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LUIZ HUMBERTO MENDES SALGE
GERALDO JOSE MICHELOTTI
EVALDO BRAUN
JOAQUIM DOMINGUES FILHO
CELSO RODRIGUES DA SILVA
JARBAS SEVERO DOS SANTOS

FALA DOS MEMBROS DA DIRETORIA
O Presidente abriu a reunião com os agradecimentos, apresentação dos participantes e
submeteu a ATA anterior à aprovação. Explanou sobre o desastre de Santa Maria com
repercussão mundial, deseja trazer o Grupo de Bombeiros e o PAM para auxiliar na
segurança em casas noturnas da região, além do atendimento de hidrantes, coloca o
Conseg a disposição. Ressaltou o homicídio no Residencial Três envolvendo o Policial
Civil, solicitou a palavra do Delegado para maiores detalhes. Falou sobre a Comissão
Eleitoral formada pelos Conselheiros: Celso Rodrigues da Silva, Enzo Scalzi e
Leonardo Rodrigues da Cunha para organização das eleições - biênio 2013/2015, que
acontecerá no mês de maio deste ano, com mudança de Diretoria e Conselho. Convida
todos a participarem.
MEMBROS NATOS
Membro Nato
PM:
Membro Nato
PC:

PRESENTE
PRESENTE

AUTORIDADES PRESENTES - MEMBROS INSTITUCIONAIS E
REPRESENTATIVOS
FALA DOS MEMBROS NATOS E AUTORIDADES PRESENTES
Pela Guarda Municipal de Barueri o Sup. De Paula diz que o atual Prefeito apontou
diversas melhorias de segurança na região, como a contratação de 100 novos agentes,
investimentos em treinamentos, entre outras. Luiz elogiou o trabalho da GMB, diz que
os profissionais, muito bem treinados, tem sido brilhantes, isto desde a época do Cmte.
Miguel, pessoa dedicada, que elevou a moral da GMB, a qual se tornou referência para

outros estados.
ASSUNTOS TRATADOS
Polícia Militar
Outros - Assunto: Elogios
Interessado: Cap. Thiago Baston Theodoro
Pela 5ª Cia. do 20º BPM/M o Cap. Theodoro apresentou um comparativo do primeiro
trimestre de 2011 e 2012. Foi percebida diminuição significativa em todos os índices,
como roubo (queda de 22%), compreendem-se os bairros de Alphaville, Tamboré e
Jubran. Porém, foi diagnosticado aumento significativo de furtos de veículos,
principalmente no mês de Jan/2013. Disse que alguns desmanches fechados foram
reabertos. Informou que o atual Prefeito Gil demonstrou muito interesse em apoiar a PM,
bem como a Atividade Delegada (policial militar no horário de folga exercendo algumas
atividades que são de competência legal da Prefeitura com remuneração direta dela).
Contudo, sendo aprovada a legislação a PM conseguirá expandir seu trabalho, o que
ajudará na perturbação de sossego, fiscalização de camelô, entre outras ações diversas.
Explanou também sobre a construção de novo Batalhão, que será entre o 1º DP e Ginásio
de Esportes na Av. do Exército Brasileiro. A 5º Cia e o Prédio que abriga a Força Tática
no Parque Imperial irão fazer uma fusão do efetivo, ficarão a caráter provisório na
Lourenço Zácaro e Força Tática, e existe a possiblidade de construir outra 5º Cia.
Externou o contentamento da corporação ao atual Prefeito, disse que informará todos
sobre as possíveis mudanças.
Polícia Civil
Outros - Assunto: Sugestões
Interessado: Dr. Alexandre M. Palermo
O Dr. Alexandre Palermo, Delegado Titular do 2º DP, falou sobre a importância da
segurança relacionada a incêndios em locais públicos. Na Granja Viana este assunto era
uma preocupação, ressalta que esse tipo de ação é identificada por meio de distribuição de
flyers e pôster na internet, após fiscalização as ocorrências eram impedidas e quase 100%
dos casos não se tinha documentação, local sem autorização, além de não atender as
normas de segurança. Sobre o ocorrido no Tamboré 3, segundo informações a festa
contou com mais de 600 convidados dentro do residencial, envolvendo o escrivão de
polícia civil em uma morte, após discussões e bebidas alcoólicas. Disse ainda que será
realizado um protesto nesta data em frente ao Residencial 1. Informou que este caso é de
competência de Santana de Parnaíba. Sr. Enzo complementou que no Tamboré 1 é
indicado para maior segurança nas festas, uma lista dos convidados na portaria,
estacionamento, segundo ele existe uma série de providências a serem tomadas. Já
conseguiram coibir festa grandes no Tamboré 1 e Residencial 2, alerta que já ocorreu até
capotamento devido a desorganização dessas festas. Gislane Gandra – Presidente da
ACVAT sugere mudança no Regimento Interno dos Residenciais, como exemplo, o
número reduzido de pessoas para festas em residências, por uma questão de segurança,
pois as pessoas ficam até sem condições para estacionar, afirmou.

