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FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
O Presidente abriu a reunião com os agradecimentos e mostrou satisfação pela presença do
Cel Dorival, submeteu a ATA anterior à aprovação e alertou as autoridades presentes sobre
constantes ocorrências na Castello Branco e Marginal Pinheiros, onde os veículos estão
sendo alvejados por pedras, em seguida foi relatado o ocorrido no trecho da Castello
próximo ao bairro Rochdalle, em Osasco, nos seguintes horários: às 11h00 da manhã,
21h00 e após à meia-noite, além disso já foram detidos 4 indivíduos no local. Sr. Enzo
comunicou sobre os ovos que são jogados para tirar a visão do motorista, pois o limpador
de para-brisa junto com a água prejudica completamente a visibilidade, forçando o veículo
a parar rapidamente. Cap. Theodoro disse que já entrou em contato com os responsáveis.
Luiz explana sobre a chapa de eleição para o Biênio 2013-2015, o Cap. Theodoro afirma
que já é de seu conhecimento e do Dr. Alexandre a chapa única, em seguida leu o
requerimento, bem como os cargos propostos. Disse que está sendo homologada pelo Dr.
Alexandre e por ele, a reunião para posse será realizada em maio de 2013. Luiz Parabeniza
a nova chapa e ressalta a lisura do Conseg Alphaville/Tamboré, a importância da
continuidade do trabalho, com qualidade, ética e produtividade. Sra. Gislane Gandra, faz o
uso da palavra, agradece o convite para a Presidência, pela confiança depositada, diz que
sozinha ninguém faz nada, a Diretoria depende não só dos membros natos, como também
dos membros eleitos e comunidade, que vem por sua vez transmitir suas necessidades,
pedidos e agradecimentos, é uma troca, enquanto existir esse comprometimento o Conseg
cresce e todos melhoram as suas vidas, seu dia-a-dia, é importante nos unir em direção ao
bem estar comum, concluiu.

MEMBROS NATOS
Membro Nato
PM:
Membro Nato
PC:

PRESENTE
AUSENTE

AUTORIDADES PRESENTES - MEMBROS INSTITUCIONAIS E
REPRESENTATIVOS
FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES
Pela Guarda Municipal de Barueri o responsável pelo Cmdo. da Cia Paulo Eduardo D.
Branco diz que a GMB tem apoiado as ações em conjunto com as autoridades locais, e
afirma que ajudará com as ações no combate aos furtos de veículos na Av. Marcos
Penteado de Ulhoa Rodrigues e Mackenzie, além das contínuas ações na Al. Madeira. O
Encarregado de Equipe do Demutran, Valdir José Santos Júnior justifica a ausência do
Diretor Moura, que ficou empenhado em uma missão muita séria. Sobre as faixas de
pedestres explicou que estão com equipes pré-determinadas por bairros, para execução de
recapeamento asfáltico, repinturas de faixas de pedestres, implantação e retirada de placas
e, sinalização nas vias. Disse que tem conhecimento sobre os caminhões que não estão
respeitando os horários, explica que estão com uma nova tropa de agentes de trânsito nas
ruas em treinamentos, afirmou que não estava sendo fiscalizado com a eficiência que
gostariam por conta da falta efetivo, e por isto estavam priorizando o controle de fluxo de
veículos e não de caminhões. Em 30 dias estarão aptos para fiscalização e controle de fluxo
e retomarão a fiscalização intensiva como estava sendo feita anteriormente e os resultados
serão vistos rapidamente, disse. Explanou sobre as obras em andamento para melhorias no
trânsito, como na Al. Tocantins, Posto do Wal-Mart, Canteiro Central (alargamento de vias
e baias acomodação para retorno), nova saída na Al. Tucunaré (será implantado novo
semáforo com apoio da ViaOeste), qualquer transtorno é para um benefício futuro, o
Demutran está tentando melhorar o trânsito e a segurança.
ASSUNTOS TRATADOS
Polícia Militar
Elogio a Policial Militar - Assunto: Elogios
Interessado: Cap. Thiago Baston Theodoro

