caso específico de perturbação de sossego, talvez reduzir o número de
vagas no período noturno ou até mesmo restrição de horário com tempo de permanência.
Alguns condôminos poderão reclamar da diminuição de vagas, comentou. Houve também
uma redução significativa em frente ao Ginásio José Correia, em Barueri.
Furtos de Veículos - Assunto: Reclamações
Interessado: Dr. Alexandre Miguel Palermo

Dr. Alexandre informou que a partir de uma resolução recente da Secretaria de Segurança
Pública, envolvendo a Polícia Civil e Militar, estão fazendo reuniões mensais de
planejamento, desde o nível de Batalhão e Seccional, passando por Cia e DP, com intuito
de levantar planejamento, análise estatística e ações conjuntas. Foi detectado durante
essas reuniões alguns aumentos de índices, destaca os furtos de veículos, principalmente a
partir de março de 2013, apresentou as tabelas com os locais de maior incidência, disse
que a média histórica de furtos de veículos (em toda a área do 2º DP) é de
aproximadamente 10 a 12 veículos/mês (incluindo Jd. Mutinga, Parque Imperial e uma
parte da Castello Branco), foi constatado um aumento significativo, entre 27 e 30
ocorrências/mês, e se manteve até este mês de junho, tem sido uma queixa constante,
ainda não conseguiram detectar exatamente a causa, em ocasiões passadas poderia estar
relacionado aos desmanches de veículos. A área investigativa esta trabalhando, por
enquanto não identificaram a existência de novos desmanches, disse que está fazendo
uma análise aprofundada, com cruzamento de dados de todos os veículos furtados para
identificar quantos foram recuperados e o local. Citou os locais de maiores incidentes
entre 01/03 á 05/06: Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues com 28 ocorrências, Av.

Tucunaré com 11, Al. Araguaia com 6 e Al. Madeira com 3, já as demais vias as
ocorrências ficam entre 1 ou 2 furtos, diz que isto merece uma atenção especial, pois
trata-se de 150 a 200 percentual de aumento, sugere uma reunião conjunta com a PM e
GMB para tratar do assunto, passará os dados mais detalhados por e-mail ao Conseg, para
todos ficarem atentos a esses locais de maior incidência. Disse que em conversa com o
Cap. Theodoro, foi confirmado que a PM tem intensificado o policiamento na área, porém
diz que é difícil, pois o furtador de veículos é muito ágil (leva até 30 segundos para entrar
no automóvel), vai exigir um grande empenho da nossa parte e trabalho conjunto,
afirmou. Luiz Salge relata que na Av. Marcos Penteado de Ulhoa não há monitoramento
de segurança e as empresas infelizmente não colaboram como deveriam, algumas
passaram a colaborar devido a furtos em sua porta, e foram orientados a fixar câmeras no
interior da empresa e na rua, esses cuidados ajudaram a diminuir os furtos e pertences de
veículos no local. Michelotti faz uma observação sobre a grande diminuição das viaturas
da GMB na região, segundo ele é possível notar uma redução de 90 a 100%, obviamente
isto vai incidir nos resultados de furtos e roubos, ressaltou.
Outros - Assunto: Elogios
Interessado: SOCET

O Sr. Oswaldo Silva, Gerente Geral da Socet, informou que sua vigilância não registrou
ocorrências nos últimos 3 meses (março, abril e maio), foram registrados pequenos
acidentes de trânsito e no final de maio ocorreu uma desinteligência entre casal, após
chamar a GMB o caso foi resolvido, sem danos maiores. A Socet está satisfeita com os
resultados obtidos nesse período.
Outros - Assunto: Elogios
Interessado: AREA

