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FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
A presidente Gislane Gandra saudou a todos os presentes e submeteu a ata da reunião anterior
à aprovação.
Iniciou dizendo ser uma satisfação enorme receber cada um na primeira reunião do ano do
Conselho Comunitário de Segurança de Alphaville - Tamboré. De forma especial, agradeceu a
presença da equipe da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de Barueri e listou os
nomes dos atuais responsáveis, conforme segue:
Secretaria, Dra. Regina Esther Mesquita de Oliveira e Silva; Chefe de Gabinete, Cel PM José
Virgolino de Oliveira; Coordenador do Demutran, Cel Edson Orrin; Diretor Operacional,
Atanilton Jorge Vidal da Cunha; Comandante da Guarda Civil Municipal, Marcos Aparecido
Guedes; Subcomandante Valdir Cardoso da Silva; Inspetor Marcelo Carlos Gomes da Silva;
Coordenador da Guarda Patrimonial, José Carlos Querato e o Coordenador de Proteção e
Defesa Civil, Ten Cel Rogério César de Paula Brambilla.
“A Dra. Regina Mesquita é a primeira mulher a assumir o posto de Secretária de Segurança e a
segunda no Governo do Estado. Esposa do saudoso Cel Edson Silva, que nos deixou
abruptamente”, ressaltou a presidente.
Antes de iniciar com as ocorrências, passou a palavra para a Dra. Regina Mesquita.
Outros - Assunto: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de Barueri
A Secretária, Dra. Regina Mesquita, saudou a todos e apresentou sua equipe, para que
conheçam os novos coordenadores que ficarão à disposição na Secretaria. Informou que
assumiram a Secretaria no dia primeiro de janeiro, às 5h00 da manhã, e já iniciaram as ações.
Esclareceu que o Cel Virgolino está acompanhando as operações na região, por conta dos
altos índices, e que estão realizando algumas mudanças nas companhias, de 5 cias passaram
para 3. Pontuou que objetivo principal é focar nas operações, em conjunto com a PM, por isso
já foi feita a primeira operação na semana passada e a segunda aconteceu ontem, na praça
próximo à feira, de acordo com as solicitações dos próprios munícipes, devido ao ponto de

droga no local. Na oportunidade, disse ao Dr. Ednelson que pretendem realizar uma operação
conjunta com a polícia civil. Por último, ressaltou que as forças de segurança devem estar
sempre juntas.
Em nome da diretoria da AREA, o Sr. Leonardo R. Cunha, pontuou sobre a satisfação da vinda
da secretaria e toda equipe, com capacidade incontestável. “Estamos em boas mãos, mas
queremos colocar em suas mãos a vigilância da AREA, para que seja usada sempre que
precisar, assim como a polícia tem feito. Estamos aqui para ajudar e buscar que o Centro
Empresarial Alphaville seja sempre um lugar bonito, seguro e bom para ser viver”, concluiu.
Pela Secretaria, o Chefe de Gabinete Cel PM José Virgolino de Oliveira, saudou a todos.
Primeiramente pontuou que trabalhou por muito tempo com o saudoso Cel Edson no 14º
batalhão, como coordenador operacional. “O mais importante ao longo da minha carreira é que
aprendi muito com o Cel Edson, ele trouxe a nós a tranquilidade, paz, serenidade, objetividade
e a planificação da criminalidade”, disse. Informou que atua na área estratégica de indicadores
criminais e ressaltou que o serviço de segurança pública só tem funcionalidade quando se
trabalha de forma integrada entre as forças de segurança.
Na ocasião, parabenizou a GCMB pela desenvoltura e qualidade técnica específica de gestão,
qualidades pelas quais foi surpreendido. Informou que toda a equipe formatada terá um bom
desempenho operacional, com foco direcionado para a criminalidade.
Agradeceu a Polícia Militar, na pessoa do Cel André, pelo apoio nas operações, ao Cel Vianna
- Comandante do CPA/M-8, o qual tem grande estima e consideração. Agradeceu ao
Domingues, parceiro de longo data, sempre atuante e solícito com a Policia Militar, Polícia Civil,
e GCMB. Para finalizar, colocou a equipe à disposição de todos.
Pela Guarda Municipal de Barueri, o Comandante Marcos Aparecido Guedes, saudou os
presentes e informou que há 4 anos atrás comandou a 2ª cia, por isso já participou das
reuniões. Pontuou que a GCMB voltará a trabalhar de forma metodológica, na busca das
reduções dos índices criminais, para isso, foram reduzidas as companhias, de 5 para 3.
