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1. INTRODUÇÃO

“Amparado pelo Regimento Interno desta Egrégia Casa

de Leis, por meio do Requer imento nº 6597/17, foi constituída a presente Comissão Especial

de Estudos - CEE comafinalidade de analisaras atuais condições é necessidades da Guarda

Civil Municipal - GCM em relação aos cquipamentos, armamentos, munições, viaturas,

fardamentos, estrutura de trabalho e plano de carreira,

A legitimidade legal e regimental da CEE está

amparada pelo art. 53 do Regimento Interno (Resolução nº 174/2015, de 22 de maio de 2015)

que prevêexpressamenteque:

Art.53, As Comissões Especiais de Estudo serãoconstituídas.

por praposta da Mesa ouà reguerimentode 23 (um terço)
dos Vereadores, através de projeto de resolução, que

especificar oruúmero de membros, memeinferior a 3 (três)

2 DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO E DOS PROCEDIMENTOS

A Câmara Municipal de Ribeirão Preto aprovou o

Requerimento nº 6597/2017 deautoria do Nobre Vereador Otoniol Lima para a constituição

da presente CEE, sendo nomeados os seguintes vereadores membros: Presidente, Otoniel

Lima; Relator, Isaac Antunes; Lincoln Fernandes; Alessandro Maraca; e Fabiano Guimarães,

Ademais, o Vereador Igor Oliveira sendo eleitopresidente da Mesa Diretora, não participou

da CEE, passando o Vereador Nelson das Placas a compor a Comissão como membro em25
demaio de 2015.A

presente Comissão tem sua origem em decorrência

de diversas notícias veiculadas na imprensa local, visitas « reuniões com a Guarda Civil
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Municipal,ea nítida necessidade dese valorizar à guarda loca, aprimorando e buscando

soluções vi

2017, às 15h00min nesta Egrégia Casa de Le

a

sa

A instalação da CEE ocorreu no dia 20 de novembro de

DAS REUNIÕES

DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Em reunião da CEE, foi apresentado e deliberado o

cronograma próvio de atividades, sendo:

[71 Reunião = Apresentação do Cronograma de Atividades

7 | Visita = Base Central da GCM ocalizada ma Superintendência da GCM

um Tu
ta — Base Canil —

TN|Visita Taco Ambient
v BscoNoae

Vi|Visda Comitiva dos Verendoreparaconheavr ocstande detioscbsmihioem

Limeira
[vir|Visita da Comitiva dos Vereadores para conhecer Unidades Múveis blindadas €

armamentos ulizados em Barueri
Vil|Visitas Câmara dos Depultadosem Brasilia para vinblização deverias

TX|Visa Assembleia Legnniva do Estado de So Paulo = ALEST para vnblização
do verbas

X [Estudos sobre Proto de Leia S29aDTT

XI
|

Estados sobre Nomenclatura dx Guarda Municipal
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32 DA DILIGÊNCIA NA BASEDA GUARDA Civil MUNICIPAL —GCM RIBEIRÃO PRETO

Aos22 de março de 2018, às 15h00min, em diligênciana

Base da Gu da Civil Municipal de Ribeirão Preto,os membros da Comissão reuniram-se

com a Superintendente, Sra. Mônica da Costa Noceotic o Diretor, GCM Domingos Fortuna,

que acompanharam à visita para verificação do espaço físico, condições das frotas de

automóveis, viaturas e motos, analisando as condições e estruturas da Guarda Civil

Municipal local

Na ocasião, o Presidente da Comissão, Vereador

Otoniel Lima, comunicou a Superintendente que a CEE iria iniciar diligências em outras

cidades nas quais a Guarda Municipal é considerada como referência, com o intui

contribuir parao trabalho de segurança pública do Municipio de Ribeirão Preto,

33 DA DILIGÊNCIA NA BASEDA GCM DE LIMEIRA

Em diligência realizada na Base da Guarda Civil

Municipal de Limeira a0s 23 de março de 2018,a Comissão foi recebida pelo Ilustre Secretário

de Segurança Pública e Defesa Civil, Sr Francisco Alves da Silva,

A reunião iniciou-se comainformação de quea cidade

de Limeira possui cerca de 300 (trezentos) mil habitantes e o efetivo da GCMé de 45
(trezentos « quarentae cinco) guardas, estando ainda em andamento um concurso em fase

de investigação social para contratação de mais 100 (cem) guardas municipais.

