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

Data da Reunião: 25/07/2012
Início: 18h
Encerramento: 20h
Local: Base de Segurança da AREA - Alameda Surubiju, 1861 – Centro Empresarial Alphaville – Barueri.
Pessoas Presentes: 23 pessoas
MEMBROS DA DIRETORIA PRESENTES
Presidente
Luiz Humberto Mendes Salge
Vice- Presidente
Enzo Scalzi
Primeiro Secretário
Geraldo José Michelotti
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
Segundo Conselheiro de Ética
João Roberto T. Gimenes
Terceiro Conselheiro de Ética
Jarbas Severo dos Santos
AUTORIDADES PRESENTES
20º BPM/M – 5ª CIA. – 1º Sargento
SGT. PM Márcio Robson Martins
Guarda Municipal de Barueri
Cmte. Marcus Aparecido Guedes Ramos
DEMUTRAN
Sup. Rubens Sanches Júnior

ASSUNTOS TRATADOS
O Presidente Luiz H. M. Salge abriu a reunião com a apresentação dos participantes,
submeteu a ATA anterior à aprovação. Depois de aprovada passou para as ocorrências.
POLICIA CIVIL
Ausente.
POLICIA MILITAR
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M o Sargento Robson faz um comparativo dos meses de maio e junho
de 2012:
Estupro
Furtos Outros
Maio (0)
Maio (23)
Junho (1)
Junho (36)
Descrição da ocorrência de Estupro: ocorreu dentro de um coletivo no ponto de ônibus em
frente ao Shopping Tamboré, após a vítima sentar-se ao lado do indivíduo, foi ameaçada com
arma de fogo e conduzida até outro local, onde foi violentada.
Descrição da ocorrência Furtos Outros: as maiorias dos furtos acontecem em interior de
empresa e estabelecimento comercial, dificilmente em área pública, os bens mais comuns
furtados são: celulares e documentos, de acordo com o sargento, esse tipo de BO é realizado
para a isenção da taxa de 2º via do documento ou até mesmo para não se comprometer a
identificar o meliante.
Furtos de Veículos
Maio (8) - 6 furtos em Alphaville e 2 no Tamboré
Junho (0)
Segundo ele a zona azul poderá inibir os furtos de veículos, como já acontece em Barueri.
Roubos de Veículos
Homicídio
Maio (1)
Maio (0)
Junho (0)
Junho (1)
A partir de uma análise primária observou que os índices melhoraram, o único crime de grande
potencial foi o homicídio.
GUARDA MUNICIPAL DE BARUERI
Pela Guarda Municipal de Barueri o Sup. Guedes explanou sobre a queda dos índices na
região de Alphaville e Tamboré, segundo ele a cidade é uma exceção comparada a outras
cidades vizinhas.
DEMUTRAN
Sup. Rubens, Setorial Operacional, fiscalizará o Bar Zure, localizado dentro do Centro
Comercial, com intuito de prevenir problemas maiores.
Moradores Solicitam por Melhorias:
- Luiz Salge questiona sobre estudos para dimensionar a região, bem como obras na saída da
rodovia, em reposta o Sup. Rubens disse que a obra será finalizada até o mês de outubro
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deste ano. Em resposta a outro questionamento sobre ao estudo de tráfego para veículos em
Barueri, o Sup. Rubens explicou que o Demutran continua fazendo levantamento em locais
específicos para repassar a empresa responsável.
- Vilson Moreira, 3º Conselheiro Fiscal do Conseg, relatou que fretados continuam parando em
locais irregulares na Al. Tocantins, durante o dia, principalmente em horário de almoço. Sup.
Rubens verificará soluções.
- Sr. Nelson, 2º Conselheiro Fiscal do Conseg, diz que as faixas de pedestres na Al. Rio Negro
encontram-se apagadas, e uma faixa na Al. Rio Negro sentido castello branco na curva com a
Araguaia está com a faixa visível, deveria ter sido apagada, podendo causar uma confusão e
acidentes no local;
- Sr. Garcia, Rotary Club, chama a atenção para a falta de lombadas na Al. Rio Negro e a
velocidade dos veículos, Gislane Gandra complementa e alerta sobre os semáforos desligados
nos finais de semana, os moradores indicam como solução a reprogramação dos semáforos
com um tempo menor aos sábados e domingos, visando à diminuição de velocidade. Sup.
Rubens explica que as lombadas foram retiradas para permitir maior fluidez no trânsito em
horário de pico, diz ainda que poderá rever a situação dos semáforos, porém são desligados de
segunda a sexta-feira após as 21h00 para evitar roubos, por isso o pisca alerta fica ligado,
explicou. Sr. Leonardo esclareceu que acidentes com vítimas não tem acontecido com
automóveis e sim com motocicletas, mesmo no período da noite, segundo ele o problema
existe com uma certa frequência na Av. Alphaville (Yoshiro Takaoka). José Michelotti finalizou
e relatou que os pedestres não atravessam nas faixas, que a AREA coloca telas para evitar
acidentes, como exemplo citou o banco Itaú, em frente há telas dos dois lados da via e os
pedestres não respeitam, provocando risco de acidentes, informou.
