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Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 385/2021, de autoria do Nobre Vereador Diogo de 

Carvalho Utsunomiya e subscrito pelo Vereador Flavio Alves Ribeiro, encaminhamos 

as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de Seguranga Urbana por meio 

de seu Memorando SMSU n° 650/2021- sk, copia anexa.

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

/
Atenciosamente, 7

HADODANILO BAI
Prefeitp Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP
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Prefeitum do Munidpio de Cajamar
Secretaria Municipal de Seguran^a Urbana

Cajamar, 10 de novembro de 2021.

Memorando SMSU n°650 /2021-sk

A
DEPARTAMENTO TECNICO LEGISLATIVO/SMG.

Assunto: Plano Seguranga Final de Ano. 
Referente: MEMORANDO N°2.843/2021-DTL-SMG

NorasPreSados Senhores

Vimos por meio deste, informar a Vossa Senhoria, com 

referenda ao requerimento n°385/2021 do vereador Diogo de Carvalho 

Utsunomiya, onde o mesmo vem respeitosamente solicitar para que esta 

secretaria, possa informar quanto as medidas de seguranga para o nosso 

municipio, tendo em vista o fim do ano de 2021.

Esclarego que esta Secretaria Municipal de Seguranga 

Urbana, visando combater os indices criminais e dar maior seguranga ao municipe 

e com a chegada do fim do ano, ja vem adotando medidas de seguranga na cidade 

para garantir que todos os moradores bem como os comerciantes tenham a total 

sensagao de seguranga.

Esclarego ainda que ja foi solicitado ao Cmt da Guarda 

Civil Municipal, para que intensifique os patrulhamentos nas areas comerciais, 

bancarias e adjacentes, venho aqui tambem deixar ciente que existe sim 

constantes reunioes com o Comando da Policia Militar 3a Cia PM, Policia Militar 

Rodoviaria Estadual / Federal e Policia Civil Delegado Titular Cajamar e 1°DP. 

Polvilho, onde denominamos Operagoes Fronteiras e Divisas Integradas, conforme 

pode ser observado nas fotos anexas, nosso corpo de Seguranga Municipal 

recebeu o Certificado de Reconhecimento pelos trabalhos executados das maos 

do Delegado Seccional de Franco da Rocha Dr. Frederico Vesentini.
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Tendo em vista que as solicitaqoes do nobre vereador e 

de muita importancia para os moradores locals bem como toda a populagao da 

nossa cidade iremos sim estudar e informar ao Poder Executive, quanto a 

possibilidade de criar um sistema de Botao de Panico, para areas comerciais, e se 

com a aprovaqao do Fundo Municipal de Seguranga e a criagao do Plano Municipal 
de Seguranga, talvez possamos firmar uma Parceria Publico-Privada 

executar tal implantagao deste sistema na cidade, para garantir ainda mais 

seguranga aos comerciantes e populagao em geral.

e poder

Aproveito o ensejo para externar os mais sinceros votos
de estima e distinta consideragao.

Atenciosamente

SmfJEYKED “ 
Agente de P{blitica6 P jblic, unicipais

OQVANI
Secretario Municipal de Seguranga Urbana
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Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR DIOGO UTSUNOMIYA

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMA 
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Senhores Vereadores

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apes
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado, 
juntamente com a Secretaria competente, informe sobre algumas medidas para 
seguranga de nosso municipio em epoca de Festas de Fim de Ano.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista que a chegada das 
festividades de fim de ano estamos mais propicio a assaltos, em decorrencia 
de pessoas diferentes em nossa Cidade, como tambem a famosa “saidinha" 
que permitem que os presos visitem seus familiares, e com isso, muitos 
acabam aproveitando a situagao para cometer crimes e delitos. Visando essa 
situagao precisamos das seguintes informagoes:

- Ja esta ocorrendo a intensificagao de rondas na Cidade?
- Ha alguma situagao conjunta entre a PM e Guarda Municipal, com 

reunioes periodicas para que haja melhor manutengao de sequrancs 
Cidade?

na

Mediante tudo isso, solicito tambem urn estudo sobre a possibilidade 
para que se expanda o botao de panico, que hoje ja existe para o combate a 
violencia contra a mulher, para os comerciantes.

Certo de que a solicitagao sera atendida, fique com meus votos de 
estima e consideragao.
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