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A presidente Gislane Gandra saudou a todos os presentes. Esclareceu que durante a reunião
passada aconteceu a posse da diretoria executiva, e que apesar de ter sido um cerimonial
simples, foi muito importante. Pontuou que a excelência das ações será mantida, e isso só será
possível com integração entre a Sociedade Civil organizada, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda
Civil Municipal, Demutran, associações privadas de segurança e imprensa. De forma especial,
agradeceu a presença da Dra. Ivna Schelble – Delegada Titular da Delegacia de Polícia de
Defesa da Mulher de Barueri, a qual explanará sobre o tema: Não Ignore a Violência Doméstica,
Denuncie! Assunto abordado no informativo ed. 67 do CONSEG.
Posteriormente, prosseguiu com as ocorrências e passou a palavra ao membro nato mais antigo:
Capitã PM Sandra.
MEMBROS NATOS PRESENTES
Membro Nato PM:
Membro Nato PC:

PRESENTE
PRESENTE

AUTORIDADES PRESENTES – MEMBROS INSTITUCIONAIS E REPRESENTATIVOS
FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES
Delitos Apontados
Polícia Militar
Outros - Assunto: Aumento de roubos em Alphaville
Interessado: Cap. PM Sandra Aparecida dos Santos
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, Cap. PM Sandra saudou a todos os presentes e ressaltou as
ocorrências do último mês de maio, com aumento discreto no número de roubos em Alphaville
(em relação ao mês anterior), com 12 (doze) registros atuais, contra 7 (sete) registro em abril.

Há de se considerar que o número de pessoas presas também aumentou, por conta destes
registros. Esclareceu ainda, que os roubos seguem a seguinte ordem: 1º subtração de celular;
2º bolsa, carteira e dinheiro. Diante disto, destacou que novas ações serão tomadas.
Informou que nesta data (07 de junho) foi assinado o decreto de criação do 5º BAEP – Batalhão
de Ações Especiais de Polícia, sediado em Barueri. No entanto, a cidade receberá um batalhão
com ações específicas, que deve colaborar para melhoria dos indicadores como um todo.
Esclareceu que aumentará o número de motos do batalhão para o município de Barueri,
consequentemente, nos bairros de Alphaville e Tamboré.
No que tange os demais delitos, pontuou redução em furtos e roubos de veículos.
Questionada sobre bloqueios com motos, esclareceu que semanalmente acontece a operação
cavalo de aço, aliada as abordagens que são feitas independente da operação, nos bairros de
Alphaville e Tamboré. Alertou para mudança de modus operandi na modalidade roubo com moto;
onde duas motos, com um motoqueiro em cada uma, abordam uma terceira moto.
Após questionamento sobre roubos (com sujeitos a pé) na Castello Branco, sentido Alphaville,
após o pedágio, pontuou que 12% dos roubos da 5ª cia acontecem em Rodovia, especificamente
no RodoAnel e Castello, que estão sob competência do Policiamento Rodoviário. Para finalizar,
esclareceu que todas as informações são repassadas ao comandante de policiamento
rodoviário.
Polícia Civil
Outros - Assunto: Aumento de Roubo de Carga
Interessado: Dr. Ednelson Jesus Martins
Dr. Ednelson, delegado titular do 2º Distrito Policial de Alphaville saudou a todos e pontuou que
o número de homicídio tem aumentado na grande São Paulo, já o Município de Barueri, não
tem registro. Frisou apenas que o roubo de carga teve um aumento significativo, e por isso, o
tema foi discutido em reunião com a Dra. Regina, responsável pela Secretaria de Segurança.
Disse ainda que a Av. Jussara não possui câmeras, prejudicando o trabalho investigativo.
Informou que a Polícia Militar e Civil têm cumprido com seus trabalhos, além disso, destacou
que o monitoramento das entidades privadas, feito através das câmeras, contribuiu mais uma
vez no esclarecimento de 3 furtos de objetos dentro de estacionamento, com identificação dos
autores.