Segundo ele, o número é suficiente para atender os 275 mil habitantes da região. Pontuou que
1ª cia abrangerá as áreas entre Jd. Silveira e Pq. dos Camargos, a 2ª cia entre Eng. Novo, Jd.
Mutinga e Pq. Imperial, inclusive Aldeia da Serra, a qual será comandada pelo Inspetor
Marcelo. E a 3ª cia, o Jd. Belval, Centro e Aldeia de Barueri. Afirmou que trabalharão com o
planejamento operacional - planópe, modelo criado pelo estimando cel Rinaldo, atual
Secretário de Segurança do Município de Santana de Parnaíba. O objetivo é mapear os índices
criminais, visando sua redução, onde todo mês será feita uma reunião de metas com os
comandantes de companhias, projetando sempre o ano e mês anterior, com foco em 5 crimes,
que são: roubo de veículo, roubo a comércio, furto de veículo, roubo outros e furtos outros. E
assim, reduzir os crimes conforme a projeção. Já adiantou que neste mês o foco será roubos
outros, devido aumento na região, e buscará 15% de redução. Esclareceu que voltarão a
trabalhar com metas, ou seja, de forma técnica e científica. Será criada a ROMU (Ronda
Ostensiva Municipal), cuja estruturação vem da fusão do pelotão de apoio e o GITE (Grupo de
Intervenções Táticas Especializadas), que trabalha 12x16 horas diariamente, com 7 viaturas do
tático, para atuar nas áreas problemáticas. Além da reativação do serviço de inteligência, com
banco de dados com mais de 50 mil fotos de marginais presos. São 263 câmeras em
funcionamento, sendo que quando assumiram, no dia primeiro de janeiro, somente 3
funcionavam. Estão reativando a ROCAM, que seria a GTM – Grupo Tático de Moto, segundo
ele, a intenção é montar 3 patrulhas com 3 agentes, ou seja, 9 motos 24 horas. Com propósito

de realizar as megas operações em conjunto, conforme as incidências de crimes. Por último,
se colocou à disposição de todos.
Pelo o Demutran, o Coordenador Cel Edson Orrin, saudou a todos e informou que estão
retornando para empreender de maneira geral a questão do trânsito e fazer fluir nos bairros de
Alphaville e Tamboré. No primeiro momento, esclareceu que através das câmeras, será
possível trabalhar a postura e conduta de cada agente de trânsito, para que retomem a postura
educada e de bom atendimento junto ao munícipes. Pontuou que os apoios da Socet e AREA,
o ajudarão através do acesso as câmeras de Alphaville e Tamboré. Para finalizar, informou que
está à disposição junto a Secretaria.
De forma a complementar, a Dra. Regina esclareceu que já foi feito um levantamento
emergencial, com equipe especializada, para estudar as alterações que serão feitas no
trânsito. A prefeitura verificará a viabilidade de implantação do novo sistema na região. E ainda,
pontuou a integração entre as duas secretarias de segurança: de Barueri e Santana de
Parnaíba, para o bom andamento dos trabalhos. Por último, solicitou que os munícipes
aguardem 100 dias para avaliar o trabalho da Secretaria, destacou que é muito trabalho por
fazer e organizar.
Pela Defesa Civil, o Coordenador Ten Cel Rogério César de Paula Brambilla, saudou a todos e
pontuou que já existia um grupo de resgate com viaturas, do modelo do SAMU, dentro da
Defesa Civil. Em contato com o Corpo de Bombeiros, informou que foi possível uma parceria
imediata, para poder equipar as viaturas. O Ten Cel lago, comandante do 18º Grup. do Corpo
de Bombeiro, se colocou à disposição, assim o sistema de resgate terá a doutrina do Corpo de
Bombeiro, esclareceu. Pontuou sobre a proteção do Meio Ambiente, por meio do Secretário
Bidu. Além de todas as atribuições que são devidas a área, estarão montando o atendimento
de emergência com motos, com a mesma estrutura do bombeiro, para atender nos horários de
pico e de forma mais rápida, quando comparado aos carros de maior porte.
Por último, pontuou que as portas estão abertas para sugestões e que é um dever de todos a
busca por melhorias na cidade. Enalteceu o trabalho da Dra. Regina e reverenciou o saudoso
Cel Edson Silva.
