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Aos 21 (vinte) dias do mês de dezembro de 2017, às 16:00 horas,

—

reuniu-se
na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, na Sala de Comissões desta Casa de Leis,
os vereadores membros da Comissão Espocial da Estudos, contida pelo
Requerimento nº%.597/17, tendo como objeto “ANALISAR AS ATUAIS
CONDIÇÕES E NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM RELAÇÃO

Aos EQUIPAMENTOS, ARMAMENTOS, MUNIÇÕES, VIATURAS,

FARDAMENTOS, ESTRUTURA DE TRABALHO E PLANO DE CARREIRA”,
publicado no DOM da edição de 10/11/17 composta por O6(seis) vereadores
membros quais são: presidente vereador proponente Otoniel Limae Isaac Antunes,
Lincoln Fernandes e Fabiano Guimarães justificada a ausência dos vereadores
membros Alessandro Maraca e Igor Oliveira, o qual por força do exercício da
presidência da Casa Legisl no ano de 2018 e vedação do regimento temo
Será subsiudo por auto membro O vereador menbro Lincoln Femandesfez à

lftra a juste auênciado vereadorMaca Gaspar por compromisos
inadiáveis se fazendo representar nesta reunião pelo assessor Dayan Aleixo. E que
o prsienio da CEE agradecendo os presente fezbreve lato dos motvos que
juificaram o peido desta GEE rlerando aqueles expostos no requerimento
nº6.59712017, para apresentação do CRONOGRAMA PRÉVIO DE TRABALHO

descrevendo o ceteúdo do erenegama prévio: em quea primera reuiãose tata
da própria apresentação do respectivo cronograma; a segunda reunião setrata de
vista na base cena da GCM localizada a cuperinendência da GCM, entendo como
megida imediata reuistar ao Pieeio à roca imedata deste prédio para outo
reto com” melhor estrutura “tica que disponbize condiões. para
desenvoNimento do aldados ias; a terei reunião se trt de vista a asa do
canil ond5 ola doi ães adestados para frear encontar enterpecenes
quarta vista digenir na base ambiental: quinta vista igencar na base Nor
Sora vista 6 a realização da comia de vrendores desta CEE na companhia d

represenentes da GOM no estende de lo do  Eahão da GCM Limeira para
analisar e trazer o que for deposito naquela Insiição;a stima diligência se
refere comia de vereadores pra verificar como funciona as unidades móveis
blindadas e armamentos utilizados pela GCM Barueri, em que este município de |

