Conselho Comunitário de Segurança de Barueri Alphaville/Tamboré
Area Correspondente ao 173º DP e 20º BPM/M - OPM

Data da Reunião: 25/01/2012
Início: 18h
Encerramento: 20h
Local: Base de Segurança da AREA - Alameda Surubiju, 1861 – Centro Empresarial Alphaville – Barueri.
Pessoas Presentes: 29 pessoas
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Primeiro Conselheiro de Ética
Celso Rodrigues Silva
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Primeiro Conselheiro Fiscal
Leonardo R. da Cunha
Segundo Conselheiro Fiscal
Nelson Pichiliani
AUTORIDADES PRESENTES
2º Distrito Policial de Alphaville – Delegado Titular
Dr. José Correia Lima
20º BPM/M – 5ª CIA. – Comandante
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Guarda Municipal de Barueri
Ausente
DEMUTRAN
Sup. Wilson José Sanches
Coordenador Estadual dos Consegs
Evaldo Roberto Coratto
Assistente Técnico de Coordenadoria
Silvio Ferreira

ASSUNTOS TRATADOS
O Presidente Luiz H. Salge pediu que todos se apresentassem, em seguida submeteu a ATA
anterior à aprovação, após aprovada passou aos assuntos de pauta.
POLICIA CIVIL
Pelo 2º D.P o Del. Titular Dr. José Correia Lima apresenta um comparativo de 2010 e 2011,
citas as ocorrências mais graves:
Roubo de carga 2010 – (23) 2011 – (15)
Furto simples – 2010 – (966) 2011 – (709)
Roubo – 2010 – (299) 2011 – (250)
Furto de veículo – 2010 – (157) 2011 – (134)
Roubo de veículo – 2010 (64) – 2011 (59)
Roubo com motocicleta – Dr. Lima cita 1041 registros em 2011, sendo que 274 foram
praticados com motocicletas (26,32 %). Alerta sobre os cuidados com motos e garupas, diz que
é algo preocupante e vem ocorrendo com certa freqüência. “O importante é que os índices
baixaram, e se conseguirmos reduzir em 2012 será um progresso, comentou”. Luiz Salge, diz
que a Policia Militar e Civil tem realizado ações em combate a esses crimes, por meio de
bloqueios, é uma pratica na região para coibir, porém é preciso continuar com atenção. Sr.
Silvio Ferreira, Assistente Técnico de Coordenadoria, citou uma estratégia aplicada para
diminuição de roubos com motocicletas e garupas na região de Jundiaí, onde os postos de
gasolina passaram a exigir que o condutor e carona retirassem o capacete para o atendimento.
Foi criada uma Lei Municipal com esta exigência, em contrapartida a Camara de Jundiaí
solicitou vídeos e monitoramentos, para os postos de gasolina, interligados a Polícia Militar,
segundo ele houve uma queda de 70% nas ocorrências.
POLICIA MILITAR
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M o Cap. PM Theodoro diz que é notável que os furtos e roubos de
veículos são os índices que mais incomodam o comandante geral, Cel Camilo, “porém na
nossa região tivemos uma redução substancial desse índices, bem como ocorrência de maior
gravidade – não houve registro de homicídio e estupro em dez/2011 e janeiro/2012, “este
resultado é fruto de uma sinergia muito grande, envolvendo a AREA, Jubran, Tamboré e Socet.
Explica que existe um sistema de vigilância passiva também ativa na região, além da GM ser
muito competente e atuante, permite chegar aos índices de referência para o Brasil inteiro. Mês
de Jan/2012 – Estupro 0 - Roubo 2 em Alphaville – 2 Tamboré – Roubo de carga 1 em
Alphaville – 1 Tamboré - Roubo de veículo 1 em Alphaville – 1 Tamboré. Dez/2012 Estupro 0 –
Furtos diversos 51 em Alphaville – 18 em Tamboré – Furto de veículos 5 em Alphaville – 1
Tamboré – Homicídio 0 – Roubo 7 em Alphaville – 2 Tamboré – 4 Jubran – Roubo de carga 1
no Tamboré. Finaliza e diz que os índices são satisfatórios. Geraldo Michelotti, 1º secretário do
Conseg, diz que o crescimento de Alphaville é extraordinário e não é possível mensurar a vinda
de empresas novas, moradores, residenciais e condomínios verticais trazendo população, faz
uma observação importante, “se os índices que tínhamos em 2010 mantivessem os mesmos,
já estaríamos reduzindo, mesmo assim estamos reduzindo com esse afluxo. Diz que os
moradores de Alphaville podem contar com segurança e qualidade de vida”.
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GUARDA MUNICIPAL DE BARUERI
Ausente.
