
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio de 2018, às 16:00 horas,
reuniu-se na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, no Plenário 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 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
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
por questão de licença médica, bem como do vereador Igor Oliveira em razão
do impedimento regimental decorrente do exercício da presidência desta
Casa de Leis, fez agradecimento especial aos novosintegrantes da GCM que
se encontram presentes, bem como aos demais membros notadamente a
superintendente da GCM Mônica da Costa Noccioli. O vereador presidente 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. Reiterando a presença da
convidada desta reunião a superintendente da GCM Mônica da Costa
Noccioli, destacando a presença do sr. Caio, Domingos da associação da
GCM, Fortuna diretor da GCM, Tiago, convidando para compor a mesa de
trabalho o advogado Ricardo de Macedo diretor Penal e Militar da 12º
Subseção da OAB/RP. Com a palavra o vereador membro Isaac Antunes, fez
os agradecimentos iniciais e destacou as várias diligências realizadas pela
CEE em outras cidades que possuem GCM, diante disso o baixo efetivo da
GCM/RP em relação a outras corporações de cidades de menor porte,
afirmando que o relatório final que será apresentado e cobrado do prefeito
municipal para tomar providências administrativas concretas para otimizar a
GCM, agradecendo pela presença da superintendente da GCM para
responder os questionamentos decorrente do requerimento do vereador
Fabiano Guimarães. O vereador membro Alessandro Maraca fez
agradecimentos de praxe, principalmente aos formandos da 102 Turma da
GCM, destacando o exemplar trabalho desenvolvido pela GCM a qual foi o
primeiro civil a exercer o cargo de superintendente da GCM. FazendoEzun”
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Administração Pública Municipal porque está faltando respeito com a GCM no
sentido de disponibilizar melhores condições de trabalho e operacional porque

a superintendência inclusive não chamando as 08(oito) guardas civis que era
egalmente possível. O vereador membro Fabiano Guimarães também fez os[=pstá faltando até munição e efetivo que é responsabilidade do Prefeito e não
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agradecimentos de praxe e destacou que em 2010 após se formar na Escola
“)Superior de Guerra protocolou um estudo ao antigo superintendente da GCM
“| André Tavares, comparando Ribeirão Preto com outras dez cidades em que
nossa cidade ficou em último lugar tendo comocritério a comparação número
de habitantes por guarda, que demonstra o baixo efetivo da GCM

comparativamente as outras GCM, por outro lado reconheceu as limitações
físicas e orçamentárias da GCM. Feito isso, afirmou que por requerimento do
solicitou da GCM respostas para alguns questionamentos técnicos, mas a
devolutiva do requerimento foi muito simples e resumida na maioria dos
questionamentos por essa razão entregou o requerimento para CEE
solicitando o envio dos questionamentos e a presença da superintendente
perante esta CEE para responderas referidas perguntas, com isso identificar
as necessidades e objetivos para serem apresentadas ao Prefeito Municipal e
conjuntamente iniciar este plano estratégico de aplicação da GCM,
consignando que o inteiro teor deste trecho da manifestação do vereador
membro Fabiano Guimarães se encontra entre 00:16:30 a 00:23:30 da
gravação audiovisual. O vereador presidente destacou a presença dos demais
vereadores: Elizeu Rocha, Jean Corauci, Maurício Vila Abranches,
cumprimentando também os responsáveis pelo eficiente trabalho
desenvolvido pelo canil da GCM. Em que o vereador presidente agradeceu
novamente a presença da superintendente da GCM Mônica destacando as
diligências realizadas pela presidência desta CEE perante 12(doze) outras
GCM dentre as quais: Campinas, Limeira, Barueri entre outras cidades para
analisar o que existe de positivo nestas cidades e trazer estas experiências
para Ribeirão Preto. Por sua vez, mencionou que o motivo desta reunião é
decorrente a falta de respostas ao requerimento realizado pelo vereador
membro Fabiano Guimarães perante a GCM, diante deste fato concedeu a
palavra ao vereador membro Fabiano Guimarães pedindo ao mencionado
vereador para ficar restrito as perguntas não respondidas ou evasivas, porque
caso contrário poderá sair do objeto da CEE consignando queo inteiro teor
deste trecho da reunião se encontra entre 00:23:31 a 00:28:15 da gravação
audiovisual. Com a palavra o vereador membro Fabiano Guimarães iniciou os
questionamentos perguntando qual o atual efetivo da GCM. A superintendente
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fazendo os agradecimentos de praxe principalmente pela oportunidade
esclarecer alguns fatos, dentre eles no sentido de que ocorreu um equívoco
pelo fato de que todas as perguntas decorrentes do requerimento do vereador
Fabiano Guimarães foram devidamente respondidas porém não sabe explicar
qual foi a razão de que estas respostas se extraviaram pelo caminho e não
chegaram ao conhecimento do vereador membro. Feito isso, quanto ao
efetivo da corporação respondeu que: atualmente são 190 guardas
masculinos e 55 femininos incluindo os novos guardas, hoje atualmente são
197 guardas e depois dos novos guardas serão 245 efetivos. O vereador
Isaac perguntou sobre a utilização dos GCM na estrutura legislativa. A

