
ESTADO DO CEARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA 

Unidos Por Uma Aracoiaba Melhor 

INDICAÇÃO W 038/17 

E X M A . SRA. PRESroENTE, 
E ™ O . SRS. V E R E A D O R E S . 

A P R O V A D O 
gitî  2^ i 0^ I ^^^^ 

o Vereador infra-firmado, SidneyTBírasiTTÍQelfiõ̂  interno da 

Câmara Municipal, indica, após, ouvido o Plenário, ao Exmo., Sr. Antonio Cláudio Pinheiro, 

Prefeito Municipal, que a Guarda Municipal de Aracoiaba em Audiência Pública realizada em 

10/04/2017 na Câmara de Vereadores, nos informa que vem passando por diversas 

dificuldades estruturais, como a falta de uma sede definitiva ou própria, com higiene e 

segurança, a inexistência de viatura para realizar o patrulhamento e a falta de equipamentos de 

proteção individual (EPIS), como capacete, escudo, cotoveleira, caneleira e coletes balísticos, 

falta de acessórios de contenção de tumultos, como spray de pimenta e combate, além de itens 

essenciais como algemas e lanternas. 

Portanto, como as despesas da guarda municipal são de responsabilidade do município 

e diante dos altos índices de criminalidade nesta região, venho a vossa excelência solicitar a 

disponibilidade de RECURSOS para área de segurança, no intuito de adquirir mais 

especificamente os itens que se refere a equipamentos de proteção individual, de contenção de 

tumultos e combate e demais itens essenciais. 

No intuito de auxiliar, venho apresentar em anexo, cópia de orçamento de empresa 

especializada na área de acessórios de segurança. 

Ficando a disposição para dirimir quaisquer dúvidas, agradecemos desde já! 

PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE. ARACOIABA, aos 19 de abril de 2017. 
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Sidney Brasil Coelho 
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CONDIÇÕES DE T R A B A L H O DA GUARDA MUNICIPAL DE 
ARACOIABA 

• Falta viatura ou motocicletas; rodamos em nossos próprios transportes para 
atender as ocorrências, solicitações da administração ou ir para algum evento 
realizado no município, deixamos de fazer as/ondas escolares, não fazemos 
mais o policiamento preventivo nas praças e consequentemente não damos apoio 
a outros prédios públicos do município, como o Conselho Tutelar, Caps, Postos 
de Saúde, Cras, Creas e outros, quando vamos isolar as vias para algum evento 
não temos cavaletes, cones, barreiras moveis, às vezes usamos nossos 
transportes para isolar a área e ainda quando nos deparamos com alguma 
ocorrência que seja necessário conduzir alguém, ou até mesmo prestar socorro, 
fica inviável por não ter viatura. 

• Equipamentos de proteção individual; somos 25GMS, mas, infelizmente só 
possuímos 08 coletes balísticos. 05 algemas, diversas vezes tivemos que conter 
indivíduos embriagados, drogados ou com problemas mentais na rua. Hospital, 
Upa ou Caps para preservar a nossa segurança, a dos funcionários e até mesmo a 
do próprio individuo, por isso se faz importante o uso das algemas, não temos 
spray de pimenta, não temos kit de proteção contra tumultos (capacete, escudo, 
cotoveleira, caneleira) fazemos segurança dos jogos no campeonato de futsal na 
Sede de município e nos jogos do interior do campeonato de futebol, na maioria 
das vezes com um grande numero de pessoas nos jogos, acontecendo vários 
tumultos e a Guarda Municipal, não podendo oferecer um trabalho de qualidade 
por falta desses equipamentos, armas não letais e outros) 

• Sede da Guarda Municipal; nossa sede não possui segurança para guardar os 
poucos equipamentos de proteção que temos, as instalações estão em péssimo 
estado, os alojamentos não possuem cama, armários para guardar os pertences 
dos Gms, o banheiro não tem água, e outros problemas. 



JAeUAR 
ARMAS, MUNIÇÕES £ ACESSÓRIOS 

PROPOSTA PE PREÇOS 

A empresa Maycon Machado da Silva ME, inscrita no CNPJ sob o n" 18.666,375/0001-50, 
localizada à Rua José Francisco do Nascimento, n" 567 A, bairro; Betolândia, CEP 63.031-730, 
Juazeiro do Norte - CE, telefone 88 98819-2618, 88 99942-3769, e-mail 
jaguarclubedetiro@gmail.com, por intermédio de sua representante legal, abaixo assmado. vem 
apresentar proposta de preços de material de apoio e complementar para suprir as necessidades da 
Secretaria de Infra estrutura da Prefeitura Municipal de Aracoiaba, localizada na Av. Independência, 
N" 134, Centro, Aracoiaba-CE, CEP: 62.750-000. Representado pelo Sr. Luiz Eduardo de Sousa 
Queiroz. 

Item Descrição Resumida unidade de i Quantidade Preço 
'^frnmcmeato @sUf»da ; Umtari© * 

Colete de uso(>>tensivo, Nivel II . , ,n o c i t w i n A o « io/v»n/vi 
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02 Spray de pimenta (gengibre) ; Unidade 15 R$ 300,00 RS 4.500,00 

03 Algemas inox/oxidada Unidade 15 RS 300,00 RS 4.500,00 
04 Espingardas TacticalCBC ; Unidade 02 ; R$ 5.450,00 RS 10.900.00: 
... HT'S{Rádioscomunicadores)e ,, , , ^, 

Unidade 04 R$ 
uma central ; 

rOTAL R$38.900,00 

Esta proposta terá validade de (30) trinta dias. 

FORMA DE PAGAMENTO: AVISTA 

Ser\o de autorização para compra de coletes e autorização pam compra de armas tercei rizamos 
com outra empresa e o valor cobrado por cada serviço é de R$ 150,00. 

Juazeiro do Norte - CE. 20 de Abril de 2016. 

MAYí^Off^AC^M) DA SILVA 

CNPJ: 18.666375/0001-50 
Rua José Francisco do Nascimento - 567 A - Betolândia - Juazeiro do Norte - C E 

CEP:63.031-730 E-mail: jaguarclubedetiro@holmail.com.br 


