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PROJETO DE LEI N213/2019 

SÚMULA: Concede o Título de Cidadão Honorário de 
Apucarana ao Delegado JOSÉ APARECIDO 
JACOVÓS, pelos relevantes serviços 
prestados à comunidade apucaranense, 
como especifica. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO 
DO PARANÁ, APRECIOU E APROVOU PROJETO DE 
LEI DE AUTORIA DO VEREADOR RODOLFO MOTA 
DA SILVA, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, 
OBEDECENDO AO DISPOSTO NO INCISO V, 
ARTIGO 55 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 
APUCARANA, SANCIONO A SEGUINTE 

L E 

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de Apucarana ao 
Delegado JOSÉ APARECIDO JACOVÓS, pelos relevantes serviços prestados à 
comunidade apucaranense. 

Art. 2º - A entrega do título de que trata o "caput" do artigo anterior dar-se-á 
em sessão especial e solene da Câmara Municipal de Apucarana, conforme dispõe o 
regimento interno, em data e horário a serem marcados, de comum acordo entre a 
Presidência da Câmara e o homenageado. 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente Lei em 
vigor na data de sua publicação. 
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GESTÃO DELEGADO CHEFE JOSÉ APARECIDO JACOVÓS NO 
COMANDO DA 17 SDO DE APUCARANA; 

- José aparecido Jacovós, é policial civil desde 1986; iniciou sua carreira 
como Escrivão de Polícia na cidade de Maringá; 

- em 1994, prestou concurso para Delegacia de Polícia; em uma turma 
de 76 delegados aprovados, Delegado Jacovós foi o primeiro colocado 
da turma, recebendo o diploma de honra ao mérito; 

Sua primeira cidade como Delegado foi a cidade de Sarandi, onde 
permaneceu do ano de 1994, até 2000; 
Quando entregou o cargo em Sarandi, Jacovós recebeu o título de 
cidadão honorário da cidade, pelos relevantes serviços prestados na 
área de segurança pública; 

Em abril de 2.000, Delegado Jacovós, foi nomeado delegado operacional 
de maringá; sua principal missão na cidade de Maringá, foi o combate 
aos desmanches de veículos; Jacovós foi chefe de uma força tarefa que 
fechou 38 desmanches de veículo em Maringá, tendo recebido da 
câmara municipal o título de mérito comunitário; 

Em 2004, Jacovósfoi promovido para delegado regional e transferido 
para a cidade para a regional de Astorga, local onde foi responsável por 
08 cidades ( astorga, iguaraçu, Munhoz melo, ângulo, Santa Fé, Santa 
Luzia, lobato ); 

Em 2006, Jacovós foi promovido para Delegado sub-divisional, sendo 
transferido para União da vitória, com responsabilidade sob 15 cidades 
na região sul; 

Em 2007, Jacovós assumiu uma Sub-divisão com maior número de 
municípios, na na cidade de Cornélio Procópio, responsável por 20 
cidades no norte pioneiro; 
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Jacovós foi transferido para região da fronteira, sendo 
Delegado regional de guaíra, sendo responsável também por 
MARECHAL CANDIDO RONDON, TERRA ROXA E IPORÃ; 

EM 2009, DelegadoJacovós, foi transferido para assumir a chefia da 16 
SDP DE CAMPO MOURÃO, onde permaneceu até 2013, sendo 
responsável por 22 municípios; no final da gestão Jacovós recebeu o 
título de cidade honorário de Campo Mourão., pelos relevantes serviços 
prestados na segurança pública; 

POSSE EM APUCARANA · 

EM AGOSTO DE 2013, JACOVÓS foi nomeado delegado Chefe de 
Apucarana, permanecendo até janeiro de 2019, quando entregou o 
cargo para assumir uma cadeira de Deputado estadual; 

DESAFIOS EM APUCARANA: 