Após todas as apresentações, a presidente salientou sobre a presença de todo estafe da
Secretaria na reunião, sendo a primeira vez na história da entidade. Sem deixar de pontuar que
se passaram apenas 11 dias, após assumirem a Secretaria, motivo pelo qual a deixa muito
satisfeita, assim como a composição da equipe, por tratar-se de pessoas da região, com
conhecimento, que só irão acrescer a segurança da região, disse. Parabenizou toda a equipe,
desejou muito sucesso e ressaltou que CONSEG está sempre de portas abertas. “Muito me
agrada ter uma mulher na Secretaria de Segurança, nós não estamos aqui para competir e sim
para somar e trabalhar com todos juntos. Não estamos aqui tirando o lugar de ninguém, e sim
unindo a visão feminina com a masculina, acho que isso dá um resultado muito bom”,
ressaltou. Para finalizar, a presidente pediu que todas as informações fossem abordadas no
próximo informativo, inclusive das câmeras de segurança. “Não basta 263 câmeras, se não
tiver pessoas por trás delas com experiência para identificar os atos criminais”, explicou.
Informou ainda que a AREA, SOCET e CCA, possuem um monitoramento que faz toda a
diferença nos bairros de Alphaville e Tamboré.
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Outros - Assunto: Guarda Civil Municipal de Barueri
Interessado: Inspetor Marcelo Carlos Gomes da Silva
O Inspetor Stramantino fez o uso da palavra e informou que foi transferido para outra
companhia, e devido a isso, seu efetivo aumentou de 60 para 110 pessoas, além do aumento
da área de atuação. Na sequência, agradeceu o tempo que passou no CONSEG, bem como a
parceria e amizade ao longo dos últimos anos, e se colocou à disposição de todos. Informou
que o CONSEG estará bem representado pelo Inspetor Marcelo, que já era Subcomandante de
sua companhia anterior.
Em nome do Conselho Comunitário de Segurança Alphaville - Tamboré, a presidente
agradeceu o tempo que o Stramantino esteve presente, e realmente fez a diferença na região,
além de sua presença, que sempre foi muito importante, ressaltou. Desejou boa sorte e
ressaltou que ele faz parte da família CONSEG. Em seguida, desejou boas-vindas ao Inspetor
Marcelo e passou a palavra.
O Inspetor Marcelo Carlos Gomes da Silva, saudou a todos e esclareceu que no ano de 2010
ficou por 2 anos como Comandante da 2ª cia, depois gerenciou a parte operacional e
novamente, encontra-se na 2ª cia. Portanto, conhece bem a área e com dedicação manterá os
bons resultados. No entanto, pontuou que existe todo um cenário a ser observado, seja na
parte humana, material ou estratégica.
Ressaltou a importância do registro do boletim ocorrência, para que possam dirimir o efetivo e
as ações, e a partir daí distribuir melhor os recursos e atingir os objetivos. Assim como foi dito,
a realidade de Barueri, comparada aos outros municípios, é bem melhor, e isso se deve a troca
de informação entre as forças de segurança, pontuou.
Pontuou que uma das modalidades que possibilita, de alguma forma, o retardamento criminal,
são os bloqueios, que não são muito bem quistos, por atrapalhar o trânsito. Pontuou ser uma
realidade que 99% das pessoas abordadas não tem passagem criminal, porém são
necessários. Por isso, pede a paciência de todos.
ASSUNTOS TRATADOS
Delitos Apontados
Outros - Assunto: Furtos e Roubos de Veículos
Interessado: Cap. PM Sandra Aparecida dos Santos
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M, o Ten Inocêncio, Comandante Interino, representou a Cap. Sandra,
ausente por motivo de férias. Pontuou sobre a excelente equipe formada pela Secretaria de
Segurança. Cumprimentou o Major Zucatto e desejou boa sorte ao comando da Guarda
Municipal.
Em relação aos indicadores, esclareceu que é realizado um trabalho mais incisivo com 7
índices, que são: furto de veículo, homicídio doloso, latrocínio, roubo, roubo a banco, roubo de
carga e roubo de veículo. No bairro de Alphaville foi registrado aumento em apenas 3 deles, os

outros 4 foram reduzidos. Entre esses números, o aumento mais importante foi de roubo, com
13 registros em novembro de 2016 contra 16 registros em dezembro de 2016. O roubo de
carga de 0 aumentou para 1 em dezembro e roubo de veículo de 1 para 3. A queda mais
significativa foi de furto de veículo, de 6 caiu para 2. De modo geral, considerando toda área da
5ª cia, foi constatado aumento grande nos índices de furtos e roubos de veículos e furtos
outros, foram 73 registros em dezembro de 2015 contra 80 em 2016. A presidente, chamou
atenção para o aumento percentual, que parece alto, mas os números absolutos, são baixos. E
ainda, citou 2 crimes específicos, o homicídio doloso e latrocínio, que estão zerados, além do
roubo a banco. É necessário reconhecer o trabalho que está sendo feito pelas forças de
segurança, inclusive das Associações de bairro, pontuou. “Trata-se de um trabalho em equipe
e realmente não tem preço, pois a vida é mais importante”, salientou a presidente.
