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Histórico do Projeto

GES – Grupo Executivo de Segurança
Grupo de Empresários desenvolvido para apoiar as forças policiais da região, visando diminuir os
gargalos operacionais, aumentando assim a segurança no Município. Como uma ação social, hoje
o GES é sucesso em 3 Municípios (Cotia, Embu das Artes e Taboão da Serra). Este grupo montou
um caixa de arrecadação, específico para o atendimento aos gargalos imediatos na segurança do
Município.
Objetivos do Projeto
• Apoio às forças policiais da região, atendendo as necessidades imediatas. Por exemplo: Se
uma viatura precisa de pneu para não ficar parada, o GES supre esta necessidade imediata
• Se as forças fossem solicitar este pedido ao Estado, o retorno seria e a viatura ficaria muito
tempo sem circular pelas ruas
• Atenção: o GES não faz pagamentos às forças policiais e sim às prestadoras de serviços
previamente aprovada e escolhida pelo CIESP
• O GES é subsidiado e assistido pelo CIESP mantendo assim sua transparência e
credibilidade
• O GES tem por objetivo a prática de ação comunitária, visando beneficiar a comunidade em
geral, atendendo às necessidades imediatas das forças policiais
Descrição Passo a Passo
•

Apoio em manutenções de viaturas e motos das forças policiais

•

Apoio às programas educacionais desenvolvidos pelas Forças Policiais: – PROERD
(Programa Educacional de Resistência as Drogas – da Pol. Militar) e JCC (Jovens
Construindo a Cidadania)
O GES patrocina as camisetas para o “dia da formatura” no final da implantação do
programa desenvolvido em algumas escolas da região, onde as crianças se reúnem em um
estádio e “selam” seu compromisso de se manterem longe das drogas e da violência,
perante os policiais militares, familiares e autoridades locais

•

•

Integração e troca de informação entre as Forças Policiais: São realizadas reuniões
mensais, no Ciesp, com os comandos das forças policiais e empresários para discutir e
trocar informações sobre a segurança no Município

•

Apoio do GES na Implantação de um Corpo de Bombeiros para a região de Taboão da
Serra

•

Apoio do GES para a reforma na Cadeia de Cotia e na Implantação da “Delegacia Interativa”
no 2ºDP da Granja Viana

•

Com o GES as empresas se aproximaram dos comandos das Forças Policiais, beneficiando
assim ambas as partes e principalmente a comunidade em geral

•

O GES conta com uma administração mensal, onde são expostas a todos os participantes,
as arrecadações obtidas, onde foi gasto, o que foi investido, enviado mensalmente aos
participantes. É importante frisar que o GES não faz nenhuma contribuição em dinheiro para
as forças policiais e sim diretamente aos prestadores de serviços determinados pelo CIESP.

1 - Poderão ser considerados tanto trabalhos internos (reuniões, site, cursos e outros), como trabalhos externos.
2 - O formulário é individual para cada ação e sugerimos colocar as 5 (cinco) ações principais.