Pontuou que o caso envolvendo um senhor de idade que furtava dentro do CCA – Centro
Comercial Alphaville foi resolvido. O sujeito foi identificado e preso.
Chamou atenção para o estelionato com crimes virtuais envolvendo boletos bancários. O
número de casos aumentou no Município, e por isso, recomendou o site da Secretaria de
Segurança Pública, para consciência de alguns cuidados que devem ser tomados com as
senhas e uso diário na internet.
Parabenizou a PM pela prisão de um sujeito que tentou roubar um veículo, e que ainda
confessou que roubou para ir embora para casa. O delegado salientou que muitos veículos
roubados são encontrados.
Pontuou que o caso dos furtos realizados no Residencial Zero já foi esclarecido e logo
prenderão os envolvidos no crime. Chamou atenção para o cuidado que os Residenciais
devem ter com os interessados em alugar casas, bem como antecedentes criminais,
documentos falsos, entre outras medidas a serem estudadas. Informou que a mesma quadrilha
pode ter agido, recentemente, em Taboão da Serra e Osasco.

Guarda Civil Municipal de Barueri
Outros - Assunto: Aumento de roubos e prisões
Interessado: Inspetor Marcelo Carlos Gomes da Silva
Pela Guarda Municipal de Barueri, o inspetor Marcelo saudou a todos e pontuou que os índices
são correlatos, conforme passado pela capitã Sandra. A GCM notou aumento nos índices em
Alphaville, mas pontuou que muitas prisões foram realizadas, além das ações preventivas que
serão tomadas. Pontuou que o Baep ajudará ainda mais na segurança da região. Disse que a
GCM acompanha a evolução criminal dia a dia para mecanizar todo efetivo de forma ordenada,
e assim, contribuir com os índices em conjunto com a polícia militar.
A cerca de 1 mês e meio, foi feito levantamento na av. Jussara e arredores, devido a
concentração de roubos de cargas no local. A guarda iniciou com operações de bloqueios ás
5h da manhã em toda área. Mas destacou que o local oferece oportunidade de fuga rápida
para a Castello Branco. Disse ainda que outros estudos estão sendo feitos para coibir esses
delitos.
Informou que o comando da companhia foi trocado e o Inspetor Branco assumirá o cargo. Para
finalizar, se colocou à disposição no batalhão.
A presidente agradeceu ao Inspetor Marcelo pelo trabalho realizado e passou a palavra ao
Inspetor Branco, o qual explanou sobre o roubo de carga na Av. Jussara e pontuou que a
presença da guarda inibiu a finalização de um roubo de carga, e mais da metade da carga foi
recuperada, devido a presença da guarda. Citou outro fato parecido no Pq. Imperial; ao avistar
a guarda, os meliantes fugiram para Osasco. Já sobre aumento de roubo em Alphaville,
esclareceu que no final de maio a guarda prendeu 4 indivíduos (moradores do Jd. Silveira), que
roubaram 1 veículo para praticar o roubo de celulares em pontos de ônibus em Alphaville,
Centro de Carapicuíba e Tamboré. Segundo ele, a tendência é que o índice diminua após as
prisões. Assim como a polícia militar tem contribuído com as prisões, pontuou que a guarda
tem trabalhado em conjunto com a polícia civil e militar para o bem estar comum.
Por último, a presidente parabenizou a guarda pela prisão e o trabalho conjunto com Polícia
Militar e Civil. “Esta união entre as forças de segurança é o diferencial para a cidade de
Barueri”.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Leonardo R. da Cunha, saudou a todos e pontuou que a vigilância
da área registrou aumento de roubo em 100%, de 1 para 2 casos. O primeiro registro foi de
roubo de carga de carne e o outro de saidinha de banco (no Bradesco localizado na al. Rio
Negro). De forma geral, o índice está abaixo da média histórica, visto que o ano passado a
média de roubo era de 4 por mês. No entanto, a AREA encontra-se em melhoria na segurança
do Centro Empresarial Alphaville, concluiu Leonardo.
.Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré.
Gerente Geral da SOCET, Sr. Oswaldo Silva, saudou a todos e pontuou que a SOCET não
registrou ocorrência no mês de maio, repetindo a mesma performance do ano de 2016.
Esclareceu que após adotarem medidas preventivas, por meio de viaturas que acompanham,
de forma ostensiva, as motos com dois, o roubo de celular zerou. Além disso, os bloqueios
feitos pela PM e GCM também contribuiu para o aumento da sensação de segurança da
comunidade. Segundo ele, o bloqueio é o fator principal para a redução dos crimes.
Por último, a presidente o parabenizou pela ocorrência zero.

Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREJ – Associação Residencial e Empresarial Jubran.
O presidente, Adriano Rodrigues, saudou a todos e pontuou o aumento considerável de
policiamento na região, além da fiscalização do Demutran. Nenhuma ocorrência foi registrada,
desta forma agradeceu o apoio da força de segurança.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: PAM – Plano de Auxílio Mutuo.
O presidente, Joaquim Domingues Filho, saudou a todos e informou que PAM vem
desempenhando bem sua função, com os simulados e trabalhos preventivos junto as empresas
associadas.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Shopping Center Iguatemi Alphaville.
O gerente de segurança do Shopping Iguatemi Alphaville, Márcio Luís Barbosa, saudou a todos
e informou que não houve registro de ocorrência no Shopping. Compartilhou com todos sobre
um simulado de atentado a bomba, realizado no shopping de São Paulo, o qual envolveu
forças públicas, defesa civil, polícia militar e civil, bombeiro. Pontuou que há intenção de trazer
o simulado para região e contará com o apoio de todos.
Outros - Assunto: Prefeitura
Interessado: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (DEMUTRAN)
Diretor Técnico, Pinheiro, saudou a todos e esclareceu que houve uma reformulação na
secretaria, principalmente no departamento de trânsito, no setor administrativo e operacional.
Conforme alinhado em reunião anterior, o diretor trouxe o departamento operacional para
conhecer o Conseg, e assim, contribuir de forma efetiva junto as melhorias.
Pontuou que estão revitalizando a sinalização do município, com novos projetos de melhorias,
bem como planos de orientação de tráfego, além de implantações de semáforos e operações em
conjunto com a GCM. O diretor Esclareceu que solicitará melhoria de iluminação na Av. Jussara
e monitoramento no local, de modo a contribuir com a segurança.
Agradecimentos. Sr. Oswaldo agradeceu o coordenador de trânsito, Cel Orrin, pelo envio de
projeto de alteração de sinalização de via, que segundo ele, beneficiará a comunidade em geral.
A senhora Nilda agradeceu novamente o Inspetor Marcelo pelo apoio, e o Pinheiro pelas placas
instaladas em frente ao prédio Copacabana.
Solicitações. Após questionamento, Pinheiro esclareceu que um estudo está sendo feito em
parceria com Santana de Parnaíba, com propósito de reduzir a velocidade em algumas vias, bem
como a possibilidade de implantação de lombadas eletrônicas. Leonardo alertou para o risco de
acidentes graves na Via Park, por conta de depressões nas pistas e falta de barreira entre as
duas faixas.
Sr. Enzo, questionou sobre a possibilidade de cancelar a proibição de caminhões a partir das
17h. Pinheiro esclareceu que o decreto de sinalização foi aprovado, mas depende da
disponibilização do material para manter a sinalização, e assim, a fluidez no trânsito, além da
segurança.