superintendente informou que na parte administrativa são aproximadamente
13(treze) dos 197 (cento e noventa e sete) guardas, e que a perspectiva é
atingir o efetivo de 200(duzentos) guardas até o final da atual administração.
Com relação a atual frota afirmou que está em análise a terceirização da frota,
pois devido aos novos guardas será necessária a aquisição de novas viaturas.
O vereador relator orientou não somente a convidada, mas todo o
secretariado no sentido que tenha mais atenção ao responder os
requerimentos dos vereadores para justamente otimizar o tempo de trabalho
tanto do próprio secretariado quando dos vereadores evitando dissabores. O
vereador Fabiano Guimarães perguntou sobre a atual estrutura de
comunicação da GCM(PABX, urgência, rádios hp(s) entre outros) se está a
contento. A superintendente da GCM afirmou que está razoável, com relação
a repetidora que é locada, em a partir deste ano se iniciou a realização de
novos equipamentos.

. O vereador
perguntou se o material bélico contempla as necessidades da corporação. A

superintendente quanto ao armamento afirmou que as armas e munições são
suficientes para a demanda existente, sendo providenciado o material para os
novos guardas, e a validade das munições ocorre a divergência entre o
fabricante que orienta a troca ocorrer de 06 em 06 mesese o próprio Exército
não faz qualquer orientação de troca destas munições, destacando que está
em prazo de troca das munições e o processo está na fábrica para
numeração das munições. O vereador presidente destacou que este problema
das munições é decorrente das administrações passadas que há 08(oito)
anos não trocam as munições. O vereador Isaac Antunes perguntou ao
representante da OAB/RP Ricardo sobre quem regulamenta a matéria da
munição. O representante da OAB/RP dr. Ricardo afirmou que quemou /
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regulamenta a matéria da munição é o Comando do Exército por meio da
diretoria de logística que regulamenta e controla a questão das munições no
território nacional, sendo recomendado pelo fabricante anualmente as
munições, fazendo o descritivo específico da questão da munição. A

superintendente a respeito da questão da munição afirmou que já está em
trâmite de troca das munições. A superintendente afirmou que colete,

- fardamento entre outros respondeu que aqueles que já são guardas está
: sendo realizada a cotação de preço e em breve estarão com fardamento
:''novo, os guardas que estão ingressando no prazo de uma semana estarão
com fardamento novo, a mesma resposta para o colete balístico e demais

é “equipamentos. Quanto as atividades operacionais a superintendente
respondeu que são: ronda escolar; ROMU(ronda ofensiva de impacto); canil
voltada para praças e parques combate a drogadição; medida protetiva em

“ defesa da mulher vitimizada Maria da Penha; eventos; patrulha de saúde e
prédios, parques e praças pública; combate a invasões e comércio irregular
em apoio a Fiscalização Geral e guarda ambiental contra descarte irregular de
lixo. O vereador Isaac perguntou se existe levantamento de números que
quantifiquem estas atividades operacionais e se podem ser apresentadas a
esta CEE.