Foi plantada a Secretaria de Segurança que conta

com um organograma diferenciado « descentralizado. Dentro deste novo organograma os

Guardas Civis Municipais estão divididos em equipes, sendo: Pelotão Escolar, Pelotão

“Ambiontal, Grupamento Operacional de Atendimento, Grupamento Ciclistico « Pelotão

Patrimonial, além de Corpo de Vigilantes que presta serviço desarmado em locais de baixo
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ico, Têm-se ainda Guardas Municipais prestando serviços junto ao Corpo de Bombeiros,

Poder Judiciário, Polícia Civile Defesa Civil,

Existe ainda na cidade à Academia Preparatória e o

investimento para qualificação e treinamento são realizados frequentemente através de

vários processos formativos,

A Secretaria de Segurança Defesa Civil conta hoje com

40 (quarenta viaturas equipadas com GPS (Global Posiioning System) para controle de

atividades e todos automóveis e motocicletas são preparados para o trabalho de

patrulhamento e rondas ostensivas, as vsturas são utilizadas mediante contrato de locação

e não fazem partedo pattimânio económico. Inclusive toda a manutençãoé feita através

desse contrato pelo convênio, possuindo viaturas reservas enquanto as outraspassam por

manutenção, sem nenhum custo,até mesmo se necessário, se faz a substituição definitiva da

viatura quando apresenta algum defeito insanável ou quando possuir alta quilometragem,

Recentemente, iniciou o funcionamento da Muralha

pontos.

estratégicos da cidade. Com a ajuda do monitoramento de câmeras por 24 (vinte e quatro)

Digital, que conta com 41 (quarenta é uma) câmeras inteligentes para monitor

horas inintecruptas nos principais pontos da cidade,a violência diminuiu drasticamente com

esse serviço inteligente, existindo por exemplo um dispositivo que sos como um alarme

quando detectada a placa de um veículo roubadoyfurtado, bem como identificam atitudes

suspeitas para abordagem da viatura mais próximas dos atos, e ainda, identificação criminal

caso os fatos não sejam evitados.

Toda essa mudança, explicou o Secretário de Segurança

e Defesa Civil só foi possível com a Lei Federal nº 3022/14 que institu as normasgerais das

guardas municipais, que vão desde a preservação da vido, patrulhamento preventivo,

compromisso com a evolução social da comunidade e uso progressivo da força.

Nos últimos quatro anos,a GCMde Limeira implantou

sistema de rádio digital criptografado, 50 (cinquenta) pistolas foram adquiridas, além de

novos uniformes. Os guardas também passam por treinamentos e capacitações periódicas e

o centro de formação da GCMde Limeira é considerado referência na formação de guardas

municipais
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Outra ação estratógica do comando da corporação foio

trabalho policial integrado com Polícia Militar é Polícia Civil, o que racionaliza e otimiza o

uso das forças policiais do município

Por fim, oportuno apontar que à Guarda Ci

Municipal de Limeita conta com um orçamento médio de R$ 35.000,000,00 (trinta e cinco

milhões) por ano.

34 DA DILIGENCIA NA BASEDA GCM Banurar

Em diligência realizada na Base da Guarda Civil

Municipal de Barueri/SP, os membros desta Comissão foram recebidos na Secretaria de

Segurança pelo Comandante Marcos Aparecido Guedes e pelo Chefe de Gabinete, Coronel

PM José Virgolino de Oliveira.

Foi informado na reunião que a cidade de Barueri

possui cerca de 270 (duzentos e setenta) mil habitantes, com efetivo da Guarda Civil

Municipal atualmente de 554 (quinhentos e cinquenta e quatro) guardas, patrulhando além
“da cidade de Barueri alguns casos na Grande São Paulo.

