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PALÁCIO DA LIBERDADE 

S G  

PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 210/2018 

Assunto: Requer informações relacionadas à Guarda Civil Municipal de Jacareí.  

 

CONSIDERANDO que muitos munícipes questionam que a Guarda Civil 

Municipal de Jacareí não faz mais rondas no centro de Jacareí, além de outras ações que 

antes eram mais vistas; 

CONSIDERANDO que, agora a Guarda se encontra muito ausente, seu 

comando não apresenta projetos, além de suas viaturas estarem sucateadas, com falta 

de equipamentos e treinamentos de reciclagem aos guardas; 

CONSIDERANDO o projeto do COI – Centro de Operações Integradas, 

que sabemos será implantado em Jacareí, que é de extrema importância, mas que, além 

dele, a população não está vendo mais nada de novo na área de segurança, que, em 

muitos casos, a Guarda retrocedeu e os guardas estão desmotivados, sem apoio e sem 

projetos, 

REQUEREMOS à Excelentíssima Senhora Presidente desta Casa, 

ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja 

encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal de Jacareí o seguinte Pedido de Informações: 

1.  Por que o muro da Guarda Civil de Jacareí não tem identificação? 

2.  Quais são os projetos de segurança para a Municipalidade por parte do comando da 

Guarda Civil de Jacareí? 

3.  Estamos com dois anos de governo e foi apresentado apenas o COI no plano de 

segurança e, com relação à Guarda, não houve melhorias. Por que o comando até 

então ainda não apresentou projetos para a Guarda Civil de Jacareí? 

4. Informar quantas viaturas da Guarda, carros e motos, faziam parte do efetivo entre 

2014 a 2016 e quantas foram adquiridas neste governo, após 2017? 

5. Informar quantas estão sucateadas, paradas e sem uso.  

6. Informar quantos guardas finalizaram o último curso de formação. 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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6.1 Deste curso, falta alguém para completar o curso, com treinamento de tiro ou 

outro treinamento? 

7. Com relação ao Projeto “Guarda Amigo”, por que está sendo feito apenas no Jardim 

Califórnia? 

8. Informar também os indicadores de criminalidade, estatísticas de melhora na 

segurança no Município de Jacareí. 

 

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2018 

 

 
FERNANDO DA ÓTICA ORIGINAL 

Vereador - PSC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


