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. J, AO XPEDIEN 	ERNv 	• 

Elit 9 SET. 201 	• 	 ' 	 . 	 . 	 . 

Senhor Presidente, 
VNO 	• 	 o GONÇALVES . 	 . 

- 	 R 	DENTE 	• 	 . 	 , 

1 m atenço ao IL 	ieiirnento n° 159312014. de autoi ia do nobre Vereador 

FERNANDO ALVES LISI3 A 	INI e aprovado por esse Legis1ativo 	no qual solicita 

inf&mações 	sobre - . a exec 	à 	das 	Leis 	Municipais 	de N°' 10 578/2013 	10.801/2014 	e 

10.019/2012 (alterada pela 	ei Municipa! n° 	1 0.638/13)" informamos a Vossa Excelência 

conforme as Secretarias, SEDES SLDU e SECOM que 

1- Sim 	A Cooidenadoiia da Criança e do Adolescente fez uma analise 

criteriosa quando da piopositula da Lei inclusive emitindo parecer,e buscou outias experiências 

paia analise em cidades que já desenvolvem essa Campanha de identificação Civil para a 

Criança e Adolescentes 	Entendemos que e uma estratégia de fundamental impoitância a 

segurança da criança. Para a implantação dependem. de vários setores como a Secretaria de 

Educação a Secietai ia de Governo e Segurança Comunitária, a Secretaria de Segurança Publica 

Policia Civil etc...  

2- Existe um Comitê que foi criado através de Decreto Estadual "Comitê 

Regional Interinstitucional de Enfientamento ao Tiafico de Pessoas de ,Sorocaba e Região", 

composto por diversos segmentos da sociedade civil e podei publico com reuniões realizadas na 

OAB/Sorocaba que mediante orientação do Nucleo de Enfientamento ao Tráfico de Pessoas da 

Secretaria de Justiça e Defesa de Cidadania do Estado de São Paulo, a ternatica e sua importância 

são discutidas c casos estudados Todos os serviços de Proteção Especial junto com a rede, se 

necessário for estão articulados para o atendimento. 

3 Sim estamos em fase de agendas e desenvolvimento junto com a rede das 

ações pata sensibilização da população sobre a ternatica 

4- Sim A Coordenadoria da Infância e da Adolescência esta reunindo os vários 

setores envolvidos para encontrar a melhor maneira de implementai essa ação 

5- A Secretaria' da Educação tem como diretriz, no ato da matrícula escola, 
: 

solicitai aos pais ou responsáveis legais, foto atualizada da criança 	Desta forma estams 

estudando ações de conscientização dos pais e responsáveis legais sobre a importância 

formalizar a Identificacão Civil de seus filhos o mais cedo possível, a fim de Combater.  

Desapaiecimento de Crianças e Adolescentes. 
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cadastro atualizado, com telefones paia contatos e endereços. Desta forma estamos estudando 

ações de conscientização dos pais e responsáveis legais sobre a importância de formalizar a 

Identificação Civil de seus filhos o mais cedo possivel, a fim de Combater o Desaparecimento de 

Crianças e Adolescentes 

Ainda também poderemos disponibilizar e, organizar os espaços nas escolas, 

caso os profissionais credenciados da Secretaria de Segurança Publica solicitem as unidades e 

Instituições de Educação Infantil para realizar a coleta das digitais das 	crianças, 	para 

identificação civil 

6- A divulgação de relação de pessoas desaparecidas vem sendo feitas no 

Jornal do Município e no .site oficial da Prefeitura, conforme lei.específicá. Para essa divulgação, 

dependemos das informações que são enviadas pela Policia Civil, bem como para divulgar na 

TV Indoor, e necessario que junto com o BOs e demais informações, venham as fotos idos 

desaparecidos em alta resolução, conforme solicitação anterior. Contudo, os últimos arquivos 

recebidos p1a SECOM não tinham fotos anexadas, assim não foi possivel a divulgação nesse 

outro meio 

Também o lrnk do ultimo arquivo enviado pela Policia Civil, foi publicado no 

Jornal do Município edição 1645; também é possível acessar o arquivo pelo portal da Prefeitura 

clicando em "todos os serviços" em menu no canto superior direito da pagina principal do 

Portal, depois na seção "moradores", clicar em "pessoas desaparecidas". 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos reno ,yando os protestos de 

elevada estima e distinta consideração 

Atenciosamente, 

JOÃOL 	D 	A 	STA FILHO 
Secretario de 	 egurança Comunitária 

____1__ -__ 	- 	 --- rxceienussimo ennor 
VEREADOR GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA— SP 