mencionando ainda que somente este ano foram 25
flagrantes relacionados a questão de entorpecentes. O vereador Fabiano
diante das respostas apresentadas pela superintendente mencionou que as
atividades da GCM é muito maior que o efetivo existente incapaz de atender
esta demanda, afirmando que está CEE tem essa missão de viabilizar
mecanismos para otimizar a GCM no sentido de priorizar ações e Equardadrealista, permitindo
que a Câmara possa se mobilizar em função destas necessidades
consignando que o inteiro teor deste trecho da reunião se encontra entre
00:28:16 a 01:03:45 da gravação audiovisual. O vereador Alessandro Maraca
destacou que atualmente a GCM dentro do que possui está fazendo muito em
prol da população. Por outro lado, destacou o propósito da Câmara é ajudar
no encaminhamento dos projetos da GCM, por essa razão perguntou se os

$ mesmos compõem a lei de diretrizes orçamentárias e posteriormente a LOA,L e se a superintendente está satisfeita com o orçamento previsto para 2019. A

convidada afirmou que o orçamento para a GCM pode ser melhorado. O
vereador Jean Corauci enalteceu o trabalho da GCM e perguntou sobre o
cumprimento da lei municipal de autoria do vereador Silvio Martins referente
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ao seguro de vida aos GCM.A superintendente afirmou que está em análisé a
referida questão do seguro. A vereadora Gláucia Berenice fez os
agradecimentos de praxe e o trabalho de retomada pela atual
superintendência principalmente com os novos guardas, buscando a
otimização da GCM. A convidada agradeceu pelo apoio desta Casa de Leis a
GCM. O vereador Marinho Sampaio fez os agradecimentos de praxe aos
presentes, e parabenizou o trabalho da CEE e a GCM que presta excelente
serviço face as dificuldades existentes desde a sua criação, não podendo
culpar o governo passado porque foi aquele que mais investiu na GCM em
comparação a outros governos, manifestando a necessidade de todos os 27

(vinte e sete) vereadores encamparem a ideia perante o Prefeito Municipal,
consignando que o inteiro teor deste trecho da reunião se encontra entre
01:11:02 a 01:15:00 da gravação audiovisual. O representante da OAB/RP
Ricardo de Macedo em suas considerações finais descreveu que a GCM

carece de recursos financeiros mas que não sirva de justificativa para
desamparar tal destacável instituição municipal, visando com isso aprimorar e
otimizar suas atividades perante a população tão carente de segurança,
comungando do pensamento do vereador Maraca no sentido dos vereadores
se mobilizarem por esta importante causa perante o Poder Executivo

Municipal, consignando queo inteiro teor deste trecho da reunião se encontra
entre 01:15:23 a 01:22:22 da gravação audiovisual. O vereador presidente
retomando a palavra reiterou o fato de que esta CEE tem como propósito
principal apontar no relatório final a criação da secretaria Municipal de
Segurança Pública. O vereador membro Fabiano Guimarães perguntou a
convidada superintendente da GCM se as respostas faltantes do
reguerimento seriam encaminhadas por escrito endereçadas a CEE.

ão orçamentária quefoi possível implementar
as novas contratações e novos equipamentos. O vereador Fabiano
Guimarães mencionou a questão da ouvidoria e corregedoria, e se a
corregedoria é independente. A superintendente da GCM afirmou que a
Corregedoria é independente. O vereador presidente concedeu ciência aos
membros da CEE e deliberou pela juntada dos questionamentos e respostas
decorrente do requerimento realizado pelo vereador membro Fabiano
Guimarães; processo nº9538/18 promovente Caio Cristiano de Oliveira (carta
endereçada a CEE) mencionando alguns pontos a serem analisados pela
CEE. Em queo vereador presidente convidou os formandos da 10º da GCM e
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demais membros da GCM presente para realizar o registro fotográfico deste
momento na Câmara Municipal. 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 enc às 17:29 horas, da
qual para constar, eu Luiz Fernando Peres

z
) auxiliar legislativo

desta CMRP, lavrei a presente ata, que fói jaborada nos termos da
Resolução nº 46/2018, que depois de lida) e aprovada, vai assinada pelos
vereadores membros presentes desta CPI.

y
OTONIEL LIMA
Presidente CEE