Foi ressaltado ainda a importância do registro de boletim de ocorrência, que também pode ser
feito pela internet. O Ten Inocêncio destacou os furtos e roubos de celulares, pois tem ocorrido
com frequência, e muitas vezes, as pessoas não fazem a ocorrência. Esclareceu que após
abordar uma pessoa, qualquer viatura da PM permite a consulta do RG e o IMEI do celular.
Com o número do IMEI, é possível identificar se o aparelho é produto de furto ou roubo, e a
vítima tem seu aparelho recuperado. “É importante orientar os funcionários, familiares e
amigos sobre a importância do IMEI. Basta digitar o código *#06* no seu aparelho e aparecerá
uma sequência de 10 números, conclui.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: Dr. Ednelson de Jesus Martins
Dr. Ednelson, Delegado titular do 2º Distrito Policial de Alphaville saudou a todos, se mostrou
bastante satisfeito pelo apoio da nova equipe da Secretaria de Segurança. Destacou a
importância do compartilhamento de informações entre as forças de segurança, como o acervo
de fotos de marginais. “A essência do nosso trabalho é a integração, só assim conseguiremos
trabalhar melhor e combater os índices”, disse.
Sobre os índices, no mês de dezembro houve aumento de furtos de veículos, roubos de
veículos e furtos outros. Quanto aos roubos de cargas, a maioria dos casos é de baixo valor,
porém já estão com 2 investigações em andamento. O delegado assegurou que os números
registrados na região são muito baixos.
Destacou 9 flagrantes realizados em dezembro, com prisões, o que demonstra que as forças
de segurança trabalharam muito bem, contribuindo para redução do índice e sensação de
segurança da região.
Ressaltou o trabalho feito pelo monitoramento da AREA, dessa vez com registro de furto de
uma escada, com identificação do autor do furto e receptador. É importante o trabalho de troca
de informações para todos os casos, explicou.
Alertou para os índices altos de estelionatos e a importância de divulgação junto aos
empresários da região, em especial, ao setor de contas a pagar da empresa. Apontou 5
ocorrências de boletos falsos. Esclareceu que quando o boleto é enviado pelo fornecedor, a
empresa estelionatária faz a interceptação do boleto e altera o código de barras para que valor
seja creditado em sua conta. Citou outras situações com boleto interceptado. A orientação é
conferir o boleto, o valor, procedência do e-mail, procurar falar via telefone. Por isso, pede
cuidado para as empresas, sem deixar de citar as pessoas físicas, que também caiem nos
golpes de falso sequestro; falso mecânico que pede depósito urgente para consertar o suposto
carro do filho que quebrou; falso empréstimo que solicita depósito para contrato. Esclarece que
as empresas fictícias usam o endereço de Alphaville devido ao poder financeiro, para dar

credibilidade a falsa empresa. Por isso, além das ocorrências da região, a delegacia recebe
ocorrências do Brasil inteiro. De forma a reduzir os números, sugeriu divulgação constante do
assunto. A presidente chama atenção para o excesso de estelionatos, que por muitas vezes
requer investigação, tirando o foco da delegacia em resolver problemas da região.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Leonardo R. da Cunha, saudou a todos. Na sequência, confirmou
as ocorrências oficiais e pontuou 7 registros de roubo na área do Centro Empresarial,
registrados pela vigilância. Esclareceu que está acima da média anual de 3,6 roubo por mês.
Pontuou sobre a sazonalidade do mês de dezembro, mas que a preocupação existe,
especialmente aos roubos a transeuntes, onde uma reação instintiva pode levar o roubo a um
latrocínio.