O Joaquim Domingues Filho, Gerente de Segurança da AREA, informa que o problema
na Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues não é somente a falta de monitoramento,
como também a ausência de uma sociedade organizada na área do Jubran, como em
Alphaville e Tamboré (Socet), mesmo depois de muito empenho por parte dele, do Sr.
Leonardo e Sr. Oswaldo, com diversas reuniões para constituir uma sociedade organizada
na área da Jubran, porém sem sucesso. Diz que de imediato deveremos seguir com a
proposta do Dr. Alexandre e fazer a reunião de trabalho em conjunto com a Polícia
Militar e Guarda Municipal de Barueri, além de tentar fazer as empresas se organizarem.
Os índices cresceram com relação aos furtos, porém nas áreas organizadas (Socet e
AREA) os índices se mantiveram e até diminuíram. Já referente aos 6 roubos em
Alphaville no mês de Junho, 3 foram a Banca de Jornal, 1 na Padaria Pedros e 2 a
transeuntes, após um trabalho de inteligência e ação entre a AREA e GMB, foi possível
prender o indivíduo que estava cometendo esses pequenos roubos a estabelecimento e a
transeunte e no domingo prenderam o cidadão (personal trainer) que estava cometendo
roubos nas bancas de jornais, o mesmo não tem perfil de ladrão, sua família é bem
sucedida, afirmou o Gerente de Segurança. Nos demais índices a área está tranquila.
Furto de veículos - Assunto: Reclamações
Interessado: Comunidade

Michelotti fala sobre as diversas reclamações nas redes sociais, dizendo que é muito
simples criticar, sem participar e colaborar efetivamente. Após receber as ocorrências

semanalmente da AREA notou que um dos roubos ocorridos em Alphaville envolveu um
artista de TV, e por isto a repercussão. O melhor a se fazer é convidá-los a participarem
das reuniões ordinárias do Conseg com as autoridades, para saberem efetivamente o
posicionamento dos policiais de Alphaville nesses eventos. O assunto foi resolvido
conforme palavra do Domingues. Como Diretor da AREA diz que esses assuntos devem
ser discutidos nas reuniões do Conseg, quem quiser responder deverá assumir total
responsabilidade. Em continuidade a Gislane Gandra ressaltou o cuidado dos
comentários nas redes sociais e reclamações. O repórter da Folha de Alphaville entrou em
contato com ela após o roubo de veículo e pertences na Banca de Jornal, isto tomou um
vulto muito grande na rede social, disse que a região é privilegiada, porém não existe
nenhum local 100% seguro, o número criminal da área é muito baixo comparado a
qualquer região do Brasil, porém Conseg buscará constantemente ocorrência zero. Após
questionamento da Folha de Alphaville, Gislane submeteu a resposta a todos os Membros
do Conselho, a qual abordou a real missão do Conseg, e a importância de levar os fatos
nas reuniões ordinárias e esclarecer diretamente com a Polícia Civil, Militar, Demutran,
GMB, é desta forma que o Conseg atua, foi feito o convite ao repórter da Folha de
Alphaville, contudo não se fez presente. É importante saber o que está acontecendo e
buscar a verdade sempre, porém muitas vezes as ocorrências correspondem a área de
Santana de Parnaíba e as pessoas confundem, explicou.
Demora do Atendimento nas Delegacias - Assunto: Reclamações
Interessado: Comunidade

- Michelotti faz uma crítica em função da demora do atendimento nas Delegacias de uma
forma geral, pois com isto as pessoas deixam de registrar o BO para os crimes de pequena
monta, sugere um atendimento mais rápido. Dr. Alexandre diz que para os crimes mais
graves as pessoas registram sim, e informa que a Delegacia Eletrônica possui um rol
relativamente limitado justamente para evitar fraudes, ocorrência de má fé, explicou que
os Boletins de Ocorrências estão passando por validação antes mesmo de serem emitidos,
o que tem gerado uma demanda enorme ao 2º DP, segundo ele é a Delegacia que mais
registra Boletins Eletrônicos, sendo 500/mês, a imensa maioria não criminal, bem como
registro falso de furto e roubo de celular com o objetivo de acionar o seguro e
documentos da mesma forma (a 2º via de RG produto de crime se isenta de taxa), sobre a
demora do atendimento nas Delegacias, disse ser a queixa número um dos Consegs,
esclareceu que em todas as Delegacias que passou sempre procurou priorizar o plantão.
O 2º DP de Alphaville conta com funcionários da Prefeitura para registros de BOs, tem
percebido que o tempo de espera tem sido curto, é raro ver os 3 terminais ativos ocupados
ao mesmo tempo, a não ser quando acontece flagrante, é um processo crime realizado
entre 2 a 3 horas, o que o Juiz demora 10 anos para finalizar. O plantão do DP Central
está defasado, até por conta disso o governador recentemente se posicionou, pois estamos
com carência de policiais, principalmente civis em todo o Estado. O DECAP fez uma
reestruturação para tentar readequar os plantões visando melhorarias no atendimento,
mesmo assim estão trabalhando muito abaixo do nível necessário de policiais que seriam

