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

Data da Reunião: 25/04/2012
Início: 18h
Encerramento: 20h
Local: Base de Segurança da AREA - Alameda Surubiju, 1861 – Centro Empresarial Alphaville – Barueri.
Pessoas Presentes: 21 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 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. Alexandre M. Palermo
20º BPM/M – 5ª CIA. – Comandante
Cap. PM Nicecio Cornejo Noronha
Guarda Municipal de Barueri
Sup. Marcos Aparecido Guedes Ramos
DEMUTRAN
Sup. Jorge Luis Silva Martins

ASSUNTOS TRATADOS
O Presidente Luiz H. Salge passa a palavra para o Adesguiano e Coordenador do CEPE,
Eurico Carlos Garofalo, ele fala sobre o Curso de Política e Estratégia da Escola Superior de
Guerra, a iniciar-se em 16/07/12, na Câmara Municipal de Barueri. A Vice-Representante Yara
Passarelo esteve presente na reunião para sanar possíveis dúvidas.
POLICIA CIVIL
O Dr. Alexandre Palermo, Delegado Titular do 2º DP, agradece o convite do Presidente deste
Conseg, disse que está feliz em assumir a Delegacia de Alphaville, há 1 mês e 1 semana.
Trabalhou por 7 anos na Delegacia da Granja Viana, 13 anos em Cotia, iniciou a carreira no
ano de 1987 como Investigador de Polícia e desde 90 é Delegado, com 22 anos de experiência
na função. Assumiu por 5 anos o Conselho Municipal Anti-Drogas, afirma que a grande maioria
dos delitos violentos tem correlação direta ao consumo de drogas e tráfico. Sempre trabalhou
em Delegacia de base territorial, nunca trabalhou em departamentos, sempre em município,
esta é a 10º Delegacia que atua. Diz que Alphaville tem o policiamento bastante “pulverizado”,
conta com uma estrutura considerável, trabalho preventivo, integrado e eficaz, o que contribui
para a queda dos índices. Faz uma comparação de ocorrências com a Granja Viana, dizendo
que o número de ocorrências mensal em Alphaville e Tamboré é o número semanal da Granja
Viana, é uma região bem problemática, porém fala que a Comunidade apoiou a reforma na
Delegacia, sem nenhuma participação da Prefeitura local, explica que procura desenvolver um
trabalho transparente, deixando a população à vontade para levar informações a Delegacia, “o
foco é trabalhar na investigação e resolver os inquéritos, comentou”. Abordou sobre o
fechamento do Bingo em Alphaville, tema veiculado na mídia, a qual não deixou claro o
flagrante que a PM realizou, após 2 semanas do ocorrido, sua equipe fechou mais 1 casa que
seria inaugurada no Centro Comercial, onde apreenderam 40 máquinas, e recentemente
obtiveram as informações de onde foram feitas as últimas reportagens e solicitaram o mandado
de busca e apreensão no Fórum, foi concedido. Contudo, fecharam todos os locais, sendo dois
no Centro Comercial, um no Alpha Shopping, um na Al. Rio Negro e três em Santana de
Parnaíba. Agradece a todos e coloca-se à disposição para atender a população, respeitando
sempre o sigilo.
POLICIA MILITAR
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M o Cap. PM Noronha ressalta a importância da participação efetiva
da Comunidade em todas as áreas que envolvem a segurança, o que possibilita a melhoria no
planejamento da PM, além de atender a demanda de todos. Explica que a PM trabalha com a
tecnologia da informação, porém é necessário esse vínculo com a comunidade para atender
com o policiamento efetivo.