Cap. Theodoro fala sobre o sucesso da operação na Al. Madeira no combate a
Perturbação de Sossego e do Ginásio Jose Correa (rachas de rua), esclarece que foi feito
decreto pelo Prefeito de Barueri, Gil Arantes, dando publicidade à criação de Gabinete de
Gestão Integrada, envolvendo profissionais da área de segurança com foco nas soluções
técnicas a respeito de determinados problemas pontuais, algumas medidas envolvem
diferentes Secretarias da Prefeitura para solução imediata. Integrantes: Cmte da GMB
Carlos Henrique Lima, Dr. Hélio Bressan, Dr. Alexandre Palermo, Diretor do Demutran
Claudenor Moura, Dr. Gilberto P. de Brito. Disse que o problema da Al. Madeira e
Ginásio José Correa foram resolvidos com base nestas ações, com viaturas
descaracterizadas, além de autoridades presentes no local. Destacou a importância do
Conseg e comunidade no compartilhamento das informações.

Elogios/Moradores:
A Sra. Elizabeth A. Franco, Sindica do Cond. Everest Tower agradece o Cap. Theodoro
em nome dos moradores do Cond. Saint Thomas localizado na Al. Cauaxi. Sr. Nelson
Pichiliani parabeniza a operação da PM e demais autoridades, disse que entregará ofícios
como forma de agradecimentos às ações positivas do policiamento na Al. Madeira. Sr.
Leonardo alerta sobre a continuidade das operações para que os jovens criem hábitos de
se encontrarem em outro local. Cap. Theodoro relata positivamente as estratégias préestabelecidas, as quais serão contínuas com o apoio da Base Comunitária Móvel da PM
nos seguintes dias: as quintas-feiras, sextas e sábados nos horários específicos.
Operação Delegada - Assunto: Sugestões
Interessado: Cap. Thiago Baston Theodoro

O Cap. Theodoro informou que todos os trâmites estão sendo analisados, bem como o
aspecto Jurídico e o remanejamento de orçamentos para que a atividade seja iniciada
ainda este ano, com expectativa para junho de 2013.
Prefeitura
Outros - Assunto: Pedidos
Interessado: DEMUTRAN

- Major Celso fala sobre a ausência de agente do Demutran em frente ao Residencial
Dois, durante o período da manhã e da tarde para auxiliar com as passagens das pessoas.
Solicita também repinturas de faixas de pedestres, pois a velocidade dos veículos é alta,
com risco até de acidentes, alerta que muitos idosos e funcionários do residencial
circulam a pé nas proximidades. Citou ainda sobre a necessidade de alteração do tempo
no farol entre a Al. Purus (com 10 segundos) e Tocantins (com 2 minutos), para aumentar
a fluidez na Al. Purus;
- Luiz Salge questiona sobre a retirada da lombada na Avenida Alphaville entre a
Alameda Andrômeda e a Alameda Mamoré antes da curva de aproximação ao posto
Policial de Alphaville. A sinalização e iluminação são precárias, com perigo de acidentes,
contudo foi sugerido que seja implantada sinalização de “curva perigosa”, conforme
ofício encaminhado ao Secretário João Amâncio da Conceição;
- Edmilson Zumak alerta sobre os carros estacionados irregularmente na Al. Xingu, disse
que está prejudicando as entradas da garagem do Shopping Iguatemi e da Torre
Comercial;
- Pedro Reynol solicita melhor fiscalização na Av. Oiapoque e Al. Itapecuru, devido a
veículos estacionados de maneira irregular;
- Sr. Nelson Pichiliani fala sobre as consequências negativas do bloqueio entre as
Avenidas Aruanã e Paiol Velho, onde são formadas constantes filas de veículos para
entrar na contramão. Sr. Leonardo disse que a AREA está de acordo com a reabertura da
passagem e disse que a prefeitura deve intervir para melhor fluidez no trânsito, e se
necessário com fiscalização no local. Foi solicitado também providências no Cruzamento
da Araguaia com a Piracema, os veículos estão virando onde é proibido fazer a curva;
- Sr. Enzo alerta sobre os caminhões que estão circulando em horário não permitido.
Esclarecimentos: Sr. Leonardo disse que o Prefeito fez um decreto e instituiu a zona azul
em mais algumas alamedas do Centro Empresarial, entre elas estão: a Al. Itapecuru, a Al.