Barueri esta recebendo viaturas blindadas gerando maior segurança e dinamismo

para aquela GCM que tem realizado trabalho ostensivo na companhia da Polícia

Mia, sb comando do coronel Gadeir, endo objeto devita osdeputados
federais em Brasilia para buscar recursos financeiros, adiantando a informação que
em contato com o deputado federal Roberto Alves conseguiu disponibilizar pafa esta
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CEE recurso para a aquisição de três novas viaturas para GCM que serão entregues
em 2018, e diligência perante os deputados estaduais para conseguir fortalecer e
proporcionar maior notoriedade estadual a Guarda Civil Municipal no combate ao
crime organizado na cidade de Ribeirão Preto em parceria com a Polícia Miitar e
Civil, comapossibilidade da mudança de nomenciatura em algumas cidades para
Polícia Municipal, enfatizando que desde meados de 1996 o presidente desta CEE,
está atuando na questão da segurança pública, Polícia Miltar, descrevendo seu
histórico na ação da defesa da segurança pública, destacandoa necessidade do
fortalecimento da Guarda Civil Municipal, agradecendo aos vereadores que
aceitaramodesafio de trabalhar em defesa da segurança pública por meio desta
GEE, concedendoa palavra aos demais vereadores membros e a deliberação sobre
o cronograma prévio apresentado. Com a palavra o vereador membro Isaac Antunes
manifestou favoravelmente ao cronograma prévio principalmente em buscar
expertise e conhecimento em outras cidades que possuem GCM, para disponibilizar
mecanismos de capacitação para GCM local. O vereador membro Lincoln
Fernandes fazendo os agradecimentos de estilo, também se manifestou favorável ao
cronograma prévio apresentado demonstrando grande organização para
desenvolvimento dos trabalhos, porquefaz um raio X da atual situação da GCM e
traz mecanismos para o melhoramento da GCM em exemplos de outras localidades,
é sugeriu ser inserido no cronograma de estudos relacionado a atribuição aofato da
GM atuar como agente de trânsito por isso destacou a necessidade deste assunto
integrar os trabalhos desta CEE. Com a palavra o presidente da CEE destacou ser
totalmente pertinente esta questão, porque em diligência em outras cidades como
Barueri, Campinas e Limeira também atuam no trânsito, por isso é importante
analisar primeiramente como estas cidades atuam para depois eventualmente
implementar esta atribuição no municipio de Ribeirão Preto. O vereador membro
Fabiano Guimarães destacouaexpertise do vereador presidente nesta questão de
segurança pública, pois será Política Pública Municipal de Segurança Pública, e
quanto a temática da GCM destacou sua atuação direta inclusive dos estudos
quando participava da Escola Superior de Guerrarealizou estudo no seu trabalho há
08 sobre a GCM de Ribeirão Preto, o qual, foi entregue a presidência desta CEE, em
que neste estudo ficou evidenciado por meio de comparativo, que Ribeirão Preto
está em defasagem em relação a outras 10 (dez) cidades do estado ocupando o 10º
lugar nos dois quesitos efetivo por habitante e destinaçãode verba pública, porque é
imprescindível estabelecer política de atuação da GCM, sendo uma opção política
nos últimos governos atuar diretamente na GCM, em que esta CEE tem a
oportunidade de criar uma forma estratégica de atuação sempre dentro da previsão
orçamentária existente, focando a atuação da GCM buscando a eficiência do
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trabalho de atuação, exemplificando a dificuldade de efetivo para cuidar das
unidades de saúde, escola, buscando a especialidade para a GCM, pois entre outras
questões precisaria o efetivo superior a 2.500 guardas civis municipal para cumprir
integralmente sua função institucional o que seria inviável, por isso necessita
maximizar os estudos, exempliicando o município de Cotia que possui números
positivos tanto na destinação de verba orçamentária, quanto da correspondência
guarda por habitante (1/10) é Ribeirão Preto (112000), tendo inclusive helicóptero
disponibilizado, se comprometendo em apresentar estudos para viabilizar a GCM

perante os trabalhos desta CEE. O presidente destacou que existem cidades que a
GCM possuiaté mesmo helicóptero, e até mesmo visitar a GCM de Cotia, diligenciar.
no Batalhão da Polícia Miitar de Ribeirão Preto, buscando viabilizar o apoio com
cursos de abordagem, instrução, ostensivo, direção evasiva e defensiva, a GCM

através da Polícia Miltar e Federal, que neste caso é imprescindivel oficiar ao
delegado Edson Geraldo de Souza chefe da Polícia Federal que poderia instruir a
GCM pincipalmente no que se refere a armamento e munições, destacando a
expertise do delegado Edson no combate ao crime organizado na macro região de
Ribeirão Preto, deliberando para a assessora jurídica do vereador presidente dra.

Michele a expedição de ofício neste sentido, bem como os objetivos desta CEE

requerendo a manifestação do delegado neste sentido. Não havendo manifestação
dos demais vereadores membros. O vereador presidente destacou que as datas
das diligências serão divulgadas oportunamente apés o recesso parlamentar com a

presença do representante da GCM, reafimandoofato de que a CEE não tem
interesse em interferir no gerenciamento e método de trabalho da GCM mas
contribuir no trabalho de segurança pública municipal Nada mais havendo foi

encerrada a reunião de apresentação do cronograma prévio da CEE, às 16:22
horas, da qual, para constar lavrou-so 3 presente ata, que, depois de lida e aprovada
vai por todos assinada, sendo gravadoipi; mente por meio audiovisual, a qualfoi
mim digitada Luiz Femando Peres( esp uáar legislativo cargo efetivo desta
CMRP,
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