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São Paulo, 3 de agosto de 2015.   

Ofício DFC nº 142/2015 

  

    

Senhor Secretário  

  

 

Este gabinete recebeu uma delegação de moradores e 

comerciantes, acompanhados pelo presidente da Associação dos Moradores e 

Comerciantes do Bairro de Vila Zelina (AMOVIZA), entidade comunitária sem 

fins lucrativos e políticos, registrada oficialmente desde 2008 e que objetiva 

mobilizar a comunidade local e adjacências para o bem comum, oportunidade em 

que nos foi entregue o Ofício 334/2015, subscrito pelo presidente daquela 

Associação. 

  

Relata a missiva que foi protocolado junto a essa Secretaria 

o Ofício nº 029/2014, junto com abaixo assinado, tendo o mesmo recebido 

manifestação contrária, informando os interessados por meio do Ofício nº 

1158/2014, da Polícia Militar do Estado de São Paulo (cópias anexas). 

 

Reclamam os moradores que, com a recente inauguração 

do Metrô de Vila Prudente e do Monotrilho, a região ganhou desenvolvimento 

comercial e imobiliário, mas ao mesmo tempo tornou-se vulnerável à ação de 

meliantes, aumentando consideravelmente a incidência de assaltos, roubos e 

furtos, além do tráfico de drogas. Trata-se de uma localidade com grande número 

de casas residenciais, comerciais e agências bancárias, havendo pouca 

verticalização, o que deixa os moradores e trabalhadores muito inseguros e 

assustados. 

 

Excelentíssimo Senhor 

Alexandre de Moraes 

Secretário de Segurança Pública  
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Diante de todo o exposto, no intuito de dar a esses cidadãos 

um mínimo de segurança para que possam cumprir suas obrigações diárias, 

solicitamos a implementação de uma das alternativas abaixo: 

1. instalação de uma base comunitária móvel 24 horas, 

sob responsabilidade de execução por parte do Estado, na esquina da Rua 

Tamunanas com a Av. Zelina ou no entroncamento da Rua Roberto Feijó, 

Av. Zelina, Rua Monteiro, ou, ainda, em outro local a ser definido nesse 

perímetro, além de rondas preventivas de PMs a pé; OU, 

2. parceria da AMOVIZA com a Polícia Militar, 

que contará com a mobilização da comunidade junto aos moradores, 

comerciantes e empresários, que fornecerá a infraestrutura e adquirirá os 

equipamentos de acordo com as especificações da PM, ficando a cargo do 

Estado prover o efetivo policial necessário para o funcionamento e 

monitoramento dessa base, além de rondas a pé na região. 

 

Contando com o apoio de Vossa Excelência, aproveitamos 

o ensejo para reiterar protestos de estima e consideração. 

  

 

Atenciosamente 

 

  

  

  

p/ Deputado Fernando Capez 

João Silvestre Borro 

                       Chefe de Gabinete 
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