Trabalham na esfera preventiva e ostensiva, investem

constantemente em treinamentos e cursos paraseu efetivo. A base conta com uma academia,

quadra poliesportiva, fisioterapeutas, psicólogos para os guardase seus familiares, setor de

qualidade para avaliação do munícipe do trabalho realizado, além de um refeitório para

todos os funcionários, Existem ainda salas e auditórios para cursos e treinamentos,

Departamento Jurídico, Comunicação Social Tele Centro, Corregedoria e Ouvidoria, esses

dois últimos, conforme exigência da Lei nº 1302272014.

São 03 (três) companhias aluontes e O! (uma)

especializada, a companhia especializada atua em locais que existe a necessidade de

especial e/ou metas, além de existir parceria efetiva com a Polícia Civ

Militar. As armas utilizadas são pistolas, abolindo o uso do revólver calibre 38, Possuem

serviço de into ncia,além do monitoramento por 351 (trezentos e cinquenta e uma)
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câmeras de segurança durante 24 (vinte e quatro) horas por dia nos principais pontos e

cruzamentos da cidade, Possuem o sistema “Detecta”, na qual dispara um sinal sonoro

quando identifica alguma placa que corresponda a carros roubados/furtados.

O serviço inteligente registra todas as ocorrências com

fotos, fatos, horário, local, tipo de crime, quantos sujeitos participaram dos crimes, dentre

outros subsídios importantes, ou seja, todasas informações são arquivadas minuciosamente

“em um banco de dados com todas as ocorrêns

As Operações são lideradas pelo Comandante,

Suticomandante e Coordenador Operacional, conforme plano de esteira estabelcido no.

Município. Fazem parte da Secretaria de Segurança: A Guarda Civil Municipal, a Defesa

Civil a Mobilidade Urbana e o DEMUTRAN, sendo que este último possui 03 (três)

ambulâncias de resgato (UTI Móvel), viaturas e motos táticas.

A Secretaria de Segurança conta com um orçamento

médio deR$3 000.000,00 (tintae cinco milhões) por ano.

“Ademais, à Guarda Civil Municipal contará com

viaturas blindadas, por meio de uma parceria da Prefeitura de Barueri com a iniciativa

privada, O objetivo é garantir mais segurança aos agentes que atuam no Comando Tático da

Corporação.

Outrossim, àsviaturas contarão comopadrão “Três A”

de blindagem balst capaz de suportar disparos de armas dealto calibre, como

submetralhadoras de 9 milimetros ver de 44 Magnum,

35 DADIIGÊNCIA NA BASEDA GCM DECAMPINAS.

Em diligência na Base da Guarda Civil Municipal de

Campinas, foram recebidos na Secretaria de Segurança pelo Comandante Marcio Frizarin.

A reunião iniciou comainformação de quea cidade de

Campinas possui cercade 1 (um) milhão e 200 (duzentos) mil habitantes e mais o público
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flutuante na região, com área média de 792 (setecentos e noventa dois) quilômetros

quadrados, possui efetivo da Guarda Civil Municipal de 722 (setecentos e vinte e dois)

guardas civis municipais,

Cerca de moventa por cento (90%) das viaturas são
utilizadas através de convênio por locação, sendo que 100 (cem) viaturas fazem o

patrulhamento do municipio. Além disso, a GCM possui viaturas blindadas, com ar

condicionado e cada guarda possui seu uniforme completo e seu colete,

Em Campinas, as Polícias Civil e Militar também

tfsbalham em conjunto com a Guarda Municipal. Solientou-se na reunião que segundoaLei
nº 1302282014 a função do Guarda Civil Municipal não é apenas cuidar do patrimônio

púbco

Ademais, a GCMutiliza “Sparks”, além de outros tipos

de armamentos. No municipio de Campinas existe o plano de esteira, na qualo maior cargo

é ode Inspetor Superintendente e os cargos de Comandante e Subcomandante são de livre

nomeação pelo Chefe do Executivo Municipal,

O Comandante explicou que a Polícia Militar não paga

impostos para aquisição de armase munições, ao contrário da Guarda Civil que area com a

tributação especifica, sendo assim, uma arma para a Polícia Militar custa em média R$

4.000,00 (quatro mil reais, já para a Guarda Civil o valor será praticamente o dobro,

