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ASSUNTO: 	INFORMAÇÕES 	AO 
PREFEITO SOBRE A OPERACIONALIDADE 

DA ROMU - GUARDA MUNICIPAL. 

Considerando que o art. 61, incisos II e XXIV da Lei Orgânica 
do Município de Sorocaba determina que compete, privativamente, ao Prefeito 
exercer a direção superior da Administração PúblicaMunicipa1 e resolver sobre os 
requerimentos, as reclamações ou as representações que lhe forem dirigidos. 

Considerando que 	art. 34, inciso IV, da Lei Orgânica de 
Sorocaba dispõem que compete à Câmara Municipal, privativamente, exercer, com o 
auxilio do Tribunal de Contas ou órgão estadual competente, a fiscalização 
financeira,' orçamentária, operacional e patrimonial do Município; 

Considerando que a Constituição Federal (CF) determina em 
seu art. 144,  que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas 
e do patrimônio, 

Considerando que a Constituição Federal determina em seu 
art. 144, § 8°, que os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à 
proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. (4 
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Considerando que o Art. 4°, caput, incisos 1, II e IV, da Lei 
Orgânica do Município de Sorocaba 1etermina que compete ao Município, legislar 

No sobre assuntos de interesse local, suplementando a legislação federal e a estadual no 
que couber, assim como instituir a guarda municipal destinada à proteção de seus 
bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei; 

Considerando que o Art. 33 da Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba determina que Art. 33, caput, e incisos XIII, cabe à Câmara Municipal, 
com a sanção do Prefeito, legislar sobre as matérias de competência do Município, 
especialmente no que se refere a guarda municipal destinada a proteger bens, 
serviços e instalações do Município; 

Considerando que o Art. 61, caput, inciso XVII, da Lei 
Orgânica do Município de Sorocaba determina que o Prefeito, para garantir o 
cumprimento de seus atos, deve, motivadamente, acionar a Guarda Municipal. 

Considerando que o Art. 128 da Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba determina que o Município constituirá uma Guarda Municipal, a qual se 
denomina, Guarda: Civil Municipal, como força auxiliar, destinado à proteção de seus 
bens, serviços e instalações, subordinado diretamente ao Prefeito. 

Considerando que o Código de Processo Penal (CPP) 
determina em seu art. 301-que qualquer do • povo poderá e as autoridades policiais e 
seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante dëlito. 

Considerando que devido a premissa do art. 301 do CPP a 
Guarda Municipal de Sorocaba, não obstante atuar também como força auxiliar, 
destinado à proteção de seus bens, serviços e instalações, atua efetivamente ao 
combate a criminalidade, promovendo diversos flagrantes contra traficantes, 
homicidas e ladrões, dentre outras. - 

Considerando que, por força do art. 144, da CF o Município 
tem o dever de promover a segurança pública da cidade. 

Considerando- que nas últimas estatísticas o índice de 
criminâlidade do município aumentou. 

Considerando que as atuais instalações da ROMU são de 
péssima qualidade, conforme fotografias abaixo. 
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Considerando que a ROMU tm atuando no confronto direto 
com a criminalidade, sendo alvo potencial de ataque, como já ocorreu, portanto, 
sendo então muito inconveniente a estadia, junto a ROMU, da sede do Grupo de 
Escoteiros de Sorocaba. 
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REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que se segue: 

- 	 1) 	A municipalidade tem conhecimento das péssimas 
condições das instalações onde funciona a "ROMU"? Se negativo por que? Se 
positivo, o que pretende a municipalidade fazer imediatamente? 

2) Quantas viaturas da "ROMU" estão efetivamente em 
uso durante o dia e noite? Qual o horário? 

3) Consta que hoje a ROMU tem somente duas viaturas 
em uso, sendo que anteriormente tinham seis viaturas em operação. Por que houve 
diminuição das viaturas em operação? Quantas viaturas da ROMU estão aguardando 
reparo? Quanto tempo que esta(s) viatura(s) está(ão) aguardando o seu conserto? 
Poderia haver reparo imediato daquelas em condições para isso? 

4) Onde efetivamente ocorrem os consertos das viaturas? 
Existe algum convênio ou parceria com a iniciativa privada para a manutenção 
(oficinas mecânicas)? Qual o prazo de entrega das mesmas avariadas para o retomo 
ao serviço. 
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• 	 5) 	A Municipalidade tem conhecimento que a Guarnição 
da ROMU divide o espaço com os escoteiros? O que pensa a Municipalidade a 

No 	respeito disso? 

• 	 6) 	A Municipalidade, tem conhecimento da existência de 
crianças (escoteiros)' pelas dependências da guarnição, principalmente nos sábados, 
pondo em risco as crianças que podem ficar em fogo cruzado em caso de ataques da 

• 

	

	criminalidade? O que pretende a Municipalidade fazer sobre esta situação. Esta 
situação está adequada as normas de segurança? 

7) A Municipalidade tem algum projeto para. revitalizar a 
estrutura física da Guarda Municipal, principalmente a Ronda Ostensiva Municipal - 
ROMU? 

8) Qual a estatística dos últimos dois anos da atuação da 
ROMU em nosso município (apreensões, flagrantes, prestação de socorros) 

S/S, 16 de junho 

PdoDini

ÇH 

Fern  
Vereador 
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