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FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
O mestre de cerimônia, Joaquim Domingues Filho, fez a saudação inicial e abertura
da “Reunião Especial em Homenagem ao Dia Internacional da Mulher (08)”,
desejando boas vindas a todas as autoridades presentes. A Presidente fez seus
agradecimentos iniciais e na sequencia o mestre de cerimonia aprovou a ata anterior.
A presidente faz uma observação, “o crime migra sempre, como a cel disse, temos
que coibir que ele aumente, é necessário um trabalho de base por parte da sociedade,
como investimento em escolas públicas e cursos profissionalizantes de boa qualidade,
para não deixar a criminalidade aumentar”, disse. Ao final da palestra a presidente
Gislane Gandra agradeceu a Comandante pela fantástica apresentação, rica de
conhecimento e experiência de vida, desejou sucesso no comando do 20º BPM/M.
Agradeceu também o Cap Theodoro, que sempre foi motivo de elogio, com muita
dedicação, participação, além de realizar diversas operações integradas na região.
Desejou boas vindas ao Ten Salmeron e, ainda ressaltou a importância da integração
entre todas as autoridades e a participação da comunidade no CONSEG.
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REPRESENTATIVOS
FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES
Pela Guarda Municipal de Barueri o subcomandante da 2ª Cia., Celestino, desejou boas
vindas a Comandante do 20º BPM/M, Cláudia Virgília. Afirma que a GMB procura
estabelecer na região da AREA, SOCET e JUBRAN uma integração com os órgãos de
segurança pública e privada, pois é muito relevante o investimento que se faz na região.
Referente às ocorrências, o mês de março foi positivo, a GMB disponibilizou para a
região, equipes de motos e táticas, o que resultou na prisão e flagrante de indivíduos que
efetuavam furtos na região e na apreensão de menores infratores. No dia sete de
fevereiro a vigilância da SOCET comunicou a GMB, por meio do sistema integrado, a
tentativa de furto de uma moto na av. Ceci, a intervenção foi rápida e detiveram dois
indivíduos. O monitoramento do Res. Tamboré 1 também apoiou a ocorrência. Na
mesma data, um indivíduo menor que observava mulheres em Alphaville, foi abordado
no Parque Imperial, com uma moto roubada, não portava CNH e ainda confessou que
praticava atos infracionais na região. Já referente aos furtos de rodas de veículos, a
GMB realizou o flagrante de dois indivíduos da zona leste, com o apoio da AREA, que
visualizou a tentativa do ato criminoso. Já algum tempo esses sujeitos aplicavam crimes
na região. Em nome do Comandante da GMB agradece o companheirismo do Cap.
Theodoro e deseja boas vindas ao Tenente Salmeron.
PREFEITURA
O Representante da Prefeitura Municipal de Barueri, Sr João Amâncio, Secretário de
Transporte e Mobilidade Urbana agradeceu o convite e parabenizou todas as mulheres
pelo seu dia.
ASSUNTOS TRATADOS
Delitos Apontados
Furtos de Veículos - Assunto: Solicitações
Interessado: Cap. Thiago Baston Theodoro
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M o Cap. Theodoro informa que foi transferido para a 1º Cia
de Barueri, se despede do Conseg e agradece o apoio a ele e a PM nesses últimos 3
anos, ressalta que o Tenente Salmeron é o profissional apropriado para a 5º Cia, e pede
ao Conseg o mesmo aporte oferecido a ele. Desejou boa sorte ao atual comandante da 5º
Cia, Ten Salmeron. Sobre as ocorrências, os furtos de veículos se mantêm instáveis, o
Sup. da GMB Celestino está fazendo uma operação em conjunto com a PM, de
saturação, com as viaturas da guarda. Em nome da AREA e do CONSEG, Leonardo
Cunha, agradeceu o período que o Cap. Theodoro participou das reuniões e a
atenção as solicitações, que sempre procurou atender dentro dos recursos
disponíveis, ressalta que o seu nome está na história do CONSEG AlphavilleTamboré. A Comandante do 20º BPM/M, Cláudia Virgília, enaltece o trabalho
realizado pelo Capitão Theodoro e apresenta o 1º Tenente Bruno Carvalho Salmeron,
que também possui vasta experiência para atender a 5º Cia. Apresentou também o
Tenente Farina, como um dos Comandantes da Força Tática que atua na área do
batalhão, trata-se de um excelente oficial que comanda uma tropa especializada na
proteção dos cidadãos. Cita a presença do Cel Dorival, e deseja que o Conseg continue
atuando de forma positiva na comunidade.