Possuem uma central integrada de monitoramento

através de câmeras em tempo real, denominada “Câmera Inteligente” que consegue
identificar e irar de circulação automóveis clonados, roubados furtados, Acompanham em

tempo real através de imagens extemas, e possuem convênios com postos de gasolina e

dnstituições financeiras paraobter imagens internas. As câmeras são também instaladas em

soidas para rodovias. Informou ainda que foi feito um convênio em Indaiatuba para

aquisição das câmeras de monitoramento, « queacidade reduziu em 100%(cem por cento)
o furtode veículos,

Cmara Municipal de Ribeirão Preto Pásina9 de17
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O investimento é de R$ 7.000.000,00 (sete milhões)

anual. Trabolham na esfera preventiva c ostensiva, investem constantemente em

treinamentos e cursos para o efetivo

Além da visita realizada na base administrativa ea base

operacional (Base de Inteligência), a Comissão visitou os estandes de tiro, local onde é

realizado os treinamentos para todo o efetivo da GCMde Campinas, além de atender as

CNS de outros municípios. O local conta com dois estandes de tiros, sendo um virtual.

DO COMPARECIMENTO DA SUPERINTENDENTE DA GCM» RIBEIRÃO PRETO

Foram reunidos os membros para discutir sobre as.

ências ocorridas em outras cidades, conversando em relação a grande diferença em

pontosestruturais, operacionais, entre outros pontos, destacando na reuniãoadeficiência do

municipio de Ribeirão Preto em relação a ausência de uma Secretaria de Segurança Pública,

Foi deliberado pelos membros convidar a

Supetintendente da GCM, Sra, Mônica da Costa Nocciol, para alguns esclarecimentos

necessários sobre um Requerimento apresentado pelo Nobre Vereador Fabiano Guimarães

sendooobjetivo da CEEo fortalecimento da Guarda Municipal de Ribeirão Preto.

Em 29 de maio do 2018 às 16h00min, reuniram-se no

Plenário desta Egrégia Casade Leisos vereadores membros da Comissão Especial de Estudo,

bem comoo Vereador convidado, Fabiano Guimarães, com Superintendente da GCM, na

qual esclareceu os questionamentos realizados, informando detalhadamente todasas
dúvidas apresentados.

Posteriormente, em 31 dejulho de 2018 foi apresentado

pela Superintendente os documentos solicitados na reunião, que consiste no plano

estratégico de ação da Guarda Civil Municipal bem como a estatística completa das

ocorrências, solicitações e suprimentos realizados,
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Com relação à atual frota à Superintendente afirmou

que está em análiseaterceirização da frota, pois devido aos novos guardas será necessária a

aquisição de novas viaturas.

DA CONCLUSÃO

Diante de todos os fatos descritos, bem como em

virtude do estudo e a análise das pesquisas « diligencias realizadas, passo a apresentar

algumas considerações.

Objetivo da instalaçãoda presente Comissão Especial

de Estudos Éo fortalecimento da Guarda Ci il Municipal de Ribeirão Preto e para alcança-

lo a Comissão não medi esforços « realizou várias diligênci “in loco” para analisar é

observar aestrutura técni operacional não apenas da Guarda Civil Municipal de Ribeirão.

Preto, mas em cidades que são tidas como exemplos no Estado de São Paulo.

A Guarda Civil Municipal de Ribeirão Preto tem

desempenhado um brilhante trabalho no Municipio, mesmo em condições diferentes das

que foram observadas em outras cidades,

Ademais, vislumbra-se a gritante diferença em pontos
estruturais « operacionais, fazendo jus a GCM local ser reestruturada e dessa forma

beneficiar cada vez mais a população de Ribeirão Preto que tanto sofre com a insegurança.

51 SECRETARIA DESEGURANÇA

Dentre tantos fatores verificados, o que se mostra mais

importantee necessárioéa criação da Secretaria de Segurança Pública no Município, por

diversos fatores que certamente contribuirão para à melhoria da segurança na Cidade.
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Com a criação da Secret Municipal de Segurança

Pública facilitará o processo de investimento para modernização « operacionalização das

ações da Guarda Civil Municipal.

