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

Data da Reunião: 29/02/2012
Início: 18h
Encerramento: 20h
Local: Base de Segurança da AREA - Alameda Surubiju, 1861 – Centro Empresarial Alphaville – Barueri.
Pessoas Presentes: 22 pessoas
MEMBROS DA DIRETORIA PRESENTES
Presidente
Luiz Humberto Mendes Salge
Vice- Presidente
Enzo Scalzi
Segundo Secretário
Evaldo Braun
Diretor Social e de Assuntos Comunitários
Joaquim Domingues
Primeiro Conselheiro de Ética
Celso Rodrigues Silva
Terceiro Conselheiro de Ética
Jarbas Severo dos Santos
Primeiro Conselheiro Fiscal
Leonardo R. da Cunha
Segundo Conselheiro Fiscal
Nelson Pichiliani
Terceiro Conselheiro Fiscal
Vilson Moreira
AUTORIDADES PRESENTES
2º Distrito Policial de Alphaville – Delegado Titular
Dr. José Correia Lima (Ausente)
Tenente Coronel – Comandante 20º BPM/M
Ten Cel Washington Luiz G. Pestana
20º BPM/M – 5ª CIA. – Comandante
Cap. PM Thiago Baston Theodoro
Guarda Municipal de Barueri
Sup. Sandra Regina Arruda
DEMUTRAN
Sup. Everaldo Gomes
O Segundo Secretário do Conseg foi representado pelo gerente de segurança, Sr. Jackson B. Matos.

