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

Data da Reunião: 28/03/2012
Início: 18h
Encerramento: 20h
Local: Base de Segurança da AREA - Alameda Surubiju, 1861 – Centro Empresarial Alphaville – Barueri.
Pessoas Presentes: 29 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
Segundo Conselheiro de Ética
João Roberto T. Gimenes
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
Ausente
Promotor de Justiça de Barueri
Dr. Marcos Lyra
20º BPM/M – 5ª CIA. – Comandante
Cap. PM Thiago Baston Theodoro
Guarda Municipal de Barueri
Sup. Sandra Regina Arruda
DEMUTRAN
Sup. Everaldo Gomes

ASSUNTOS TRATADOS
O Presidente Luiz H. Salge pediu que todos se apresentassem, explanou sobre a importância
da participação da mulher nos Consegs como membro efetivo e sobre o trabalho do Conseg
Alphaville/Tamboré em parceria com a Polícia Militar, Policia Civil, Guarda Municipal de Barueri
e Demutran, em seguida submeteu a ATA anterior à aprovação, após aprovada passou aos
assuntos de pauta. Luiz recebe o Promotor de Justiça de Barueri, Dr. Marcos Lyra, explica o
trabalho do Conseg, Dr. Lyra faz uso da palavra e explica sua atribuição específica no Fórum,
no que se refere sim à criminalidade, parte criminal que cabe e que tem relação ao consumidor,
meio ambiente, loteamento clandestino, crime contra idosos, não é a criminalidade tão próxima
do cidadão, em suma veio conhecer a dinâmica do Conseg para estimular os colegas que
atuam de forma especializada no crime e incentivá-los a participar, além de poder contribuir
com a visão dos promotores e órgãos ligados a segurança (GMB e PM), com aperfeiçoamento
mútuo em todos os órgãos envolvidos no esforço para melhorar a segurança da região.
POLICIA CIVIL
Ausente.
POLICIA MILITAR
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M o Cap. PM Theodoro comentou que os índices vêm caindo na
região de Alphaville e Tamboré. Citou 11 furtos de veículos e outros roubos consumados, a
maioria a transeuntes e 1 roubo de veículo. Explica que os números apresentados fogem do
desvio padrão para baixo, bem como 0 homicídio – 0 roubo a estabelecimento bancário – 3
suicídios. Reforça sobre a diminuição significativa da queda dos índices relacionados a crime
contra patrimônio e pessoa, referente ao ano de 2011 e 2012, solicita a divulgação no
Informativo do Conseg e diz que parte desse mérito e responsabilidade é de todos os
envolvidos, a dinâmica e integração dos participantes junto às autoridades é muito importante,
sugere à inscrição do Conseg no Prêmio Mário Covas. Sr. Leonardo questiona sobre o número
de furto de veículos no Centro Empresarial de Alphaville, Sup. Arruda informa que ocorreram
furtos nas Avenidas Ceci, Tucunaré e Grajaú. Sr. Rodrigo M. dos Santos, Gerente do Banco do
Brasil, cita as cidades de maior incidência em todo o Estado de São Paulo, são as seguintes:
Jandira, Cotia e Osasco, com invasão de Agência aberta e sequestro em outra Agência, diz
que em Alphaville a segurança é um exemplo e destaque, vigilância com câmeras e rondas
constantes da GMB e PM, disse ainda que as agências do Banco do Brasil estão investindo em
segurança, adotando novas medidas.
GUARDA MUNICIPAL DE BARUERI
Pela Guarda Municipal de Barueri a Sup. Arruda divulga a Campanha de Bullyng com a
distribuição das cartilhas, organizada pelo JCC Barueri – Jovens Construindo a Cidadania, foi
sugerida à distribuição em Escolas Privadas também, além das Públicas. No decorrer da ATA a
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Sup. Arruda esclarece diversas dúvidas dos participantes e finaliza com agradecimentos ao
Conseg, pois será transferida para a ronda escolar.
DEMUTRAN
Concessionárias - Iluminação Pública: Sr. Carlos José Meismith, Presidente do Residencial
1, fala sobre as concessionárias que não fazem o serviço corretamente, deixando a paisagem
deteriorada e meio ambiente contaminado, segundo reportagem, a Prefeitura acionará
judicialmente estas empresas para refazerem os serviços mal feitos, principalmente a
Eletropaulo, a Telefônica e a de TV a Cabo. “Solicita o apoio do Conseg junto a Prefeitura, diz
que fotografou internamente diversos pontos com falhas e encaminhou ao prefeito, com
objetivo de soluções para toda a região de Barueri, é necessário fazer cumprir a lei, comenta”.
Luiz fala sobre os problemas internos do Res. Tamboré 1, como lâmpadas queimadas, onde os
moradores contatam a ouvidoria da Concessionária. Leonardo explica que a Prefeitura é
responsável pela iluminação pública, porém contrata os serviços de terceiros para execução.
Domingues diz que a AREA desenvolve uma vistoria técnica a cada 15 dias para identificação