Grajaú e de forma gradual a Al. Amazonas, Al. Xingú, Av. Oiapoque e Mamoré. Relata
que o aumento de pontos de estacionamento rotativos também criará a necessidade da
presença do Demutran para fiscalizar e auxiliar a comunidade a coibir os furtos de
veículos, que geralmente acontecem em locais ermos, ou seja, sem testemunhas.

Delitos Apontados
Furto de veículos - Assunto: Sugestões
Interessado: Cap. Thiago Baston Theodoro

Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M o Cap. Theodoro afirma que todos os índices em Alphaville
encontram-se em decrescentes, de acordo com comparativo do primeiro trimestre de 2011
e 2012. A exemplo citou o roubo com 10 ocorrências em 2012 contra 08 em 2013, diz
que o ideal é ocorrência zero, porém comparado o resultado com a população flutuante de
quase 200 mil pessoas, os números são expressivos. Os índices que subiram foram os
furtos e furtos outros, em 2012 foram 67 e 2013 81. A partir de estudo foi diagnosticado o
seguinte: 72% tratam-se de furtos de documentos dentro de empresas. Já no bairro
Tamboré, ressalta o aumento em furtos outros (furtos de documentos, carteiras, CNH),
além de aumento de furtos de veículos na Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues,
solicita que os representantes de condomínios repassem a informação ao Corpo de
Segurança Patrimonial responsável, no caso a PM e a GMB criarão uma rotina de
policiamento para melhorar os resultados no próximo mês, todos os outros índices estão
em queda, bem como roubo de carga somente 02 em 2013. Disse também que o Cap.
Moitinho, responsável pela região de Itapevi, realizou no ano passado operações para
fechamentos de diversos desmanches, porém todos foram reabertos, o que reflete nos
índices.
Furto de veículos - Assunto: Pedidos
Interessado: Cap. Thiago Baston Theodoro

Sr. Jarbas Severo dos Santos, alerta sobre furtos de veículos próximo ao Mackenzie no
período da manhã, Luiz solicita ao Sr. Branco e demais autoridades que auxilie a área
durante esse período e explana sobre a importância das campanhas preventivas, diz que
no passado foi desenvolvida uma campanha de orientação sobre os furtos de veículos
constantes na Av. Piracema, onde as empresas participaram e alertaram seus funcionários
sobre objetos de valores expostos dentro dos veículos, aumento de câmeras no local dos
roubos, ressaltou sobre a Campanha de Saidinhas de Banco, com o apoio da PM e de
todos.
Outros - Assunto: Elogios
Interessado: SOCET

O Sr. Oswaldo Silva, Gerente Geral da Socet, informou que sua vigilância não registrou
ocorrências no mês de março de 2013.

Furto de veículos - Assunto: Reclamações
Interessado: AREA

O Gerente Geral da AREA, Leonardo Cunha registrou em março as seguintes
ocorrências: 10 Acidentes de Trânsito com Vítimas e 27 Sem Vítimas – 06 Acidentes
Pessoais – 1 Alarme Disparado – 1 Ato Obsceno – 1 Atropelamento – 9 Auxílios ao
Público – 07 Averiguações – 01 Averiguação de Furto - 02 casos de Danos/Depredação 4 desinteligências por vias de fato - 1 Documento Localizado - 02 Furtos - 1 Furto
Flagrante - 04 Furtos de Acessórios em Veículos - 05 Furtos de Veículos – 02 Incêndios 06 Mal Súbitos - 1 Manifestação Pública – 02 Outras Ocorrências – 02 Perturbações ao
Sossego Público – 1 Princípio de Incêndio – 1 Receptação Flagrante – 3 Roubos – 1 Usou
ou Porte de Entorpecentes . Destaca o furto de veículo flagrante realizado pela vigilância
da AREA com o apoio da GMB os indivíduos foram abordados e constatados no interior
do veículo diversos equipamentos roubados, disse que a prisão é necessária para o
combate desse crime. Sr. Branco informa que 2 (dois) menores foram detidos (Al.
Amazonas), porém furtando veículo na Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues. Sr.
Leonardo diz que entre o Alphaville e Tamboré, está o Centro Empresarial Jubran, onde
não existe uma Vigilância Privada ou Associação.
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