Delitos Apontados
Furtos de Veículos - Assunto: Solicitações
Interessado: Dr. Alexandre M. Palermo
O Dr. Alexandre Palermo, Delegado Titular do 2º DP, primeiramente parabenizou
todas as mulheres pela atuação, brilhantismo e sensibilidade, a exemplo da PM, diz ser
um grande prazer trabalhar em conjunto com todas, é como se fossemos uma família,
disse. Sobre as ocorrências informa que no dia 7 aconteceu um assalto na entrada do
banco, um rapaz levando dinheiro para deposito, foi abordado na porta giratória da
Caixa Econômica. “É importante prestar atenção ao sair e entrar na agencia bancária,
quando estiver carregando valores elevados, e sempre ir acompanhado”, disse. A outra
situação foi à agressão que ocorreu envolvendo uma mulher, durante a madrugada do
dia 1º de março, as informações obtidas pelas vítimas foram suficientes para classificar,
preliminarmente, o crime como lesão corporal de natureza grave, afirma que o agressor
será formalmente judiciado, até a chegada do laudo para classificação final, em caso de
dúvidas se coloca a disposição para conversar na delegacia. Já referente aos furtos de
veículos, inúmeras ações estão sendo feitas, foi realizada uma reunião na sede da
Secretaria de Assuntos de Segurança e, ações conjuntas serão feitas para diminuir os
índices. Destaca a dificuldade do combate aos crimes, devido a permissividade da
legislação, a PM tem feito prisões constantemente, porém os sujeitos são liberados
imediatamente. A Ten Cel Cláudia informa que foi feito um estudo entre a PM e PC
sobre o perfil dos criminosos a pé (modus operandi) e houve crescimento, além das
ocorrências envolvendo motos. Os criminosos aproveitam a lentidão do transito tanto de
manhã como a noite, em diferentes locais, alerta o cidadão para uma nova conduta de
segurança em seu dia a dia, como evitar deixar objetos de valor no carro e estacionar em
qualquer lugar. Pede para que os cidadãos deixem de ser o alvo fácil, em especial as
mulheres. Sugere uma campanha de 181 para conscientizar a população em denunciar.
Gislane informa que esse assunto é a próxima campanha do CONSEG: Estimular a
Autoproteção.
Delitos Apontados
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Tenente Rúbia do Corpo de Bombeiros
A Tentente Rúbia relatou a ocorrência registrada em 18 de fevereiro de 2014, na
Rodovia Castello Branco km 34, sentido interior. Colisão entre dois caminhões com
vítimas presas nas ferragens, um dos veículos estava vazando produto perigoso em
grande quantidade, gerando imensa neblina de ácido clorídrico. Estava no local 5
viaturas com 13 efetivos. O motorista teve uma parada respiratória e acabou falecendo e
o passageiro com múltiplas fraturas foi liberado do hospital. As vítimas foram retiradas
das ferragens, ainda durante o resgate o ar do equipamento de proteção respiratória
acabou, porém a equipe continuou no resgate inalando a neblina toxica, no dia seguinte
todos fizeram avaliação médica e permanecem bem. No dia 16 de abril às 9h00 será
feita homenagem a essa brilhante equipe.

Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET
Sr. Oswaldo Silva, Gerente Geral da Socet esteve ausente por motivo de férias, a qual
foi justificada com antecedência.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA
O Gerente Geral da AREA, Leonardo R. Cunha, informou que sua vigilância registrou
nesse mês um nível de ocorrências a baixo dos meses anteriores, como 3 roubos, 5
furtos de veículos. “Existe um trabalho integrado para reduzir ainda mais esses
números”, concluiu.

PALESTRA
Palestra com a Tenente Coronel Cláudia Virgília Raposo de Faria, primeira mulher a
ocupar o cargo de Comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar do Estado de São
Paulo, ingressou na PM em 1989, pelas portas da Academia de Polícia Militar do Barro
Branco, na primeira turma integrada de homens e mulheres, pioneiras no Curso de
Formação de Oficiais, Turma Revolução Constitucionalista de 1932, declarada
Aspirante Oficial em 1992. Tema da Palestra: A Mulher na Segurança Pública de São
Paulo. A comandante apresentou o organograma da PM, o estado todo é dividido em
grandes comandos em regiões do interior CPI (Comando de Policiamento do Interior),
são 10 no total. Cada comando possui entre 7 e 8 batalhões (subordinados). O 20º
batalhão pertence ao grande comando da região metropolitana (CPM), existem também
os CPAs (Comandos de Policiamento de Área). O CPAM/8 corresponde a nossa área,
comandado pelo comprometido Cel Dimitrios. O 20º batalhão possui 5 municípios,
Barueri (1º e 5º Cia), Santana de Parnaíba (2º Cia), Pirapora do Bom Jesus (2º Cia),
Jandira (4º Cia) e Itapevi (3º Cia). Após a explicação citada acima, iniciou a palestra
falando sobre a postura da mulher na antiguidade, que tinha um papel social muito
igualitário com o homem, na época em que a caça não era tão importante e as
ferramentas bem rudimentares, o homem e a mulher tinham um papel muito importante