DEMUTRAN
Sr. Walter Vetillo, Síndico Master, solicita aprimoramento na segurança de pedestre em
Alphaville, diz que o semáforo na Al. Rio Negro (em frente ao Banco Bradesco) aguarda 1´30
segundos para passagens de veículos e somente 20 segundos para os pedestres, o que causa
riscos de acidentes e correrias entre os pedestres, principalmente com os idosos. Explica que a
quantidade de veículos comparados ao número de pessoas não justifica os tempos dos
semáforos. Michelotti fala que esse assunto já foi discutido no Conseg e a AREA tomou a
providência de alargar a passagem do Bradesco para o Centro Comercial, “o problema está
nos tempos diferentes dos semáforos, alguns conseguem atravessar as duas avenidas e
outros não, comentou”. Ressalta que é a passagem mais importante da Alameda Rio Negro,
entretanto o mesmo problema ocorre próximo ao Condomínio Rio Negro, ao lado direito.
Wilson, Supervisor do Demutran, argumenta que verificará o tempo dos semáforos no meio do
dia e providenciará a alteração, sem problema algum, porém no horário de “pico” não terá
como mudar esse tempo, pois as quantidades de veículos aumentam nesse período. Explica
que as informações serão encaminhadas para empresa responsável, a qual melhorará esta
situação. Sr. Leonardo, Gerente Geral da AREA, salienta sobre o sistema de semáforos
inteligentes que seriam desenvolvidos, com medição de fluxo, auto programação dos tempos,
diz que essa promessa necessita ser completada e não deixará de cobrar. Sup. Wilson fala que
o Cel Orrin já passou a solicitação de cobrança de estudo para os responsáveis. Sr. Pedro
Paulo, Advogado da Reynol Cardoso, solicita melhorias na baia para ônibus em frente ao
Centro Comercial de Alphaville, explica que os ônibus estão sempre parados na pista para
embarque e desembarque de passageiros, o que prejudica o trânsito e a saída de veículos do
centro comercial. Wilson, diz que o setor de transporte é informado sobre o problema, “o ônibus
que embarcar na via será autuado, falou”. Contudo sugere que os motoristas parem mais
adiante para embarcar os passageiros, embora seja permitido ficar parado na direita
aguardando uma vaga, expõe que passará novamente a solicitação para o setor responsável.
Explica ainda que foi sugerido o rodízio de pontos para dimensionar os ônibus e eliminar a
centralização no local. Sr. Walter questiona sobre alta velocidade de carros nas Alamedas:
Purus, Rio Negro e Madeira. Wilson diz que já foi solicitada a lombada eletrônica novamente,
esclarece que só as placas não resolverão o problema. Soluções/Demutran: Sup. Wilson
informa a todos os presentes que obra da alça da Al. Tucunaré foi iniciada nesta data (25) será implantado parquímetro na zona azul; a restrição de caminhões que era provisória se
tornou definitiva. Luiz comenta que o bloqueio de caminhões, das 17h00 às 20h00, foi fruto do
trabalho integrado, ressalta que antes desta ação o trânsito era considerado informe.
Sinalização de solo de faixas para pedestres:
- Sr. Nelson Pichiliani diz que o Demutran tem nos atendido muito bem em todos os pedidos,
em seguida solicita pintura nas faixas de pedestres da Alameda Rio Negro, em frente ao
Supermercado Mambo e Padaria Laville, pois estão apagadas, diz que os pedestres ficam com
medo de atravessar, “o local necessita de pintura com maior durabilidade”. Wilson diz que sua
vistoria técnica trabalha para verificar essas questões, tiram fotos para possíveis alterações,
modificações ou reforço na sinalização e encaminham as melhorias para secretaria
responsável.
- Sr. Leonardo solicita readequação na rotatória do Res. 1, diz que as passagens mudaram de
lugar e as faixas de pedestres continuaram no lugar antigo e tem locais com travessia seguida
de guia rebaixada e faixa em outro lugar, “em suma é necessário melhorar toda a sinalização”.
- Sr. Pedro informa que próximo ao Res. 1, em direção ao Galeto´s, as faixas de pedestres
também estão sem pintura, devido ao recapeamento do asfalto, trata-se de um ponto de
travessia.
- Sr. Eduardo, Morador do Bougainville, fala sobre o fluxo de veículos na Alameda Grajaú em
frente ao cartório, explica que a situação está prejudicando o trânsito em frente ao condomínio,
além de que, os motoristas ficam estressados com esta situação. Luiz disse que o problema é
grave e de difícil solução, porém o Demutran passará as informações aos setores
responsáveis.
AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Sr. Leonardo Cunha falou das ocorrências do mês de janeiro, diz
que é a primeira reunião do Conseg que sua vigilância não registra nenhum furto de veículo.
