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USUARIO
dinaSenhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, peio presente, em 

atengao ao Requerimento n° 268/2022 de autoria do Nobre Vereador Flavio Alves 

Ribeiro, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de 

Seguranga e Defesa Social por meio de seu Memorando SMSDS n° 021/2023- sk, 

copia anexa.

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

Atenciosamente

DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal

Excelentissimo Senhor
CLEBER CANDIDO SILVA
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Pra?a Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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Prefeitura do Munictpio de Cajamar
Secretaria Municipal de Seguran^a e Defesa Social

Cajamar, 09 de janeiro de 2023.

Depaetamento de Apoio 
f*cii»co e leglslatlvo

. 1 1 JAN Z023Memorando SMSDS n2021/2023-sk

r
AO DEPARTAMENTO TECNICO LEGISLAT1VO/SMG.

Referente: MEMORANDO N2 3.417/2022-DTL-SMG 

REQUERIMENTO N2268/2022.

Assunto: SISTEMA DE MONITORAMENTO / PROGRAMA DETECTA.

Prezados Senhores,
Vimos por meio deste, informar a Vossa Senhoria, com 

referencia ao Requerimento nQ 268/2022 do Exmo. Vereador Flavio Alves Ribeiro, 

onde o mesmo vem respeitosamente solicitar para que a Secretaria Municipal de 

Seguran^a e Defesa Social, forne^a informafoes sobre o Sistema de Monitoramento e 

o Sistema Detecta.
Venho aqui informar ao nobre vereador, que foi 

implantado pelo Governo Municipal o Programa MUITO + SEGURAN£A, onde na 

Secretaria Municipal de Seguranfa e Defesa Social, temos o nosso Centro de Controle 

Operacional (CCO), este local temos equipes da Guarada Civil Municipal operando o 

sistema de Monitoramento 24hs.
Portanto gostaria de informar a Exmo. Vereador com 

relagao ao funcionamento do sistema DETECTA e ao Sistema de Monitoramento, segue 

as seguintes informaqoes.
1- Possuimos (105) Cameras de monitoramento de 

ultima gerafao, temos (13) Pontos de Cameras 

interligadas no DETECTA, sistema de monitoramento
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Prefeitura do Munictpio de Cajamar
Secretaria Municipal de Seguranga e Defesa Social

inteligente com maior banco de dados e informafSes 

Policiais da America Latina.

2- Todos os equipamentos 

funcionamento, temos equipes da Empresa SAFETY, 

prestadora de services, que quando e constatado 

alguma anormalidade no sistema de imediato os 

responsaveis tecnicos fazem os reparos necessarios, 

para sanar o problema de imediato.
3- Em nosso (CCO), temos (02] Guarda Givis Municipais, 

por turno de service, e tambem nossos operadores de 

Inteligencia que tern a finalidade de passar as 

informafoes auxiliando a Polfcia Militar, Pollcia Civil 

bem como o Judiciario, totalizando [06] operadores 

diarios, (04) durante o dia e [02] no penodo noturno.

4- Em relafao as ocorrencias desde a implanta^ao do 

sistema, gostaria de informar que 

diariamente auxiliando a Polfcia Militar e Policia Civil

Guarda Civil Municipal, bem como Formas 

Policiais de Municfpios vizinhos, onde em conjunto 

solucionamos diversas ocorrencias relacionadas a 

roubo e furto a residencias, roubo de cargas que 

foram recuperadas, roubo e furto de vefculos, que 

foram apreendidos, apos serem feitos levantamento 

em nosso sistema, porem algumas estatfsticas destas 

constata^des nao estao em nossos banco de dados, o 

que podemos afirmar e que segue abaixo alguns 

dados que foram constatados e derem inicio a 

Inqueritos Policiais em nossa regiao;
Roubo a Residencias-Comercio - 09 Inqueritos.

Furto a Residencias-Comercio - 12 Inqueritos. 

Roubo/Furto Cargas - 10 -Inqueritos.

estao em pleno

estamos

e a nossa
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Vei'culos Recuperados Roubo/Furto -16 Inqueritos.

5- Em rela^ao a Ampliafao de Sistema Detecta, venho 

informar que o atual contratado firmado com a 

empresa prestadora do servi^o, ja foram realizados 

os Acrescimos e Supressoes legais, portanto iremos 

estudar as possibilidades de amplia^ao que se fazem 

necessarias para que ocorra uma nova contrata^ao 

dos servi^os e possamos ampliar o sistema.

6- A finalidade das Cameras de Seguran^a de 

competencia da SMSDS, na exten^ao da Av. Tenente 

Marques, e trazer maior sensa^ao de seguran^a e bem

popula^ao, redufao dos mdicies 

criminals e da violencia, alem de garantir tambem 

eficacia e moderniza^ao nas aqoes de 

seguran^a Publica e Patrimonial do nosso municipio.

estar a nossa

maior

Aproveito o ensejo para externar os mais sinceros votos

de estima e distinta considerate.

