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Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente 

atenpao ao Requerimento n° 203/2022 de autoria dos Nobres Vereadores Saulo 

Anderson Rodrigues, Marcelo da Rocha Santigo e subscrito pelos demais pares, 

encaminhamos as informapoes prestadas pela Secretaria Municipal de Seguranpa e 

Defesa Social por meio de seu Memo. N° 471/2022- SMSDS, copia anexa.

em

Sendo o que tinhamos para o momento, aproveitamos o ensejo 

para externar nossos protestos de estima e considerapao.

ACHADO

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

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699



Prefeitura do Munictpio de Cajamar
Secretaria Municipal de Seguran^a e Defesa Social

Memo. NQ 471/2022 - SMSDS

Cajamar, BO de agosto de 2022. 

Ao Dep. Tecnico Legislative - Secretaria Municipal de Governo 

Sra. Caroline Macieri Parma 

Assunto: Manifesta^So - Versa

Ref. Oficio n2 2.123/22 DTL/SMG e Reqto.n? 203/22 Camara M. de Cajamar.

lima. Senhora,

Sirvo-me do presente expediente para vir respeitosamente a presence de 

Vossa Senhoria, com o costumeiro acatamento manifestar-se o quanto segue:

Considerando o consignado no requerimento acima referenciado, cabe-nos 

informar que este Secretario observando fatos recorrentes relacionado a estresse emocional, desvio de 

conduta, restri^oes laborais, conflitos conjugais, problemas financeiros entre outros, ocorridos junto ao 

efetivo da Corporate nos ultimos meses, objetivando amenizar eventuais conflitos pessoais e 

profissionais adotamos a seguinte medida preventiva.

Determinamos ao Comando da Guarda Civil Municipal a instala^ao de uma 

sala especifica para o atendimento psicologico permanente em pen'odo integral, sendo 02 (dots) dias por 

semana as segundas e quintas com agendamentos individuals ou em dinamica de grupo conforme criterio 

estabelecido pela Profissional Psicologa os atendimentos se iniciou na data de 23/08/2022.

Sendo so para o memento, ficamos a disposicao para eventuais

esclarecimentos.

Atenciosamente,
\.

'MtlA
Padovan)dmUsdn Jose

Secretario Municipal de Se^uranga e Defesa Social
i

SABINETE DO PREFEITO
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Estado de S§o Paulo c Am aka de caj -
APROVADO ,»m cliscussao e vca-.;'

SaiSSO ___ 1_____________'•i a .

REQUERIMENTO N° 203/2022 com
T-;

__ /20 -*Senhor Presidente, em

Satiifj rinrlp1 Anrih'j:Senhores Vereadores

Requeremos dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos 
deliberapao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado, 
verifique junto a Secretaria competente, e informe a possibilidade da Criapao 
da Casa de AtenpSo e Centro de Acolhida aos Profissionais da Guarda 
Municipal.

JUSTIFICATiVA

Justificamos o pedido em questao, tendo em vista que considerando o 
quanto a rotina de um profissional de seguranpa e 6rdua, desafiante e 
cansativa, mesmo porque muitos acumulam boras de trabalho, tendo em vista 
os chamados “bicos”, 6 importante pensar num centre de atenpgo e de acolhida 
que possa cuidar do psicoldgico de uma corporapao, oferecendo atendirnento 
social e psicologico a fim de amenizar os conflitos pessoais 9 profissionais. 
Sugere-se com isso, avaliapoes tecnicas por psicblogos, envolvendo o 
acolhimento espontaneo quando o prbprio servidor procurar por atendirnento e 
os atendimentos advindos de encaminhamentos pelos gestores das Uniclades 
da GCM apos vir notando comportamentos discrepantes de seus agentes. 
Trata-se nesse caso de uma iniciativa com vistas a resgatar o equilfbrio 
emocional dos servidores em questao, exercitando o olhar empitico e 
observador diante de sinais como: estresse emocional, dificuldade no trabalho, 
perda de entes queridos e elaborapcio do luto, problemas financeiros, 
dependencia quimica, entre outros.

Diante do exposto, consideramos a importancia de uma ap§o preventiva 
e urgente, tendo em vista que n9o podemos deixar que sejarn recorrentes os 
episddios vividos recentemente, envolvendo a perda da vida, por exemplo por 
depressao e falta de acompanhamento efetivo £ saude emocional desses 

------- agentes tSo importantes para a seguranpa de toda uma cidade.
/ GA^NETE~5'r r00

lenario Ver. Waldomiro dos Santos, 04 de agostode 2.022.a/ d-“s
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S/^ULO AND^S(iW R0DRIGUES 

/ Vereadbr/
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ARck% LO DA ROCHA SANTIAGO
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CAMARA MUMICIPA^DE CAJAMAR
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Presidente.
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