Embora não foi registrado nenhum latrocínio, homicídio doloso, estupro, os roubos continuam a
preocupar muito, visto que em um dos casos registrados, a vítima levou um tiro, mas passa
bem. Ainda com relação aos roubos, pontuou que a vigilância sempre se preocupou em
melhorar a comunicação. Para isso, estão disponíveis os telefones de emergência a cada 200
metros, as bases espalhadas, as viaturas na ruas, para assegurar que as informações
cheguem com mais facilidade. Além da integração entre todos, que torna ainda mais difíceis as
fugas, e resulta no alto número de flagrantes. A presidente ressaltou que os totens são
vistoriados diuturnamente, não basta ter segurança, ela deve ser feita de uma forma correta,
assim como é feito pela AREA, parabenizou o Leonardo.
Ressaltou as câmeras de vídeos, por meio dos operadores, que acabam percebendo a ação do
ladrão. Citou um caso onde a vítima foi roubada por uma garupa de moto armado, ponto
especial de atenção dos operadores, mas nesse caso não o identificaram. Esclareceu que as
informações foram levantadas pelo boletim de ocorrência. Trata-se de um funcionário de uma
empresa de Alphaville, que foi assaltado quando se dirigia para casa, às 19 horas.
Outros - Assunto: Ocorrências
Interessado: SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré.
Gerente Geral da SOCET, Sr. Oswaldo Silva, saudou a todos e iniciou com os agradecimentos
as autoridades policiais, ao CONSEG, que possibilita a reunião mensal entre as autoridades
para discutirem sobre a criminalidade. Destacou o trabalho Guarda Civil Municipal e agradeceu
a pessoa do Stramantino, que está sempre presente nas blitzes. “É muito importante os
bloqueios policiais, principalmente para motos com dois”, esclareceu.
Informou que o ano de 2016 foi excelente para a SOCET e que foram registradas pela
vigilância apenas 12 ocorrências, com média de 1 por mês. Quando comparado ao ano de
2015, com 19 ocorrências registradas, a redução fica em 37%. Segundo ele, quanto menor for
o nível da criminalidade, maior será o grau de dificuldade para baixá-la. Pontuou ainda que há
uma grande possibilidade do número subir um pouco no ano de 2017.
Informou que no último trimestre do ano, a SOCET registrou 5 ocorrências, das quais 3 delas
com prisão em flagrante.
Sr. Oswaldo explicou que os resultados estão atribuídos as medidas preventivas de segurança.
Informou que as placas nas entradas do loteamento divulgam as câmeras localizadas nas 10
alamedas correspondentes a área abrangida pelo Sociedade Centro Empresarial Tamboré.
Por último, desejou boas-vindas ao Inspetor Marcelo e que continue fazendo o que muito bem
fez o Inspetor Stramantino. “E podemos, além dos agradecimentos, pedir que continue assim
os serviços, a integração entre as associações privadas e autoridades policiais”, concluiu.

A presidente o parabenizou pelo excelente trabalho executado no ano de 2016 e espera que
em 2017 os índices continuem a baixar.
- Assuntos Gerais:
- A Sra. Léa, Síndica do América 1, relatou o problema de som alto no Deck, com música ao
vivo. Esclareceu que em algumas noites o som alto vai até as 2h da manhã. Solicitou uma
nova reunião com a atual administração da Guarda, com o proprietário do Deck e com o
síndico do Boungainville, para chegarem num acordo. Pontuou que já foi feita uma ata e que
seu prédio quer fazer o abaixo-assinado, mas acha que não será necessário.
O Inspetor Marcelo levantará o que foi feito com Stramantino, e assim listará as providências e
incumbirá as demais secretarias responsáveis. Pontuou que após o levantamento da ata, o
proprietário será convidado a ir até a Guarda e apresentar a documentação. Antemão,
convidou a senhora Léa para fazer uma visita na GCMB.
- Sra. Nilda, Síndica do Edifício Copacabana, informou que tem o mesmo problema no prédio,
na academia localizada no prédio do Gama, a qual já foi multada duas vezes pela segurança
do 18 do Forte Empresarial. Informou que o som alto começou segunda-feira novamente, às
5h50 da manhã, e que já falou com Cardoso. O Inspetor Marcelo verificará a solicitação.
- A presidente listou os nomes dos aniversariantes do mês de janeiro. Para finalizar, renovou
os votos para um feliz 2017 e ressaltou que o CONSEG sempre conta com a participação de
todos.
LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião Ordinária do mês de Fevereiro de 2017
Data: 01/02/2017
Hora de Início: 18:00
Local: Base AREA – Al. Surubiju, 1861- Alphaville - Barueri.

