Taquaraçu de Minas, 21 de outubro de 2015

Prezados Condôminos.

Como já deve ser do conhecimento de todos, tivemos nos últimos 20 dias
várias ocorrências relacionadas a assaltos a residências na Alameda
Vermelha de nosso Condomínio.
Desde o primeiro evento, na madrugada de 01 para 02/10, esta Diretoria
vem envidando esforços no sentido de buscar soluções e /ou minimizar a
vulnerabilidade daquela área, conforme descrevemos abaixo.
1) Com a colaboração de oficiais militares que têm imóveis nas
Associações I e II, estamos viabilizando uma reunião com o
Comandante Geral da macro região que inclui Jaboticatubas, com o
objetivo de melhoria e até de uma base de apoio policial para o nosso
Condomínio (aceitamos mais colaboradores que possam facilitar
estes contatos).
2) Enviamos uma correspondência ao Comando local (Jaboticatubas),
solicitando rondas emergenciais neste momento.
3) Pedimos apoio e já contamos com ele a partir de segunda, dia 19/10,
da Polícia Civil, no sentido de investigar os ocorridos, inclusive a
partir da possibilidade de facilitação interna.
4) Está em fase de orçamento, em caráter de urgência, projeto de
instalação de câmeras e alternativas de segurança, na área mais
vulnerável (próxima à Alameda Vermelha).
5) Também está em fase de orçamento, e em caráter emergencial, a
contratação temporária de segurança armada motorizada
especificamente para atuar na área mencionada.
6) Encontra-se em fase de estudo de viabilidade e orçamento a
construção de um muro (a exemplo do que já ocorreu na divisa com
a estrada de terra para Taquaraçu de Minas) ligando as duas
portarias, e que será apresentado brevemente para Assembleia
Extraordinária a ser convocada em caráter de urgência
(possivelmente para 7/11 próximo).
7) Implantamos, a partir deste domingo, uma parceria de rondas
alternadas com a Associação II, abrangendo, inclusive a parte
externa (MG-020) do Condomínio.
Atenciosamente,
Associação dos P.I.B.A.Serra Morena – Residencial I.
Weslley Garcia
Presidente

