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Senhor Presidente, 

Gabinete 
do Prefeito 

Sorocaba, 7 dç i3e 2014. 

PRESIDENTE - 

Em resposta ao requeri 

nobre Vereador FERNANDO ALVES LI 

Legislativo, no qual solicita informações  

to/° 1319/2014, de autoria do 

A DINI e aprovado por esse 

a operacionalidade da ROMU - 

Guarda Municipal, informamos a Vossa Excelência, que: 

> O Núcleo ROMU - Ronda Municipal - é formado por 

uma equipe treinada e especializada em apoio e pronta resposta, exercendo suas 

atividades 24h/dia em escala de revezamento de 12h por 36h de folga, voltada 

para o atendimento de ocorrências policiais deparadas ou apoiando as atendidas 

pelos demais guardas civis em patrulhamento motorizado ou a pé; executam 

ações integradas com as demais forças de segurança (policia civil, policia militar 

e fiscalização de posturas); patrulham espaços públicos em áreas da cidade com 

alto índice de criminalidade que não permitem o emprego do patrulhamento 

comunitário; seus agentes são recrutados dentro do próprio efetivo da corporação, 

sendo exigido do candidato ao ingresso neste Núcleo Especializado, o 

voluntariado (não é escalado compulsoriamente); a disposição às alterações de 

horários; um condicionamento físico acima da média; notório conhecimento em 

armas letais e não letais e táticas e condutas operacionais de patrulha a pé, :r 

motorizada ou de busca a vitimas ou suspeitos em campo aberto ou ambiente 	Sr- 
fechado; defesa pessoal policial avançada ou domínio de pelo menos uma Arte 

Marcial; conhecimento em serviço de inteligência e proteção de autoridades; 

todos adquiridos através de cursos fornecidos pela corporação, ou por outros 

meios provindos do próprio candidato a função; - 	
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treinamentos estes que não são feitos aos sábados para não coincidir com o 

exercício das atividades do escoteirismo; 

> Quanto a possíveis ataques de facções criminosas, temos 

monitorado junto ao serviço de inteligência da Policia Militar, da Policia Civil e 

da própria Guarda Civil para o planejamento de nossas "Ações" e quando 

ocorrem previsões de possíveis ataques, recomendamos àquela entidade a 

suspensão das atividades ou para que elas ocorram em outro local.; 

> Quanto a revitalizar a estrutura física da Guarda Civil, 

ternos planos de Reformar as Bases Operacionais da Patrulha ROMU e Patrulha 

Escolar e de buscarmos recursos de Convênios com o Governo Federal para a 

construção das futuras instalações da Academia de Formação e Capacitação de 

Guardas Civis a exemplo das já existentes em outros municípios do mesmo porte 

ou maior que Sorocaba; 

> 	Quanto à estatística dos últimos dois anos da atuação da 

ROMU, em anexo planilha 2013 e 1° Semestre de 2014. 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os 

protestos de elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 	 \ 

• 	 JOÃO LEAN 	 • A FILHO 
Secretário de 	 Comunitária 

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA-SP 



BALANÇO ROMU 2013 

Flagrantes-------280 

Tráfico-------------------------234 

Roubo--------------------------09 

Furto---------- --------- --------08 

Receptação-------------------07 

Pichação-- ---------------------01 

Crime Transito---------------17 

Tentativa Homicídio------- -01 

Foragido Capturado--------03 

• 	 Pessoas Detidas--439 

Maior---------------------------216 

• 	 Menor--------------------------223 

Armas Apreendidas ------- 15 

Veiculos apreendidos----52 

Veiculos Recuperados----21 

Drogas Apreendidas----21.929 porções 

Maconha ------------------------- 2.447 porções 

Cocaína ---------------------- --- 12.791 porções 

Crack ---------------------------- 6.691 porções 

Maconha------ -----------------40 tijolos 

Cocaína ------------------------- 1.376 Gramas. 

Crack ---------- ----------------0,355 Gramas 



BALANÇO DAS OCORRÊNCIAS, DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014 (ROMU) 

Flagrantes-------- ------------------------158 

Tráfico ------------------------------------118 

Furto---------------------------------------09 

Roubo-------------------- ------------------04 

Receptação-------------------------------12 

Lei Má  Penha-- ------------ ---------------02 

Estelionato--------------------------- ----01 

Pichação----------------------------------02 

Crime Transito----- ----------------------12 

Fugitivo Capturado---------------------05 

Armas Apreendidas---------------------02 

Carros Apreendidos---------------------10 

Motos Apreendidas- --------------------19 

Drogas Apreendidas (porções) 

Cocaína ------------------------------- 4.938 

Crack ---------------------------------- 4.867 

Maconha ----------------------------- 1.575 

Lança Perfumes---------------------91 