1

Apresenta o comparativo de março e abril:
Março/2012
Furtos diversos em Alphaville: 66
Furtos diversos no Tamboré: 42
Roubo em Alphaville: 14
Roubo no Tamboré: 08
Estupro em Alphaville: 1
Abril/2012
Furtos diversos em Alphaville: 39
Furtos diversos no Tamboré: 21
Roubo em Alphaville: 05
Roubo no Tamboré: 04
Houve redução de furtos simples e de veículos. Referente a roubo de carga, segundo ele
há possibilidade de envolvimento de funcionários, passando informações privilegiadas, e a
noticia do crime, muitas vezes, demora a chegar até a Polícia, devido ao atraso das
informações, o furto acaba entrando na estatística como roubo. A PM concita às empresas
para monitorarem melhor seus funcionários, tanto na seleção quanto no dia a dia. Fala que a
Polícia Civil e Militar fazem reuniões trimestrais e mensais para discutir os dados criminais –
Falou sobre a vitimologia – a Ação preventiva da vítima é importante para evitar furtos, com
exemplo citou: não deixar o carro com vidro aberto, objetos de valor a amostra, bolsa aberta
em interior de estabelecimento comercial, entre outras distrações. Ressalta a preocupação no
grande número de ocorrências de perturbação de sossego e desinteligência, o que atrapalha
as operações da polícia militar nas ruas (policia preventiva), por este motivo será feita uma
reunião com a prefeitura, policia militar, civil, vigilância sanitária entre outros órgãos
competentes, visando melhorar o atendimento para a comunidade. Orienta a todos sobre os
cuidados em estabelecimentos comerciais e a importância do Boletim de Ocorrência.
GUARDA MUNICIPAL DE BARUERI
Pela Guarda Municipal de Barueri o Sup. Guedes, fala de sua experiência de 12 anos em
serviços inteligentes. Diz que a GMB faz um trabalho árduo em Alphaville e Tamboré, e os
trabalhos têm resultados positivos, é dinâmico, pois os problemas migram de lugar. Informa
que os índices caíram em Barueri, e é considerada uma cidade diferenciada. “A AREA ajuda
com as imagens gravadas, comentou”. Luiz comenta sobre a Lei seca, o Sup. de Paula informa
que de domingo a quinta-feira é permitido som alto até as 23h00, sexta, sábado e véspera de
feriado até as 02h00 da manhã, independente de autorização. Luiz ressalta a preocupação de
perturbação de sossego público, principalmente na Al. Madeira, a GMB está trabalhando para
combater este tipo de problema.
DEMUTRAN
- Novamente foi ressaltada a necessidade de repinturas nas faixas de pedestres, pois se
encontram apagadas. Sr. Leonardo falou que algumas travessias foram trocadas de pontos, as
faixas pintadas de preto, e com o desgaste a demarcação branca está aparecendo, o que torna
ainda mais perigosa à travessia. Foram solicitados recapeamentos e a utilização de tinta de
melhor qualidade e durabilidade para as faixas de pedestres.
- Sr. Gimenes chama a atenção para o trânsito em frente ao Colégio Etapa, onde os pais
formam fila dupla para aguardar os filhos saírem do Colégio, o que causa muito trânsito.
- Sr. Leonardo faz uma solicitação em nome do proprietário do Posto BR, localizado na Al. Rio
Negro. Trata-se de um ponto de ônibus antes da entrada do posto de gasolina, segundo ele
seu comércio é prejudicado porque o ônibus faz com que os carros passem direto sem
visualizar o posto, podendo ocorrer até acidente de trânsito no local com os próprios
passageiros dos ônibus. O proprietário disponibiliza o espaço para que se faça uma baia de
ônibus, sugestão: entre a entrada e saída do posto.
- Sra. Dirlene d'Addio, moradora há 21 anos, elogia o Conseg e solicita melhoria no trânsito na
Al. Grajaú e fala sobre os veículos estacionados no calçadão ao lado da Galeria Yojiro
Takaoka, segundo informações a secretaria de cultura é autorizada a estacionar no local, disse
que outros motoristas também se sentem no mesmo direito, mesmo com diversos
estacionamentos nas proximidades. Explica que pessoas idosas, crianças, grupo de cachorros
passeiam no local, e os carros atrapalham o fluxo de pessoas. Srta. Gislane Gandra,
Presidente da ACVAT, disse que esse problema começou no início das obras na Galeria,
ressalta a importância da viatura de segurança estacionada no calçadão próximo dos
pedestres, porém para outros veículos não é correto, devido a grande circulação de pedestres.
Luiz reforça a importância de preservar a segurança e o direito do pedestre. Sr. Leonardo
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informa que o Demutran já demarcou uma área de carga e descarga e realmente os veículos
não tem justificativa para este tipo de comportamento.
- Sr. Paulo Roveri, Gerente do Bougainville, chama a atenção do Demutran para o trânsito em
frente ao Cartório, o que está gerando conflitos sérios entre os motoristas, recorre às
autoridades para evitar problemas mais sérios.
- Sup. Jorge esclarece que o Demutran trabalha para melhorar o trânsito da região. Referente
às sinalizações serão encaminhadas para outra Secretaria. Disse que foram implantados
alguns dispositivos novos para a fluidez do trânsito no complexo da Al. Rio Negro.
AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Sr. Leonardo Cunha, falou das ocorrências deste mês com: 3
acidentes de veículos com vítimas, sendo 26 sem vítimas – 2 acidentes pessoais – 3
atropelamentos – 3 auxílios ao público – 3 danos e depredações – 4 furtos – 4 tentativas de
furtos – 2 furtos de acessórios em veículos - 2 furtos de veículos – 1 incêndio – 3 mal súbitos 1 objeto abandonado – 3 roubos – 1 uso de entorpecentes na Praça Oiapoque. As ocorrências
estão baixas, diz que a segurança de Alphaville é para todos os públicos. Luiz ressalta os
atropelamentos fora da faixa de travessia, Sr. Leonardo diz que mesmo com gradis os
pedestres atravessam em locais desapropriados, principalmente em locais com comércios e
bancos, como a Al. Rio Negro e Araguaia. Sugere uma Campanha de conscientização com
parceria do Demutran.
SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré
O Sr. Oswaldo Silva, Gerente Geral da Socet, informa 3 ocorrências registradas por sua
vigilância: 1 veículo (Ford Fiesta) localizado roubado em Osasco – 1 Furto de um Gol na Av.
Ceci – 1 Vandalismo, onde os sujeitos foram vistos depredando a publicidade no ponto de
ônibus, as autoridades foram avisadas, a GMB prendeu um dos meliantes. Sr. Oswaldo explica
sobre a estrutura da Socet para as autoridades presentes na reunião pela primeira vez:
loteamento de 750.000 m² - 10 Alamedas - 135 Empresas, além de Restaurantes.
CCA – Centro Comercial Alphaville
O Gerente do Centro Comercial, Sr. Gimenes, citou 1 furto de bicicleta, no valor de 2.000 mil
reais. Foi gravada a imagem do furto em alta definição, o que possibilitou a prisão do menor no
restaurante onde trabalhava há três meses e furto de 2 notebooks em escritório. Disse que
serão utilizadas mais 80 câmeras com alta definição, totalizando 185 câmeras, que controlarão
os acessos dos motoristas de veículos e pedestres em todas as entradas, as placas dos
veículos e fotos dos motoristas serão gravadas no banco de imagens do CCA. Informa que
trimestralmente é lançada campanha com foco no descuido das vítimas, o que facilita os furtos.
Cap. Noronha reforça que a vítima facilita a ação do meliante, e ele como profissional aproveita
a distração das pessoas.
LOCAL E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
Data da Reunião: 30 de maio 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 NICECIO CORNEJO NORONHA
20º BPM/M
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