de pontos falhos, em seguida encaminha Ofício para a Eletropaulo, Prefeitura (direcionado pelo
ganha tempo) e para a Empresa particular contratada pela Prefeitura. Luiz diz que o Conseg
pode fazer um ofício reiterando sobre os problemas na iluminação pública da região.
AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Sr. Leonardo Cunha, falou das ocorrências deste mês com: 1 Furto
de Veículo - 2 incêndios, envolvendo uma combe, na Via Parque, e outro incêndio em uma
Empresa abandonada – 1 Dano Ambiental, após uma determinada empresa fazer a
manutenção na Castello Branco jogou o entulho no Rio Tietê – 2 Furtos de Rodas de Veículos
(Voyage e Chevrolet Agile) – Alguns Furtos diversos – 1 Roubo na saidinha de banco, no valor
de R$ 5.000, na Al. Grajaú – 2 Assaltos, onde os meliantes levaram bens pessoais das vítimas.
SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré
A Segurança da Socet registrou 3 ocorrências, sendo 1 furto de uma moto (Honda Biz) na Al.
Piracema (a Polícia Militar localizou a moto no Jardim Belval) – 1 Furto de duas rodas do
veículo Hyundai i30 - Tentativa de roubo de 1 veículo Volkswagen (Gol) na Al. Araguaia,
próximo do Posto Ipiranga, após o Gol estacionar, seis elementos saíram de dentro de um Fiat
Uno, deram 3 disparos com arma de fogo, deixando vítimas no local, o veículo utilizado pelos
meliantes foi localizado na Rua Dom Feliciano pela GMB, conforme afirmação da Sup. Arruda.
Luiz diz que as câmeras têm contribuído para esse tipo de ocorrência. Sr. Oswaldo informa que
o Delegado, Dr. Lima, já utilizou essas gravações, as quais esclareceram informações
importantes para a investigação policial. Dr. Lyra sugeriu melhor divulgação do aviso de
monitoração de câmeras em toda a região de Alphaville, para que as vítimas recorram com
maior facilidade. Luiz solicita também a divulgação do botão SOS da AREA, com o mesmo
intuito.
ASSUNTOS GERAIS
- Domingues explana sobre os cursos que estão sendo ministrados pela AREA, são 12 cursos
diferentes, entre eles cursos com foco em condomínios verticais e portarias, onde são
formados em média 1.000 profissionais por ano.
- Moradores alertam sobre o comércio ambulante na Al. Madeira, próximo ao Pão de Açúcar, e
no estacionamento da Padaria La Ville, destacam o risco de futuros assaltos. Domingues
informa que tem orientado os proprietários e gerentes para coibir esta prática. Dr. Lyra
incentiva a todos para que não sejam complacentes com o comércio ambulante, é interessante
recorrer para a GMB, PM, de acordo com suas disponibilidades, assim os agentes
encaminham as crianças ou adolescentes para o Conselheiro Tutelar disponível no plantão, o
qual ficará responsável em levar junto ao juizado a situação, após esta medida será feito o
levantamento da situação de risco das crianças e adolescentes. Diz que a intervenção do
poder público pode reverter esse tipo de situação. Luiz complementa dizendo que a Prefeitura
de Barueri tem uma Entidade para atender esses jovens.
- Major Celso da às boas vindas aos novos aspirantes da PM, presentes na reunião, Formados
em Dez/2011, e coloca o Conseg Alphaville Tamboré a disposição de todos.
- Luiz parabeniza o Gerente de Segurança do Centro Comercial, João Roberto T. Gimenes,
pelo carro “mini-pipa” disponibilizado para o CC. Gimenes cita as melhorias e investimentos na
segurança, bem como a instalação de mais 6 hidrantes, 4 homens monitorando, 84 câmeras
analógicas e 21 speed dome. Informa que armazenamento de filmagens fica disponível até 15
dias. Além de mais 90 instalações de câmeras com 1,3 megapixels, o que permitirá alta
definição das imagens, reforça que o Centro Comercial está investindo em tecnologia para
atender com eficácia as ocorrências. Cap. Theodoro agradece o apoio do Gimenes na
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divulgação da Campanha Operação Saque Seguro, realizado em parceria com a Febraban –
Federação Brasileira de Bancos. Os folders estão à disposição de todos.
- Para finalizar o Presidente Luiz Salge agradece à presença do Promotor Marcos Lyra, o
mesmo fez o uso da palavra, argumentou sobre a importância dos Consegs, de Fóruns na
Sociedade, o que possibilita o compartilhamento das informações, além de reunir diversos
órgãos públicos. Fala da sua atuação na Área Social, com idosos, pessoas portadoras de
deficiência e de transtornos mentais, ressalta a importância do compartilhamento de
informações entre os órgãos públicos, diz que a eficiência do trabalho depende desse
relacionamento.

LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião: 25 de Abril 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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