A Secretaria Municipal de Segurança possibilita o

avanço da Guarda Municipal perante os órgãos de Segurança Pública Estadual e Federal

Além disso, trata-se de um benefício para à cidade, uma vez que terá competência

oficializada para propor planos « ações que visem à redução dos indices de violênci

criminalidade no Município,

Constituirá um instrumento para a busca de mais

recursos públicos federais e estaduais para a ampliação dos programas relativos à Segurança

Públicae para a implantação de novas ações em busca de uma cidade mais segura.

Diante das inúmeras dificuldades encontradas em

manter à ordem e combate à criminalidade nos principa setores dos municípios, é

necessáriaaimplantação ou criação de uma Secretaria de Segurança Pública, para que dessa

forma, as ações possam ser tomadas de forma mais coordenada.

Outra vantagem seria a criação de um banco de dados,

contendo informações importantes, como levantamento numérico de crimes, prisões,

registro de assaltos e outros tipospenais, além de ter umbanco dedados as fotos de todos

os criminosos, no âmbito municipal, dessa forma para facilitar a identificação de possíveis

delitos e conhecimento por agentes das polícias militar e civil

A Sectetaria Municipal de Segurança Pública seria um

órgão de execução programática integrante da Administração Pública Municipal,

diretamente vinculada ao Gabinete do Prefeito,sendo que dentre suas competências pode-

secitar

= Propor « conduzir a política de defesa social do

Município, com ênfase na prevenção da viotê

realização deprogramas sociais;
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Assessorar o Prefeito e demais Secretários

Municipais na ação coordenadora das ações de

defesa social do Municipi

Promover a cooperação entre as instâncias foderate

estadual, articulando-se com os demais órgãos da

Administração e com a sociedade, visando otimizar
as ações na área de segurança pública e social de

interesse do Município;

Promover à gestão dos mecanismos de proteção do

património público municipal e de seus usuários,

com aplicação de tecnologia avançada;

Implementar, em conjunto com os demais órgãos

envolvidos, o Plano Municipal de Segurança;

Atua, na política de prevenção «combate às

drogas, através de agentes multiplicadores, na

orientação escolar,na elaboraçá de estatísticas e

sugestões pertinentes, tudo em conformidade com

as disposições da Legislação Federal

Promover a vigilância das logeadoutos públicos,

atravês de centrais de vídeo monitoramento «

demais tecnologias avançadas;
Promover a vigilância dos bens culturais e dasáreas

de preservação do património natural do

Município, na defesa dos mananciss, da fauna, da

flora emeio ambiente em geral

Exerceração preventiva de defesa socialomeventos

realizados sob a tesponsabilidado de agentes

pblicos municipais
Colaborar com a fiscalização municipal, ma

aplicação da legislação referente ao exercicio do

poder depolícia administrativa do Município;
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* Promover a fiscalização das vias públicas,

o necessário suporte às demais

secretarias municipais;
+ Acompanhar os órgãos institucionaisde segurança

em atividades operacionais de rotina ou

emergenciais reslizadas dentro dos limites do

Município;
+ Promover cursos, oficinas, seminários e encontros

istas à formação e capacitação de pessoas

para serem agentes promotores e divulgadores de

assuntos inerentes à defesa civil do Município;

+ Instalação de câmeras de monitoramento em vários

pontos da cidade.

= Buscar parcerias com comerciantes da cidade para

coliboração da aquisição de câmeras de

monitoramento,

* Atua, em porcetia com os dem:

entidades, no combate e prevenção à exploração

sexualde menores e adolescentes;

+ Crisçãodeequipes para a segurança dos servidores.

e da população nas Escola, Postos de Suúde,Semas

contos;
+ Dentre outras competências,

A coxistência da Secretaria de Segurança Pública

proporcionaria melhor condições de trabalho conjunto da Guarda Civil Municipal com a

Polícia Civil e Militar, proporcionando significativa contribuição para que a população do

Município de Ribeirão Preto possase sentir mais protegida.

