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À Vossa Excelência a Senhora

Presidente Lucimar Ponciano

Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito
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DATA lt /r 2/ 1} __AS~vJ
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI

Jacareí , 13 de dezembro de 2018.

Telefone: (12) 3955-9111 - Fax: (12) 3961-1092 - gabinet e@jacarei.sp.gov.br

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Jacareí

Assunto: Pedido de Informação n?210/2018

Excelentíssima Senhora Presidente :

Em atendimento ao Ofício n. 113/12/2018-CMP, dessa Casa Legislativa, datado

de 05 de dezembro de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 05 de dezembro de 2018,

referente ao Pedido de Informações n.? 210/18, de autoria do vereador Fernando da Ótica

Original, venho prestar as seguintes informações:

1. O prédio localizado na Av. Siqueira Campos n? 1338 era sede de

funcionamento da Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, órgão que abrigava em

suas dependências parte das equipes da Guarda Civil Municipal e toda Gerência da Defesa

Civil.

Destaca-se que a sede da Secretaria de Segurança foi transferida

recentemente para o CSP e portanto, será feito um estudo sobre qual o melhor instrumento

de identificação da Guarda Civil Municipal e da Defesa Civil, não sendo necessariamente

pintura em muro.

2. São vários os projetos de segurança para o Município de Jacareí, dentre

eles destaca-se: Projeto Patrulha do Guarda Amigo; Projeto Patrulha Maria da Penha;

Patrulha Rural; expansão do Projeto Tocando o Futuro; Programa de inclusão digital para

adolescentes e idosos; Proess, junto aos alunos das EMEF'S, com atendimento a mais de
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1500 alunos nos últimos 2 anos; convênio com a Secretaria de Estado dos neqocios da

Segurança Pública de habilitação para operacionalização do software "Detecta"; aquisição da

Plataforma Operacional de Videomonitoramento - COI.

3. Cumpre informar que nesses quase 2(dois) anos de gestão, a Guarda

Civil Municipal alcançou vários progressos e atendimento aos seus pleitos .

De 01/01/2017 até a presente data a Guarda Civil Municipal progrediu em vários

aspectos, dentre os quais destacamos: estatuto próprio; plano de carreira diferenciado;

aumento salarial de 27% em média, muito superior ao concedido aos demais servidores;

definição de cargos de comando de maneira efetiva; criação de seu próprio CFA - Centro de

Formação e Aperfeiçoamento; aquisição de fardamento e equipamento (coletes balísticos)

novos; elaboração e padronização de novo modelo de Cédula de Identidade Funcional;

contratação de 49 (quarenta e nove) novos guardas, recompondo a defasagem de efet ivo,

entre outros.

4. De 2014 a 2016 a frota de viaturas operacionais era composta por 10

(dez) carros e 20 (vinte) motos .

Após 2017 foram adquiridos mais 2 (carros) zero quilometro: um chevrolet S10

e um Chevrolet Spin.

5. Do período de 2014 a 2016 existem 2 (duas) viaturas que sofreram avarias

em acidentes que inviabilizaram sua recuperação.

Do período de 2017 até o presente momento não existem viaturas que se

tornaram "sucateadas".

6. São 15 (quinze) guardas, os quais permanecem cumprindo estágio

operacional supervisionado.
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6.1. Sim. Todos os 15 (quinze) deverão ser submetidos a avaliação

psicológica, a fim de serem liberados para execução e submissão às instruções de tiro

prático, conforme cronograma em execução.

7. Cumpre informar que o Projeto "Guarda Amigo" está sendo realizado em

2 (dois) núcleos: um na região leste no Jardim Califórnia e outro na região oeste, no Jardim

São Paulo.

Esclarece-se que são projetos pilotos, como propostos inicialmente, onde os

bairros devem necessariamente apresentar características próprias para seu funcionamento,

dentro do que se projeta. Há uma previsão de que todas as regiões do Município sejam

atendidas com pelo menos um núcleo em cada uma, nos próximos 2 (dois) anos.

8. Destaca-se que o acompanhamento, análise e divulgação dos

indicadores de evolução criminal não são de competência da municipalidade e sim dos

órgãos oficiais da Secretaria de Estado dos negócios da Segurança Pública.

Mensalmente a Secretaria Estadual dos Negócios da Segurança Pública divulga

em seu site www.ssp.sp.gov.br. os dados oficiais e respectivas análises das incidências

criminais.
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ED.GA'RD TAKASHI SASAKI

Prefeito em exercício do Município de Jacareí

f iO DE SOUZA

Secretário de Governo

Praça dos Três Poderes. 73 _2° andar- Centro - Jacareí-SP

Telefo ne: (12) 3955-9 111 - Fax: ( 12) 396 1-1092 - gabinete@jacarei.sp.gov.br