Dra. Maria Clara, cumprimentou a todos e informou que será inaugurado no Centro de Barueri,
na rua Campos Salles, o Fórum Criminal. Por tratar-se de um local problemático, com muito
trânsito, transeuntes e bancos espalhados, Pinheiro esclarece que o local não é muito

apropriado, por isso será feita reanálise da sinalização, além de segurança para estacionamento
das viaturas.
Sérgio Almeida, síndico do condomínio Green Valley, solicitou que os ônibus que utilizam o
viaduto sentido Av. Andrômeda e Via Park, utilizem o retorno à frente, de forma a não prejudicar
a estrutura do viaduto. Além disso, pontuou o aumento do comércio clandestino na Av.
Andrômeda. Diante disso, informou que o trânsito é muito ruim, além de problemas com o asfalto,
e ainda, a Via Park. Pinheiro esclareceu que a prefeitura tem pressa para finalizar a obra na Via
Park, com data prevista para agosto. A secretaria de obras já está com uma ação para criar dois
pontos de ônibus ao lado oposto da pista utilizada, e assim, solucionar a rota dos ônibus no local.
Já os ônibus fretados, terão local certo para estacionar, e posteriormente, sua circulação também
será avaliada. Sobre o comércio de ambulantes, será contata a secretaria de Indústria e
Comércio poderá ajudar na fiscalização efetiva.
Após ser questionado sobre cobertura de ponto de ônibus, esclareceu que o trabalho é feito pela
secretaria de obras, após aprovação do departamento de transporte.
Palestra sobre Combate à Violência Doméstica
Dra. Ivna Schelble - Delegada Titular da Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher de Barueri,
iniciou dizendo que está à frente da delegacia há quase um ano, atualmente localizada no prédio
da Secretaria da Mulher, com 3 escrivãs, 2 investigadores, 1 agente policial e 6 funcionários da
prefeitura, com horário de funcionamento das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Passado este
o horário, informou que as denúncias são encaminhadas à delegacia do município.
Atribuições da Delegacia. Atendimentos de mulheres, crianças e adolescentes vítimas de
crimes que afetem sua vida, sua liberdade, dignidade sexual, violência moral ou psicológica.
Pontuou que muitas vezes as notícias apresentadas na delegacia não se configuram em crimes,
então são feitas orientações para os órgãos competentes, como Conselho Tutelar, CRAES,
CREAS, até mesmo acompanhamento psicológico. Existem também as questões de âmbito civil,
como divórcio e guarda de criança. Mas quando a questão ultrapassa os conflitos de âmbito civil
e atingem a esfera criminal, então o crime é investigado.
Campanha “Não Ignore a Violência Doméstica, Denuncie! Lançada recentemente pelo
Demacro. Segundo a delegada, a violência doméstica tem uma peculiaridade, por acontecer
dentro dos lares, ou seja, não tem visibilidade, e se o crime não é comunicado, a polícia não
poderá contribuir. Aliado a isto, muitas vezes a mulher possui uma certa dependência do
parceiro, não apenas financeira, mas emocional, e por isso não denúncia e a violência se torna
mais intensa e acontecem os casos fatais. Diante disso, a campanha visa conscientizar a todos
que, embora não sofram com casos no seio familiar, possam contribuir com a denúncia. A pessoa
denunciante pode preservar seu anonimato, o telefone 4184-2345 é direto para seccional do
munícipio. É importante que a polícia civil tenha conhecimento do fato para poder atuar, explicou
a delegada. Ressaltou a importância da colaboração da população em noticiar os fatos, para que
a violência doméstica não continue se perpetuando.
Como ajudar a mulher vítima de violência doméstica? Orientar não somente a denunciar,
mas a procurar uma DDM – Delegacia da Mulher (24 horas), ou um psicólogo e advogado. A
delegada explica que munida com informação, a vítima se conscientizará dos seus direitos. Além
de acionar a Polícia Militar (190) e Guarda Municipal (153) em casos urgentes. Orienta que no
momento da denúncia sejam passadas o maior número de informações possíveis da vítima,
como o nome, o endereço, o tipo de violência observada, horários, se alguma criança presencia
a violência, se a vítima possui lesões aparentes.