52  Emmvo
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Verificou-se que o efetivo da cidade de Limeira que

possui cerca de 300 (irezentos) mil habitantes é de 345 (Irezentos e quarentae cinco) guardas,

estando ainda em andamento um concurso em fase de investigação social para contratação

de mais10 (com) guardas municipais.

Já na cidade de Barueri com aproximadamente 270

(duzentos e setenta) mil habitantes o efetivo é de 554 (quinhentos e cinquenta e quatro)

guardas e em Campinas é de 722 ( centose vinte e dois) guardas, com 1.200.000 (um
milhão e duzentos mi) habitantes

Vislumbrase a dificuldade enfrentada pela Guarda,

Civil Municipal de Ribeirão Preto vez que o município conta com cerca de 692 seiscentos é

noventa e dois) mil habitantes e um pequeno efetivo de 245 (duzentose quarentae cinco)

guardas municipais. O seja, um município com metade da nossa população, como Limeira,

possui o dobro do efetivo da GCM Ribeirão Preto.

Dessa forma, mais do que investimentos operacionais

ou estrutu s, o municipio necessita suprir a ca ência da quantidade de agente

53 Formação EQUAuHICAÇÃO

Ademais, a qualificação e investimento em formação da

adasGuarda Civil Municipalé de suma importância, pois verificou-se que nas cidades.

há constantes investimentos nas condições profissionais dos guardas. Além das bases

possuirem centros de reuniões para palestras, cursosestands de tiros para treinamento.

Não há apenas investimento profissional, mas também

investimentos pessoais para motivação e valorização, de modo que as bases da GCMcontam

com academia, artes maeciis, quadra esportiva, e ainda atendimento psicológico para os

guardas e seus familiares, Um conjunto de fatores que

além
de quali

investimento pessoal, motiva os guardas, sendonítida a preocupação como bem-estar do

eletivo,
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54 CONVÊNIO PARA UTILIZAÇÃO DE AUTOMÓVEIS.

Verificou ainda que as viaturas não são adquiridas

“como patrimônio, mas utilizadas mediante contrato de locação, através de convênio, sendo

amanutenção realizada através desse contrato,

Dessa forma,a frota está sempre atualizado,existindo

“uma viatura reserva enquanto outra passa pela manutenção, sem nenhum custo,até mesmo

se necessário, é feita a substituição definitiva da viatura quando apresenta algum defeito

insanável ou quando possuir alta quilometragem,

55 MURALHA DIGITAL

O investimento em tecnologia foi um ponto que muito

surpreendi, pois em Limeira funciona a “Muralha Digital”, que conta com 41 (quarenta e

“may câmeras inteligentes para monitorar pontos estratégicos da cidade. Comaajuda do

monitoramento de câmeras por 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas nos principais pontos
da cidade a violência diminui drasticamente existindo, por exemplo, um dispositivo que

sou como um alarme quando detectada a placa de um veículo roubado/furtado, bem como

identificam atitudes suspeitas para abordagem da viatura mais próxima dosfatos,e ainda,

identificação criminal caso os fatos não sejam evitados.

Em Campinas possuem uma central

monitoramento através de câmeras em tempo real, denominada "Câmera Inteligente” que

automóveis clonados, roubados e furtadosconsegue identificar e tirar de circula

“Acompanham em tempo real imagensexternas, e possuem convênios com postos de gasolina

é bancos para imagens intemas, Além de possuir câmeras instaladas em saídas para

rodovias,

Em Barueri possuem serviços inteligentes utilizando o

monitoramento através de 351 (trezentose cinquenta e uma) câmeras durante 24 horas por
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dia, localizada nos principais pontos e cruzamentos da cidade.

O
registro inteligente registra

todas as ocorrências com fatos, fotos, local, horário ipo de crime, dentre outras informações,

O serviço inteligente serve também para recuperar produtos de furto ejou roubos.

6 Dosexcamismentos

Pelo estudo feito, merece ser enviado ao Prefeito

Municipal cópia integral das diligências realizadas, bem como este Relatório Fina, buscando
conscientizar e viabilizar meios de maior valorização e investimento na segurança do

Municipio de Ribeirão Pet, tomando providências administrativas concretas para otimizar

o presente estudo.

Ribeirão Preto,27 de dezembro de 2018.
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