- Dr. Pedro Paulo, do escritório Reynol Cardoso Advogados, apontou falha de sinalização
próxima a Praça Oiapoque na Al. Itapecuru, explicou que na primeira passagem tem uma faixa
de pedestre e na segunda não tem, disse ainda que há muitos veículos estacionados de
maneira irregular na Av. Oiapoque, entre as alamedas Itapecuru e Amazonas. Além disso,
alertou sobre carro (Audi) abandonado na Av. Oiapoque, na entrada de serviços da Empresa
DuPont. Luiz explanou sobre a ação conjunta, realizada no inicio do ano, com o Demutran,
Polícia Civil, Conseg e AREA, que teve como resultado 90% dos veículos abandonados
recolhidos.
- Sr. Leonardo disse que a faixa de pedestre da Praça Oiapoque sentido Calçadão está
apagada. É muito comum veículos estacionarem na faixa de pedestre e em locais com acesso
restrito para cadeirantes na Al. Grajaú.
- Sra. Léa, Moradora do América I, agradece o Sr. Leonardo pela melhoria na iluminação,
porém sugeriu iluminação em frente à AREA e alertou sobre algumas lâmpadas que ainda
encontram-se apagadas na região. Domingues disse que a solicitação foi encaminhada a
Secretaria de Projetos, afirmou ainda que a AREA está a disposição para solucionar o
problema em caso de necessidade.
- Sr. Oswaldo Silva fala sobre as sérias críticas que a imprensa tem feito às buraqueiras nas
ruas e avenidas da região, segundo ele em períodos de chuvas sempre o problema aumenta.
Tratando-se de segurança, solicitou a intermediação do Conseg junto a Prefeitura. Domingues
ressaltou que esta questão também é uma preocupação da AREA, citou como exemplo um
buraco na Al. Aruanã, fotografou com a presença do Sr. Bulhões e enviou a solicitação para a
Secretaria de Projetos, após a entrega do ofício, as obras foram iniciadas.
AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville
O Gerente Geral da AREA, Sr. Leonardo Cunha, falou sobre a diminuição de ocorrências. Em
seguida citou: 1 furto de moto no bolsão da Al. Araguaia – 1 veiculo roubado encontrado na Av.
Tamboré – 1 denúncia de furtos de acessórios de veículos, via rádio, após informação de
suspeito debruçado dentro de veiculo, imediatamente as câmeras de vídeo da AREA
localizaram os ladrões, estavam de moto, os dois suspeitos foram perseguidos e detidos na Al.
Xingu quando pilotavam na contra mão, os meliantes já tinham registro de passagem pela
polícia, tiveram prisão decretada.
SOCET – Sociedade Centro Empresarial Tamboré
O Sr. Oswaldo Silva, Gerente Geral da Socet, informou que sua vigilância registrou 1 furto de
veículo, 1 furto de 2 rodas de Pálio (no bolsão da Av. Ceci atrás do prédio da empresa Atlas
Copco), além destes citou 1 roubo de bolsa, a senhora foi assaltada às 5h25 da manhã na Al.
Arapoema, o motoqueiro com o garupa levaram a bolsa da vítima rapidamente. Falou sobre a
campanha nas empresas que a SOCET vem desenvolvendo, com o apoio eficiente da GMB,
que visa alertar seus funcionários, usuários de automóveis, para trancarem bem o veículo após
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estacionarem. O Sup. Guedes disse que a campanha deve estar surtindo efeitos, pois até o
momento não encontraram veículos abertos.
CCA – Centro Comercial Alphaville
O Gerente de Segurança do CCA, Gimenes criticou o antigo Bar Azure, atual Zure, após 1 mês
da reabertura, indivíduos embriagados tentaram furtar mangueiras, esguicho e extintor do bar,
em seguida foi feito flagrante quando tentavam colocar os objetos no porta-malas do carro.
ASSUNTOS GERAIS
- Sr. Jarbas fala sobre as placas de acessibilidade aplicadas em frente ao Colégio Mackenzie.
- Sr. Oswaldo informou que a Socet implantou o sistema de PNE – Pessoas com Necessidades
Especiais, de acordo com a legislação.
- Michelotti alerta sobre a falta de limpeza nas placas de sinalização de Alphaville,
principalmente as afixadas próximas a AREA. Sra. Léa questiona sobre as placas soltas no teto
da Galeria Yojiro Takaoka e falta de limpeza, cujo a AREA já está fazendo a licitação para
trocar o forro por completo, segundo o Sr. Leonardo foi encaminhada uma solicitação a
Ouvidoria de Barueri relatando todos os problemas de construção da Galleria, a Secretaria
Ambiental responsável esta levantando o orçamento para a reforma, segundo a Prefeitura a
verba está comprometida.

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

__________________________________
GERALDO JOSÉ MICHELOTTI
1º Secretário

____________________________________
LUIZ HUMBERTO MENDES SALGE
Presidente

__________________________________
1º SGT. PM MÁRCIO ROBSON MARTINS
20º BPM/M
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