na sociedade. Com o desenvolvimento da sociedade o poder social da mulher estava
muito ligado à fertilidade, infelizmente com o avanço da tecnologia, o homem deu certa
atenção nas ferramentas e nas questões tecnológicas, e as características da mulher
foram perdendo a importância e agora estamos reconquistando o espaço que já era dela,
em uma sociedade há muito tempo atrás. Há centenas de anos a mulher luta por um
espaço dentro da sociedade, do qual ela faz parte e contribui ativamente. Em 1932
aconteceu em São Paulo o movimento político social e militar, tivemos muitas mulheres
lutando como soldados, na linha de retaguarda, cuidavam dos feridos, etc. Apesar das
guerras e revoluções armadas, a desconstrução da estabilidade social, proporcionou a
quebra do muro de preconceitos contra a mulher, por que o homem percebeu que
dependia dela. Em 1953 devido ao êxodo rural, muitas famílias, mulheres e crianças
encontravam-se abandonadas, então três advogadas apresentaram um trabalho falando
da importância de inserir a mulher dentro da segurança, para cuidar dessa nova demanda
social que tinha surgido, até então a força pública era muito fechada. Em 1955, Jânio
Quadros, em caráter experimental iniciou com a primeira polícia feminina da América
Latina, pioneira no emprego de mulheres fardadas. Nessa época a polícia feminina foi

criada para cuidar e amparar mulheres e crianças, apesar de serem cultas, as policiais
enfrentavam muito preconceitos. A Dra. Hilda Macedo tornou-se a primeira
comandante do Policiamento Especial Feminino. Em 1959 foi definido que a polícia
feminina continuaria protegendo as mulheres e crianças. E assim ela foi ampliando suas
atividades. Em 1970 houve a unificação da Guarda Civil e Força Pública, criando assim
a Polícia Militar do Estado de São Paulo, à qual nos integramos e, a criação do cargo de
coronel. Em 1975 foi criado o primeiro batalhão feminino, com vagas para mulheres e
homens, exercendo o policiamento efetivo nas viaturas, porém desarmadas. Em 1980
foi criada a primeira turma de soldados femininos, e o efetivo aumentou, principalmente
no transito. Em 1990 teve a expansão da participação feminina, criaram-se 5 batalhões
na capital. De 89 a 92 a polícia feminina pela primeira vez entrou na Academia do
Barro Branco juntos com os homens. Em 1990 elas já poderiam atuar em diversas
modalidades e especialidades do policiamento, como no COPOM, PROERD, Rádio
Patrulhamento 190, Policiamento de Força Tática, etc. Em 1999 já poderiam trabalhar
em todas as unidades da capital e interior, antes disso 90% do efetivo ainda estava preso
nos batalhões femininos. Daí por diante tivemos um salto, elas poderiam exercer a
função de acordo com o perfil e vocação. No ano de 2000 as mulheres já estavam em
grandes comandos, ocupando além da esfera operacional, a tática e a liderança. Em 22
de junho de 2011 o Cel Camilo, estava como Comandante Geral da PM de SP, unificou
os quadros masculinos e femininos, ou seja, a polícia feminina está integrada
operacionalmente em todas as atividades da Polícia Militar, podendo exercer qualquer
função em qualquer localidade. Reflexão da Comandante: Mulheres, diferentes sim.
Inferiores jamais. “A Polícia Militar possibilita a igualdade, não mais sofremos em
relação de gênero e sim, apenas, respondemos pela nossa capacidade de realizar”,
finalizou.
ASSUNTOS GERAIS
A presidente explanou sobre o acontecimento histórico do dia 8 de março de 1857, onde
operárias de uma fábrica de tecidos, na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos,
fizeram uma grande greve. Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores
condições de trabalho. Porém, a greve foi reprimida com violência e as mulheres foram
trancadas dentro da fábrica, que foi incendiada. Aproximadamente 130 tecelãs
morreram carbonizadas, num ato totalmente desumano. Somente em 1910, durante uma
conferência na Dinamarca, ficou decidido que o 8 de março passaria a ser o Dia
Internacional da Mulher, em homenagem as mulheres que morreram na fábrica em
1857. Mas, somente no ano de 1975, a data foi oficializada pela Organização das
Nações Unidas. “O CONSEG Alphaville Tamboré é um grande exemplo a ser seguido,
pois no ano de 2013, por deliberação da sua diretoria, composta somente por homens,
passou a ter uma mulher na presidência, o que para mim é e sempre será uma grande
honra. A todos vocês, caros amigos, o meu muito obrigado e, tenham certeza, que
continuaremos a caminhar juntos, lado a lado, em prol não apenas da segurança da
nossa região mas também por uma qualidade de vida melhor para todos que aqui
estão”. Por fim entregou um bouquet de rosas à Palestrante, como homenageada e como
representante das demais mulheres. Parabenizou a todas presentes, por estarem
construindo um Brasil melhor. Ao final da reunião foi entregue uma rosa às mulheres
presentes, bem como aos homens e um bouquet de rosas à presidente, pelo seu
aniversário.
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