exigidos para essa demanda. Em sua opinião muitas unidades deveriam ser fechadas, é
melhor que funcione bem, ouse seja, esmerar.
Postos de Atendimento da Polícia Militar - Assunto: Sugestões
Interessado: Comunidade

Gislane Gandra questiona sobre a possibilidade de registros de BOs nos Postos de
Atendimento da PM, é esclarecido que somente alguns casos – praticamente os mesmos
realizados pela internet, como furto simples, acidente de trânsito com e sem vítimas,
desaparecimento de pessoas, objetos, celulares e documento de identidade. Foi solicitado
o horário de atendimento dos Postos da PM e quais boletins podem ser registrados. A
AREA divulga que realiza registro de Boletim Interno, o qual é conduzido para a PM ou
para o DP para finalização por parte da vítima, “não tem valor jurídico”, porém no
decorrer dos anos o Ministério Público tem solicitado cópias dos boletins internos e
mídias, ressalta a importância de se fazer o registro, assim a AREA, Policia Civil e
Militar consegue detectar os pontos de maiores incidências. Citou a exemplo os furtos
ocorridos na Al. Madeira, durante a feira de sábado no período da manhã, após uma ação
conjunta com a Força Tática da PM e Polícia Civil em três sábados consecutivos, os
furtos não tem acontecido, o trabalho integrado está surtindo efeito positivo.

Telefones de Emergência - Assunto: Sugestões
Interessado: Comunidade

- Mônica Trindade, Funcionária do Banco do Brasil, questiona sobre a possibilidade de
estudo dos telefones de emergência, como "190" e o da Guarda Municipal/Cinetran, para
que sejam direcionados para a região, segundo ela os mesmos são atendidos em São
Paulo. Aparentemente, só o dos Bombeiros "193" é atendido diretamente no Quartel em
Barueri. Polícia Militar. Cap. Noronha esclarece que o 190, Sistema de Rádio de
Comunicação da PM encontra-se centralizado na cidade de Osasco, trata-se de uma
questão técnica, há muito tempo atrás era municipalizado, isto onera o efetivo e requer
muita especialização, não é simples, o atendimento para população exige um carinho
muito especial. O problema pode ser o número de efetivo adequado para atender o
despachador e a viatura de atendimento da PM. Além do COPOM de São Paulo, temos
alguns pontos de rádio da PM no ABC, Campinas, Bauru. Não há estudo e interesse em
aumentar a estrutura e sim melhorar através de terceirização de Call Center, e assim
liberar o policial que faz esse serviço de atendimento, visto que a função não requer
prática, habilidade ou especialidade. Informa que para melhorar o sistema de
atendimento, deixar o cidadão em momento de desespero em espera e despachar a viatura
com agilidade, depende de licitação, contrato, autorização de Secretarias da Segurança
Pública e do Governo. Major Celso complementa dizendo que no passado foram feitos
investimentos para implantação de torres, de forma especial nesta área, interligando ao
COPOM, o que melhorou muito, aumentou o atendimento e possibilitou a transferência
de ligação entre os COPONs em tempo real. Guarda Municipal de Barueri. O Cmte

Branco esclarece que GMB está aguardando a Anatel liberar como telefone de
emergência o número 153, hoje só é possível contatar por telefone fixo, pois é tarifado,
atualmente é utilizado o número 199 para a Defesa Civil, Demutran e GMB. Telefones
GMB: 4199-1400 e 4198-3205. Foi solicitado divulgação nos próximos informativos do
Conseg.
Justificativa: João Roberto T. Gimenes, Gerente de Segurança do CCA, esteve ausente
devido à ocorrência de furto no Centro Comercial de Alphaville na mesma data.
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