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Referente: Requerimento n° 381/2021
16a Sessao

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

USUARIO
dina

PROTOCOLO
3398/2021

DATA/HORA 
22/11/2021 10:22:10Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 381/2021, de autoria do Nobre Vereador Luiz Fabiano 

Cordeiro Galvao e subscrito pelos demais pares, encaminhamos as informagdes 

prestadas pela Secretaria Municipal de Seguranga Urbana por meio de seu

Memorando SMSU n° 648/2021- sk, copia anexa.

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

Atenciosamenti

DANILO HADO
P refeitO/Mu n i c i pa I

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP
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Prefeitura do Munictpio de Cajamar
Secretaria Municipal de Seguranga Urbana

Cajamar, 10 de novembro de 2021.

Memorando SMSU n°643 /2021-sk

A
DEPARTAMENTO TECNICO LEGISLATIVO/SMG.

Assunto: Cameras de Monitoramento em VTR. 
Referente: MEMORANDO N°2.842/2021-DTL-SMG
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Pregados Senhores,

Vimos por meio deste, informar a Vossa Senhoria 

referenda ao Requerimento n°381/2021 onde o Vereador Luiz Fabiano Cordeiro 

Galvao, vem solicitar a possibilidade de instalar 

Municipal, Cameras de monitoramento com

, com

nas viaturas da Guarda Civil

o sistema DETECTA, e subscrito pelo 
Vereador Flavio Alves Ribeiro e Vereador Cleber Candido Silva.

Esclarepo que este programa do Estado de Sao Paulo 

coordenado pela Secretaria de Seguranga Publica, DETECTA esta sendo 

sistemas de maior importancia, para garantir a 

Estado e Municipios.

urn dos

seguranga de toda populagao do

Esclarego ainda que nosso Poder Executive juntamente 

Secretaria Municipal de Seguranga Urbana, visando combatercom a
os indices

criminals e dar maior seguranga aos municipes, foi criado programa MUITO + 

SEGURANQA, onde foi instalado no Municipio cameras Fixa, SPEED DOME 360°

e TOTEN de SEGURANQA, a qual tern uma tecnologia de monitoramento 

isso teremos a
com

visualizagao de varies pontos do Municipio em nosso Centro de 

Controle Operacional, foi tambern implantado

pontos fixo e estrategicos em nossa cidade, contendo 

interligadas ao sistema da SSP-SP.

o sistema DETECTA, em 05(cinco) 

urn total de 13 Cameras
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Prefeitura do Munictpio de Caj
Secretaria Municipal de Seguranca Urbana

amar

Quanto a questao de instalar este sistema "DETECTA 
nas viaturas, existe junto a Secretaria de Seguranqa Publica Estadual 

para que as Guardas Givis Municipals, venham 
a um

um projeto 

a utilizar e obter informagoes junto
programa nos TABLETS das viaturas 

Governo do Estado
mas ainda nao foram autorizados pelo 

estao aguardando liberagao, tendo em vista que a solicitacao 
do nobre vereador e de muita importancia para o municipio bem como 

trabalhos junto a GCM
para os

assim que chegar ao nosso conhecimento a liberagao do 
programa iremos informar ao nosso EXECUTIVO
andamento ao processo de adesao

para tomar conhecimento e dar 
e possivel implantagao do sistema.

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

Atenciosamente

ONEYK 
s RuhrAgente de Polity 1 icas Municipals

!
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EDMILSON JOSE PADOVANI 

Secretario Municipal de Seguranga Urbana

-Cajamar/SP 
dir.seg.urbana@cajamar.sp.gov.br
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cstado de Sao Paulo
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