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
Ausente.
POLICIA MILITAR
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M o Cap. PM Theodoro disse que a Secretaria de Segurança Pública
trabalha com 6 índices criminais, os quais acabam definindo os índices de segurança pública
no estado, são eles: roubo, roubo de veículo, furto, furto de veículo, homicídio e estupro.
Faz um comparativo com fevereiro de 2011 contra o mesmo período de 2012. Ressalta a
importância dos registros, pois a estatística é fundamental para o delineamento da área de
patrulhamento. Além disto, argumenta sobre a significativa diminuição dos índices criminais em
Alphaville e Tamboré, traçando o comparativo da população flutuante, dos novos habitantes, o
resultado positivo é digno de nota, solicita que estas informações sejam abordadas no próximo
Informativo, assim a população tomará conhecimento da segurança na região. Disse ainda que
na capital os índices aumentaram significativamente. “Esta região encontra-se em descendente
constante desde junho de 2011, os índices vêm caindo, comentou”. Alerta a todos os presentes
sobre a nova lei que está para ser sancionada pela Presidente Dilma - Penas Alternativas
para os Pequenos Traficantes. Solicita que todos se informem a respeito. O Ten Cel do 20º
Batalhão, Washington Pestana, disse que os índices estão caindo devido à grande apreensão
de motos na região, pois as maiorias dos motociclistas não possuem documentação.
GUARDA MUNICIPAL DE BARUERI
Pela Guarda Municipal de Barueri a Sup. Arruda disse que todos os índices tiveram redução,
conforme o Cap. Theodoro apresentou. Falou sobre a Perturbação de Sossego na Alameda
Madeira. Disse que no ano passado (2011) a GMB interditou o local às sextas-feiras, com
cones de sinalização, nas vagas de veículos, porém os envolvidos invadiram os
estacionamentos do Pão de Açúcar e Compre Bem, quebraram os veículos estacionados no
local, após o ocorrido se reuniram e foram recorrer na Prefeitura. Após o ocorrido a GMB
retirou os cones do local. Sr. Nelson Pichiliani, Segundo Conselheiro Fiscal, explicou que a
solicitação feita para a AREA foi prontamente atendida pelo Sr. Domingues, Diretor Social e de
Assuntos Comunitários, onde foi realizada uma ação conjunta com: AREA, PM, GMB e
Demutran, nos dias 03 e 04/02 - 10 e 11/02, iniciada ás 21h00 com término as 4h00 da
manhã, todas as sextas-feiras e sábados, a ação foi elogiada pelos moradores das
proximidades. Sup. Arruda disse que as operações continuarão, porém as vagas não serão
interditadas com os cones de sinalização devido ao problema ocorrido em 2011. Sr. Nelson
sugeriu outra medida para o problema, a proibição de estacionamento de veículos na zona azul
após o horário estabelecido para cobrança, disse que esta solicitação já foi feita em reuniões
anteriores, porém seria difícil de ser controlada, por isso não foi implantada, segundo ele, esta
sugestão seria a solução para o problema. O Advogado Pedro Paulo Reynol, complementa
dizendo que a corrente de bloqueio em frente às vagas do Pão de Açúcar, sugerida pelo
Comandante, não resolverá, pois os consumidores de bebidas alcoólicas estacionarão em
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outro local próximo. Falou da importância das operações por mais um período, para o
afastamento deste público. Alerta as autoridades para a Avenida Oiapoque e Alameda
Amazonas. Por fim, sugere campanha educativa, o que ajudará esta questão sem prejudicar
os cidadãos de bem que precisam estacionar nesses locais. Sup. Arruda informa que Azure
Bar localizado no 18 do Forte está fechado, encontra-se em reforma acústica. O espaço Santé
já foi autuado, na próxima reclamação será fechado, o Sr. Leonardo afirmou que tem
reclamações dos moradores do Res. Dois. Sra. Léa, Cond. América I, citou abuso de horário
no Bar e Restaurante Deck, com música ao vivo as quintas-feiras. Salientou que ficou acertado
que o som ficaria ligado somente até as 23h00.
DEMUTRAN
Sup. Gomes disse que foi providenciado mais segundos no semáforo do Res. Um. Sr. Fotolan,
Gerente de Segurança do Res. Um, informou que foram tiradas as fotos para comprovação da
dimensão da fila no residencial, devido ao tempo incorreto (15 seg por 3min30seg) para os
moradores. Sr. Leonardo recebeu reclamações dos Residenciais Zero e Dois, referente à
demora de travessia na Alameda Mamoré, de acordo com os moradores é mais rápido
atravessar a Rio Negro inteira, Gomes disse que o representante da empresa esteve presente
no local, na data de hoje, para alteração de tempo do semáforo. Foram realizados testes com
contador veicular da empresa TransZum para análise de fluxo de trânsito, porém não está
resolvendo, explicou que o trânsito é dinâmico. Contudo, o Demutran disponibilizou um agente
para controlar o fluxo de veículos no local, principalmente às 17h00. Srta. Gislane Gandra,
Presidente ACVAT, fala das dificuldades na rotatória da Alameda Mamoré, segundo ela é
necessário alterar a programação do semáforo.
AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Sr. Leonardo Cunha, falou das ocorrências do mês de fevereiro,
ressaltou os diversos atropelamentos, sendo 5 deles na área empresarial e somente 1
envolvendo moto e o restante com automóveis, 1 na Praça Oiapoque, onde a faixa de pedestre
está apagada, solicita as pinturas nas faixas de pedestres de forma geral. 1 atropelamento na
rotatória da Alameda Tocantins e Araguaia. Foram registradas 08 ocorrências de Dano e
Depredação. Disse que as placas de sinalização são destruídas na madrugada. Falou ainda
sobre encontro de cadáver, 1 furto de veículo na Al. Madeira, 1 incêndio na Al. Tocantins, 1
deestupro em travessia aérea de pedestres e 1 caso de entorpecente na Al. Araguaia.
SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré
Ausente devido a Assembléia Geral Ordinária da Socet.
ASSUNTOS GERAIS
- Major Celso informa a todos sobre a reunião de comissão de alteração do código penal,
realizada na última sexta-feira, no tribunal de justiça em São Paulo. Disse que os sistemas
penais foi o fator que mais prevaleceu na discussão, segundo ele a reunião foi monopolizada.
Ten Cel Washington informa que é possível encaminhar e-mail para o senador e deputado com
as devidas reclamações, através do site do congresso (câmara dos deputados). Finalizou
dizendo que todas as questões da reunião deverão ser consideradas e o Conseg poderá contar
com a colaboração do 20º Batalhão.
- Cap. Theodoro disse que a câmara de vereadores se incomodou com a perturbação de
sossego promovido pelos veículos tunados, o que permitiu que estabelecessem multa mínima
de R$ 1.700,00 e máxima de R$ 6.000,00. “O Conseg de Alphaville/Tamboré conseguiu
estabelecer restrição ao tráfego de caminhões, todos devem pensar em não criar medidas
paliativas e sim soluções”.
- Sra. Léa questiona sobre a diminuição de policiamento comunitário (nas ruas) da região,
ressalta que o fluxo de pessoas flutuantes aumentou significativamente.
LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião: 28 de Março de 2012 – Quarta-feira – Horário de Início: 18h.
Local: Base de Segurança da AREA – Al. Surubiju, 1861 – Centro Empresarial Alphaville.

__________________________________
EVALDO BRAUN
2º Secretário

____________________________________
LUIZ HUMBERTO MENDES SALGE
Presidente

__________________________________
CAP. PM THIAGO B. THEODORO
20º BPM/M
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