“Duas bancas de revistas foram assaltadas, em uma delas houve tentativa de furto, localizada
na estrada da Aldeinha. As bancas são vulneráveis, ficam abertas durante a noite, os locais
são ermos, de certa forma convida o “ladrão” ao roubo, devido a facilidade de fuga, explicou.
Disse que os outros índices são muito baixos e envolve materiais de pouca relevância.
SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré
O Gerente Geral da SOCET Sr. Oswaldo Silva informou 01 ocorrência registrada por sua
vigilância: uma tentativa de roubo. A vítima (senhora) informou a vigilância da Socet sobre o
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assalto envolvendo dois homens, descreveu as roupas utilizadas pelos meliantes, o que
possibilitou a ação rápida da Socet. Os suspeitos foram capturados dentro do coletivo, neste
momento chegou a GM e os prenderam em flagrante, após a identificação da vítima. A Socet
fez uma procura em terrenos próximos e encontraram a bolsa e cartão de crédito da vítima, em
seguida foram entregues a GM, a qual ficou responsável em entrar em contato com a senhora
para devolução de seus pertences. Sr. Oswaldo constatou uma redução de 20% no
comparativo anual de 2010/2011 - 30 casos em 2010 e 24 em 2011. “O importante de tudo isto
é que a gravidade das ocorrências não tem existido mais, como invasão a empresas,
comentou.”
Shopping Iguatemi
O Gerente de Segurança do Shopping Iguatemi, Edmilson Zumak, informou 02 ocorrências no
mês de dez/2011, sendo 1 estelionato e 1 furto, onde a AREA e a Guarda Municipal auxiliaram
nas prisões. Luiz fala sobre o alerta geral, sistema integrado com os policiais da região,
utilizado para diversos tipos de ocorrências e de fácil localização.
ASSUNTOS GERAIS
Luiz agradeça a presença do Coordenador Estadual dos Consegs, Evaldo Coratto, diz que é
uma honra para o Conseg prestigiar a primeira reunião do ano com sua presença. Falou que o
Conseg Alphaville Tamboré é diferenciado por ser Jurídico, porém recebeu um comunicado da
Coordenadoria no final de 2011, solicitando o fechamento de empresa e a substituição para
associação sem fins lucrativos. Cita os colaboradores do Conseg: AREA, Centro Comercial,
Socet, Residenciais 0, 1 e 2, Fazenda Tamboré Res.1 e Shopping Tamboré, explica que todo
movimento é auditado pelo conselho fiscal, o que transmite transparência e máxima lisura,
essa colaboração tem ajudado para criação dos materiais impressos, informativos, campanhas
em parcerias com os Policiais Militares, Civis, Guarda Municipal, entre outros parceiros. Cita
como exemplo a Campanha de Saidinha de Banco, um trabalho bem elaborado, com a
participação de pessoas graciosas, disse ainda que esta ação possa servir de exemplo para o
Brasil. Explica que o Conseg de Alphaville Tamboré tem buscado sempre eficiência nos
trabalhos prestados, que o fechamento da empresa pode gerar problemas de arrecadação. A
AREA é colaborada e tem ajudado o Conseg de forma “ímpar”, o jornalismo também tem sido
eficiente, fala que os Consegs que não tem esse formato encontram dificuldades. Aproveitando
o ensejo, Cristina Fowler, Presidente do Conseg da Granja Viana, aponta uma de suas
dificuldades: a colaboração no Proerd. Informa que camisetas são doadas mesmo com
dificuldades de arrecadação, diz que a criação de uma receita resolveria muito, e desta forma
poderiam ajudar ainda mais a comunidade. Luiz Informa que o Conseg gostaria de ouvir o
Coordenador sobre as alterações de regras no estatuto. Dr. Evaldo Coratto toma a palavra e
fala da sua chegada a Coordenadoria e sobre a finalização de pendências a pedido do
Governador do Estado, Geraldo Alckmim e do Secretário de Segurança Pública, Antônio
Ferreira Pinto. Conforme solicitado pelo Conseg, o Coordenador expôs sobre a nova
regulamentação da Coordenadoria, informou que atualmente a regulamentação não proíbe a
abertura de empresa aos Consegs (Pessoa Jurídica), porém a nova regulamentação deixará
clara e explícita esta questão, contudo sugeriu algumas alternativas aos Consegs, bem como
abrir uma Associação sem fins lucrativos para administração e rateio de doações diversas,
visto que alguns Consegs já trabalham desta forma. Elogiou o Conseg Alphaville Tamboré por
sua organização e trabalhos realizados em prol da Comunidade.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião: 29 de Fevereiro de 2012 – Quarta-feira – Horário de Início: 18h.
Local: Base de Segurança da AREA – Al. Surubiju, 1861 – Centro Empresarial Alphaville.
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