Prefeitura
Outros - Assunto: Pedidos
Interessado: Diretor do Demutran Claudenor Moura
- Luiz Salge questiona sobre a retomada de Viaduto na Av. Tucunaré. O Diretor do
Demutran Claudenor Moura diz que é visível a situação do trânsito na região, porém isto
não acontece somente em Alphaville, e todos os projetos da gestão passada foram
retomados, contudo a ponte da Aldeia ligada a Alphaville será retomada. Com objetivo de
atender a Cidade, solicitou ao Prefeito Assessoria Jurídica e Engenheiro de Tráfego, para
estudo detalhado da situação de Barueri e de forma especial Alphaville. Leonardo diz que
uma cidade como Barueri deve contar com técnicos formados, segundo ele assim que o
Prefeito foi eleito recebeu um grupo de Associações de Alphaville, com diversos pedidos,
entre eles foi solicitado prioridade na contratação de “Estudo de Sistema Viário” para
implantar soluções técnicas na região. Moura diz que o prazo foi curto para essa
contratação, além de envolver um investimento muito alto, como caso de desapropriação,
ressaltou a saúde e educação como temas importantes a serem considerados. Luiz explana
sobre projeto de longo prazo do Governador e da Prefeitura com foco em melhorias no
transporte público da região, bem como a linha de trem. Por fim, solicita a possibilidade
de retirada de lombada próxima ao Posto Policial em frente ao Res. 2, pois as quantidades
de freadas bruscas são constantes, não tem iluminação adequada, existe perigo de
acidente.
- Leonardo solicita construções de marginais paralelas ao rio para desafogar o trânsito da
região, além de se tratar de uma obra de facilidade técnica, com criação de poucas pontes,
para ligar a marginal da Aldeia até Carapicuíba, seguindo para Osasco até chegar a São
Paulo. Solicitou também mais um estacionamento de motos no canteiro central em frente
ao CCA – Centro Comercial Alphaville, na Alameda Araguaia, o espaço atual não está
suportando mais motos, sugere a utilização do espaço junto ao gradio, no trecho com o
cavalete para não estacionar, desta forma os motoqueiros terão mais segurança na
travessia de rua e respeitarão mais o trânsito, diz que os motociclistas se sentem
marginalizados com estacionamento ruim, e como resposta trata mal os motoristas.
Alertou sobre a importância de repinturas nas faixas de pedestres, Moura diz que já está
sendo sinalizado sobre o assunto.
- Evaldo Braun fala sobre problemas constantes no Viaduto da Av. Paiol Velho, os
caminhões encalham e prejudicam o trânsito. Solicita demarcação nas pistas com
identificação de altura.
- Pedro Reynol - Reynol Cardoso Advogados questiona sobre a falta de sinalização na Al.
Madeira, após a retirada de vagas e implantação de calçadas os veículos estão
estacionando horizontalmente ao lado da calçada. Sr. Leonardo diz que a prioridade é do
pedestre, por isto deve ser sinalizado à zona azul, além de algumas vagas de carga de
descarga devido aos comércios e prédios. Pedro explanou também sobre a importância de
a nova secretaria trocar informações com a comunidade e entender as questões específicas
até da segurança, o trânsito deve melhorar sem colocar a segurança em risco, afirmou.
Entregou fotos com problemas sérios de estacionamentos indevidos, em sua opinião o
aumento de furtos de veículos no final de ano pode ter até correlação com a falta total de
fiscalização, contudo o sucateamento do Demutran tem como consequência a segurança
da região.

Esclarecimentos: Senhor Moura relata que em Barueri não se constrói prédios sem
retorno, por parte do proprietário, de benefícios ao trânsito local, medida do atual
governo. Estacionamentos subterrâneos também estão no projeto da nova gestão. Já existe
um estudo desde o dia 7 de fevereiro com melhorias no acesso direito para o Res. 1. Sr.
Leonardo explica que na região não existem condições de locomoções de veículos para
atender mais estacionamentos, sugere melhorias no transporte de massa. Moura diz que
qualquer tipo de melhoria é viável. Luiz ressalta que o Conseg apoiará o Demutran em
informações e criticas, tecnicamente existem profissionais para tratar esse assunto e que o
Estado tem interesse em ajudar o Município.

OBSERVAÇÕES
Sr. Leonardo esclarece que o Centro Comercial Alphaville tem uma rede de hidrantes
para possíveis incidentes, onde caminhões abastecem essas redes, além de adaptação de
2 caminhões pipas pequenos, para circularem sem dificuldades no local.
Domingues informou que o PAM e a AREA tem levado para a Sabesp e Comte. do 18º
GB - Grupamento de Bombeiros, solicitações para futuras melhorias, explica que o
PAM criou um Projeto de “Acionamentos de Caminhões Pipas”, com 4 (quatro)
empresas cadastradas, além de Fornecedores de Caminhões Pipas
envolvidos/catalogados. Citou a exemplo deste projeto o combate de fogo, durante uma
semana, na Cidade de Jandira. Foi realizado um encontro em Barueri para apresentação
do Projeto com a participação da grande São Paulo, com sucesso absoluto e retornos
posteriores ao evento.
Com intuito de estender o projeto o PAM, tem levado a proposta (Projeto e Estrutura)
em 16 Municípios, e desta forma constituí-lo em cada Município, atualmente as cidades
que o implantaram foram: Embu, Embu Guaçu, Cajamar, Itapecerica. Já Jandira está
com ações para adaptar-se. Sr. Nelson ressalta os treinamentos realizados pela AREA
para os Condomínios Verticais, diz que tem ajudado a combater possíveis incêndios em
prédios, trata-se de um trabalho fundamental para maior segurança nos prédios. Luiz
parabeniza a todos pelo esforço e resultados alcançados.
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