A observação atenta e o encaminhamento da denúncia adequadamente pode salvar a vida
de uma mulher. Em Barueri, foram registrados alguns casos de feminicídio neste ano,
infelizmente, em todos os casos não havia boletim de ocorrência ou denúncia anônima, apontou
a delegada. Se a pronta intervenção fosse feita antes do evento fatal acontecer, o agressor
tomaria consciência das consequências de seus atos, da instauração de inquérito policial e
pedido para comparecer no poder judiciário.
“A violência doméstica não é um problema de marido e mulher, que ninguém mete a colher.
Todos nós somos responsáveis e aptos a ajudar as pessoas que estejam precisando ou sofrendo
com esse tipo de violência”, concluiu a delegada.
Canais de atendimento:
‣ Delegacia eletrônica: ssp.sp.gov.br
‣ Denúncia por telefone: Disque-Denúncia 181, Ligue 180, Disque 100, Disque 4184-2345
Atualmente a medida protetiva com afastamento do agressor do lar é concedida pelo Juíz, onde
o delegado tem 48 horas para representar e o Juíz tem mais 48 horas para dar a medida
protetiva. Por isso, existe um Projeto de Lei (lei 07 de 2016) que dará aos delegados o poder de
afastar o agressor imediatamente do lar, sem maiores prejuízos.
Outra medida que a Lei prevê é a existência de casa abrigo, para que a vítima seja direcionada
com segurança. A delegada pontuou que a Assistente Social de Barueri está à frente da questão,
disse ainda que, estabeleceu parcerias para casos urgentes. A presidente colocou o Conseg à
disposição para apoiar a questão.
Apoios. Desde o ano de 2016, a GCM acompanha, por meio do Ministério Público, o programa
Guardiã Maria da Penha. Diariamente, a guarda tem acompanhado, junto a DDM, casos práticos
já existentes de violência, em que o Juíz concedeu a medida protetiva, mesmo deferida ou
indeferida.
‣ Foi sugerido a divulgação da campanha, de forma gratuita, nos monitores da Helloo,
instalados nos elevadores dos prédios da região.
‣ Foi apresentado o Botão de Pânico (instrumento tecnológico de fiscalização de
cumprimento das medidas protetivas de urgência). A ferramenta é acompanhada
diretamente pela central de monitoramento da Guarda Municipal. Trata-se de uma
parceria com o governo Municipal ou Estadual, das Varas de Violências Domésticas e
Familiar locais. O critério de distribuição é estabelecido pelo Juíz ou pelo Órgão de
Justiça Criminal junto aos delegados e assistentes sociais. Segundo informações
passadas pelo Advogado Ricardo Freitas, a ferramenta é muito eficiente. O projeto já
está em andamento em Barueri.
Por último, a presidente agradeceu e parabenizou a delegada pelos esclarecimentos e trabalho
realizado. Agradeceu ainda a GCM pelo apoio junto à Delegacia da Mulher.
Assuntos Gerais
- A capitã pontuou que o Estado de SP realizou 254.364 audiências de custódias, desde sua
primeira audiência, e apenas 9% resultou em prisão preventiva. Portanto, 91% dos casos foram
liberados no dia seguinte. Ressaltou que os números mostram o contexto do que é trabalhar
com segurança pública nos dias de hoje.
A prisão é exceção, principalmente após audiência de custódia, desabafou a capitã. Segundo
a presidente, tudo isto é uma inversão de valores, cabe a cada um fazer a sua parte e não
permitir esse tipo de situação. “As leis são feitas por pessoas que elegemos, é necessário rever
o voto e cobrar do candidato”.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião Ordinária do mês de julho de 2017
Data: 05/07/2017
Hora de Início da Reunião: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

