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REQUERIMENTO Nº6.597/2017

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio de 2018, 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 Especial de
Estudos, constituída pelo Requerimento nº6.597/17, tendo como objeto
“ANALISAR AS ATUAIS CONDIÇÕES E NECESSIDADES DA GURDA
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 06(seis) vereadores membros quais são: presidente vereador proponente
Otoniel Lima, Isaac Antunes, Lincoln Fernandes, Alessandro Maraca, Fabiano
Guimarães e Igor Oliveira. E que o presidente da CEE agradecendo os
presentes, justificada a ausência dos vereadores membros Lincoln Fernandes
e Alessandro Maraca, bem como do vereador Igor Oliveira em razão do
impedimento regimental decorrente do exercício da presidência desta Casa
de Leis, mencionou também a presença dos representantes da empresa VIVO
TELEFÔNICA e a problemática que vem enfrentando decorrente do alto
índice de furto e roubo de cabos e fios telefônicos no município, que ocorre
também em diversos muniícipios. Além disso, fez breve relato dos motivos que
justificaram o pedido desta CEE reiterando aqueles expostos no requerimento
nº6.597/2017, dentre os quais desenvolver os trabalhos para o fortalecimento
da GCM.Destacando as diligências para observar in loco a estrutura técnico e
operacional das GCM que foram realizadas na sede de Ribeirão Preto e nas
cidades de Barueri; Campinas; Limeira, Arthur Nogueira e Indaiatuba.
Enfatizando que falta a cidade de Itararé, destacando a realidade de Ribeirão
Preto, em relação as outras cidades, é explícita a diferença em todos os
pontos estruturais, operacionais entre outros. Sendo que, o principal foco foi

verificar nestas diligências a existência da secretaria municipal de segurança
pública na grande maioria das cidades visitadas, sendo a grande deficiência
no nosso município é a ausência desta secretaria, que será o principal objeto
do relatório final desta CEE bem como o projeto de reestruturação da
segurança pública municipal propondo a ação conjunta das forças de
segurança. Afirmou que a respectiva CEE apresentará como sugestão de
criação desta secretaria municipal. Destacou como ponto positivo a vontade
das concessionárias de comunicação participarem desta questão. Afirmando
que o relatório final será entregue nas mãos do prefeito para a criação desta;
secretaria. O vereador membro Isaac fez os agradecimentos de praxe
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“destacando em sintese a grande expertise desenvolvida por esta CEE, e a
situação caótica da GCM que foi denunciado pelo fato dos próprios guardas
municipais terem que comprar munição no governo passado, bem como da
falta de efetivo operacional, discorrendo sobre outras questões. O vereador
presidente deliberou para o levantamento do prazo para conclusão da CEE e
agendamento perante a Prefeitura Municipal para a entrega do relatório final.
O vereador presidente ainda destacou que tem como objetivo ainda diligenciar
para a cidade de Sertãozinho. O vereador Fabiano Guimarães fez os
agradecimentos de praxe destacando a missão da GCM — principalmente
relacionada a segurança pública, destacando que fez um trabalho na Escola
Superior de Guerra no ano de 2010 que estudou a situação da GCM de
Ribeirão Preto sendo a fotografia da época da estrutura da instituição em
comparação com outras cidades. O vereador Fabiano destacou a
necessidade de criar quais serão as atividades de atuação da GCM para
desta forma disponibilizar a estrutura necessária, no seu ponto de vista a
atuação da GCM deveria ser o monitoramento de câmeras que atualmente é
irrisório. Porque atualmente a GCM sem foco de atuação não desenvolve
nada com eficiência. O vereador destacou que tentando colaborar com os
trabalhos desta CEE realizou um requerimento aprovado pelo Plenário da
Casa pedindo informações para a GCM, e infelizmente foram poucas e
evasivas as respostas apresentadas. Diante do ocorrido após votação ficou
deliberado pela expedição de convite para a superintendente da GCM
participar de reunião perante esta CEE na próxima terça-feira dia 29/05/18 as
16h. O vereador presidente deliberou também pela juntada aos autos da CEE
o requerimento feito pelo vereador membro Fabiano Guimarães. O vereador
Fabiano Guimarães destacou que o objetivo é fortalecer a GCM, porém, é
imprescindível a criação do plano estratégico de ação para mobilizar todos em
prol da GCM, porque somente desta forma conseguirá obter recursos para a
atuação deste plano. Feito isso, a presidência da CEE colocou em votação
diante dos vereadores membros presentes a função da relatoria, em que após
votação ficou definido o vereador Isaac Antunes como relator desta CEE.
Por conseguinte, o vereador presidente concedeu a palavra ao sr. José
Salione representante da TELEFÔNICA VIVO em Ribeirão Preto, que por sua
vez agradeceu pela oportunidade concedida por esta Comissão, e mencionou
em síntese sobre o aumento brusco dosfurtos e roubos dos cabos telefônicos
entre outros equipamentos no município, o qual, depois fará parte do custo
Brasil aumentando o preço dos custos da telefonia. Sendo que, Ribeirão Preto
se tornou por habitante a maior cidade com furtos e roubos de fiação no



i Câmara Municipal de Ribeirão Preto

estado de São Paulo. O participante destacou quejá foi realizado no passado
na cidade de Ribeirão Preto o trabalho conjunto com o Ministério Público,
Polícia Civil, Fiscalização Geral, Vigilância Sanitária entre outras instituições.
Razão pela qual a empresa está à disposição para participar eventualmente
na realização de alguma reunião para este fim podendo contar com a
presença de funcionários que desenvolvem este trabalho no âmbito estadual.
O vereador presidente destacou que no mês de junho será realizada a
audiência pública para realizar esta questão sobre segurança pública, por
meio da Comissão Permanente de Segurança Pública, com a participação de
todas as instituições públicas e privadas que possuem ligação com esta
problemática. Por fim, o presidente dessa CEE agradece a todos os
presentes, encerrando a reunião. Sendo que a respectiva reunião foi gravada
integralmente sem edição em mídia áudio visual e encontra-se anexada aos
autos, fazendo parte integrante dessa ata. Nada mais havendo, nem
interessados em se manifestar, a reunião foi encérfada às 16:43 horas, da
qual para constar, eu Luiz Fernando Peres ( . ) auxiliar legislativo
desta CMRP, lavrei a presente ata, que foi laborada nos termos da
Resolução nº 46/2018, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos
vereadores membros presentes desta CEE.

OTONIEL LIMA ISAAC ANTUNES
Presidente CEE xereador membro
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