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PROTOCOLO
2593/2021Senhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 271/2021, de autoria dos Nobres Vereadores Jose 

Adriano da Conceigao, Luiz Fabiano Cordeiro Galvao e subscrito pelos demais 

pares, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de 

Seguranga Urbana por meio de seu Memorando SMSU n° 490/2021- sk, copia 

anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

DANIL CHADO

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Pra?a Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-050
PABX; 011 4446-7699



Prefeitura do Municipio de Cajamar
Secretaria Municipal de Seguranga Urbana

Cajamar, 26 de agosto de 2021.

Memorando SMSU n-490/2021-sk

AO DEPARTAMENTO TECNICO LEGISLATIVO/SMG.
departamento

f.EGSSLATIVO 
R o c: e i ol oAssunto: Profissional na Area de Direito na GCM. 

Referente: MEMORANDO N9 2.083/2021-DTL-SMG 2 7 AGO 2021

R^cebido Po7 Horas
Prezados Senhores,

Vimos por meio deste, informar a Vossa Senhoria, com 

referencia ao Requerimento nQ271/2021 do Vereador jose Adriano da Conceifao e 

Luiz Cordeiro Galvao, e subscrito por todos os demais Vereadores da Camara 

Municipal de Cajamar, onde os nobres Vereadores vem atraves deste Requerimento, 

solicitar se existe algum projeto para que o efetivo da Guarda Civil Municipal, tenha 

um amparo legal de urn profissional na area de Direto.

Venho aqui informar que esta Secretaria Municipal de 

Seguran^a Urbana, ja esta consultando junto a nossa Secretaria Municipal de Justifa, 

se existe alguma implicafao e se nao vai de encontro com a Lei Complementar NQ173 

de 27 de maio de 2020, para assim executar um projeto que possamos sim dar aos 

nossos Guardas Givis Municipals todo amparo legal para que exerqam suas atividades 

e caso necessitem de um apoio Juridico, tenhamos um profissional da Area de Direto 

para dar total suporte em suas atribui^oes

Esclarefo que iremos dar uma atengao especial a este 

requerimento, tendo em vista que e de suma importancia para os nossos servidores.
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Prefeitura do Munictpio de Cajamar
Secretaria Municipal de Seguran^a Urbana

Gostaria tambem de agradecer aos Nobres Vereadores e 

a toda Camara Municipal, por este requerimento, com isso observamos a importancia 

e preocupa^ao em dar total apoio aos nossos Guardas Civis Municipals.

Aproveito o ensejo para externar os mais sinceros votes

de estima e distinta consideracao.

Atenciosamente,

Agente de Politj^jis Pubjfilcas Municipals

'liA
/Edhrilson Jose Padovani

Secretario Municipal de Seguran^a Urbana
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REQUERB^ENTO 271 / 2Q21

CAMARA MU NIC! PAL D£ CAJAMAR
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Senhor Presidente:
//

PROTOCOLO
2247/2021

DATA/HORA 
05/08/2021 15:10:23Sen ho res Vereadores:

/Requeremos deniro das normas regimentais desta Casa, apos 
aeiiDeracao do douto plenario, que o Executive Municipal de Cajamar, informe 
a esta Casa de Lei se exists um projeto para disponibilizar um profissionai 
dedicado da area de DIREITO para assessoria gratuitamente aos Guardas 
Municipals (GCM) que sofram processo judicial por conta do desempenho de 
suas fun goes.

JUSTIFICATIVA

Justificamos o referido requerimento, tendo em vista a 
necessidade de disponibilizar um profissionai na area de DIREITO para garantir 
c direito de defesa, bem como proteger os membros da Guarda Municipal de 
Cajarnar e suas famiiias, que, nao raro, sao processados de forma injusta por 
conta do exercicio de suas fungdes. De acordo com o projeto, quando um 
membro da Guarda Municipal de Cajamar for processado por conta do 
exercicio das suas fungoes, cabe ao Municipio arcar com as despesas 
processuais e custos de sua defesa.

Q objetivo e estabelecer a obrigagao do Municipio de defender os 
GCMs, sempre que o processo decorrsr do exercicio das suas fungdes, bem 
como visa proteger suas famiiias, inclusive em iitigios perante a Justiga Federal 
com reiacao a questdes previdenciarias que podem advir de eventual prisao do 
GCM, bem como questdes atinentes a responsabilizagao civil e eventuais 
impacios que dela advem. Os Guardas Municipals nao deverao reemboisar ao 
Municipio os valores pages a titulo de honorarios e custas, independentemente 
do resuitado do processo. Evidentemente, se, no curso do processo, houver 
condenagao de custas e honorarios da parte que litiga contra o GCM, o 
ressarcimento das custas perfencerao ao Municipio (ja que foi eie quern com 
eias arcou) e os honorarios sucumbenciais aos advogados contratados peio 
Municipio ou a Procuradoria do Municipio, o que, alias, condiz com o disposto 
no art. 23 da Lei Federal 8.906/1994.

A obrigagao do [Municipio de prover defesa persistira mesmo que o 
GCM tenha se aposentado. Nao seria justo que, por exercer o direito a 
aposentadorja^o GCM nao tenha mais direito a protegao legal que um GCM da 
ativa tern. / I X

K
Plenaj^Ver Waidomiro dos Santos - 05agost?/de 2021.

____>
JOSE AD A COMCEigAO OJI2 FApiA CORDElRdR3AD/AO

7 / Vereador
/x
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