Atenciosamente,

Edmirstm Jose Padovani

[^fucipal de Seguran^a e Defesa SocialSecretario
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Programa Muito + Seguranga contribui para a localizagao de suspeito por tentativa de estupro - Noticias26/12/2022 11:17
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Centro de Controle Operacional e inaugurado para reforpar seguranga em Cajamar - Noticias26/12/2022 11:24



Programa Muito + Seguranga contribui para a locaiizagao de suspeito por tentativa de estupro - Noticias26/12/2022 11:17

Programa Muito + Seguranga contribui para a
localiza$ao de suspeito por tentativa de estupro
Com as informagoes das imagens de cameras de seguranga, a Poiicia Civil conseguiu capturar o suspeito, que foi 
levado ate o 1° Distrito Policial de Cajamar, onde foi instaurado um inquerito policial pelo crime de importunagao 

sexual, previsto no art, 215-A.

Publicada em 24/03/2021 as 16:30 | Departamento de Comunicapao e imprensa
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Muito + Seguranga: Camera de monitoramento flagra veiculo roubado em Cajamar - Noticias26/12/2022 11:20

Muito + Seguranga: Camera de monitoramento flagra
veiculo roubado em Cajamar
O veiculo foi detectado atraves da camera localizada na Avenida Jose Marques Ribeiro, no bairro Guaturinho. A 

equipe da ROMU conseguiu deter o condutor quando passava pela Estrada Flavio Beneducci.

Publicada em 30/07/2020 as 12:30 | Departamento de Comunicagao e Imprensa
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Guarda Municipal de Cajamar recupera mais um veiculo roubado - Noticias26/12/2022 11:19
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Muito + Seguranga: Camera de monitoramento flagra veicuio roubado em Cajamar - Noticias26/12/2022 11:20
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A camera que colaborou para a recuperagao do veicuio e uma das que foram instaladas recentemente e que serao integradas ao Sistema Detecta do Governo. Foto: Secretaria de
Seguranga Urbana

Nesta quarta-feira (29), as imagens de uma das cameras de monitoramento instaladas na cidade ajudaram a Guarda Civil 
Municipal de Cajamar (GCM) a recuperar urn veicuio roubado. A camera com a tecnologia OCR detectou a placa do veicuio e a

2/3kr/^^«»'io<-/onon/n7/'5n/rviiiirr»_eoniiran<'a_^amora-Ho-mr»nitnramontn-flanra_v/oip.iiln-mi lharin-fim-naiamar/



Sistema Detecta instala cameras de seguranga em Cajamar. Os equipamentos nao emitem multas - Noticias26/12/2022 11:20

Sistema Detecta instala cameras de seguranga em
Cajamar. Os equipamentos nao emitem multas
A iniciativa faz parte do Programa Muito + Seguranga e tern como objetivo ampliar a qualidade de vigilancia para 

reforgar a seguranga no municipio.

Publicada em 08/07/2020 as 18:00 | Departamento de Comunicagao e Imprensa
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Estado de S&o Paulo

GABINETE DO VEREADOR

RFQUERIMENTO N° 268 / 2022

Senhor Presidents,

Senhores Vereadores

Reaueiro dentro das normas regimentals desta Casa de Lel® e 
delibeSdoplen^rio para que o Exmo.
juntamente com a secretaria municipal responsavel informe a esta Caw d
Leis maiores informapdes sobre o sistema de seguranpa Detecta em
Ueis ™ores intor^ 9 ^ c.meras de seguran5a integradas e mstaladas o

muniriDio oossul para uso do Sistema Detecta.2- TodasPestao em pleno funcionamento. Se nao, mformar quant

3^ «.<» . moniloramento das mesmas.
4- RelapSo de ocorrencias desde que o sistema fo, irnplantanda
5- A estudo ou programapao para que o Programa Detecta seja 

ampHado no municlpio, se sim, informar o prazo para essa
realizagao.

6- Qual a finalidade das cameras 
extensao da Av. Tenente Marques.

de monitoramento instaladas na

JUSTIFICATIVA

cidadSoafim de levar ao
sistema de monitoramentoJustifico o presente Requerimento

maior transparencia com rela9ao aocajamarense 
inteligente Detecta em Cajamar-SP.

18 de outubro de 2022.Ver. Waldomiro dos Santos

Recebidoem.y^/A,? /^z
I_/ ~
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J-.PV cAmara municipal
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na _1._L sessap 
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' Fiavio Alves Ribeiro
Vereador-^Mtchelle AjCes 
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