A subdivisão de Apucarana, tem gestão sobre 26 municípios do vale do 
lvai, sendo responsável por toda área administrativa no que se refere a 
Polícia civil; o delegado chefe é responsável nesta área de 26 cidades, 
por transferência de policiais, gestão financeira, gestão da frota de 
veículos; coordenador principal de todas operações na área da 17 SDP; 

1) QUANDO delegado Jacovós assumiu, as comarcas de Marilândia 
do sul, Jandaia do Sul, São João do lvai, e Grandes Rios, estavam 
sem delegado de Polícia; estas cidades estas 04 comarcas, tem 
responsabilidade sobre 15 cidades; Jacovós teve de assumir 
interinamente a chefia interina de todas estas cidades; ou seja, 
além de chefiar a 17 SDP, também comandava as operações 
policiais nas 04 comarcas, e mais cidades pertencentes as estas 
comarcas; 

2) DELEGADO JACOVÓS, fez numa incansável ação política, junto 
ao governo do Estado, em conjunto com os prefeitos destes 
municípios, no sentido, de conseguir trazer delegados para estas ""' 
04 comarcas; 
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) Este objetivo foi alcançado em agosto de 2011, com a nomeação 
de delegados de Polícia para estas cidades, vindo a melhorar a 
segurança pública no vale do ivai; 

4) Delegado Jacovós, também conseguiu a vinda de 22 
investigadores para suprir a falta que existia na subdivisão Polícia 
de Apucarana; 
Coma vinda destes investigadores, foram criados os setores de 
homicídio; inteligência e furtos e roubos que anteriormente não 
existiam em Apucarana; 

COMBA TE AO DESMANCHE DE VEÍCULOS EM APUCARANA; 

- quando chegou em Apucarana, em 2013, Jacovos e sua equipe, 
detectou que havia um constante aumento de furto e roubo de 
veículos em Apucarana, foram montadas operações específicas 
para combater este crime; diversos empresas de desmanche de 
veículos foram fechadas com várias prisões de ladrões de 
veículos; em 2019, a SESP considerou que a região da 17 SOP, foi 
a região que que teve o menor índice de furto e roubos de veículos 
do estado; 

COMBATE AO CRIMES VIOLENTOS - HOMICÍDIOS; 

Também com sua chegada, JACOVÓS detectou que estava numa 
crescente os homicídios na cidade; principalmente em relação as 
mortes relacionadas ao tráfico de drogas; desta forma, foram 
criados os setores específicos de narcóticos e homicídios; no ano 
de 2013, ocorreram 13 casos de homicídios e latrocínios na 
cidade; no ano de 2014, houve uma variação para 15 casos; com 
as ações constantes de combate ao tráfico de drogas 
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identificação de autores dos crimes, com índices de solução de até 
95%, os crimes violentos foram caíndo; em 2015, os casos 
reduziram para 1 O ocorrências; em 2016, ocorreram 09 casos; em 
2017, 07 casos; culminando que no ano de 2018, 03 casos; , a 
cidade bateu recorde de diminuição de crimes violentos; 
tendo o registro de apenas 03 ocorrências de homicídio; 
chegando a ficar 11 meses sem registrar um único caso, 
sendo destaque em nível estadual e com registros até em 
nível nacional, por atingir níveis de cidade de primeiro mundo 
em redução de crimes violentos; 

COMBATE CONSTANTE AO TRÁFICO DE DROGAS; 

Em diversas operações coordenadas pela Polícia civil, também 
com apoio do Denarc de Londrina e Polícia Militar de Apucarana, 
diversos traficantes de Apucarana foram para cadeia e 
condenados; grandes apreensões de entorpecentes ocorreram na 
cidade; em um único caso, a Polícia civil, apreendeu mais de uma 
tonelada de entorpecentes; o mini-presídio de Apucarana, bateu 
recordes de traficantes presos; no ano de 2018, dos 250 presos 
que haviam no mini-presídio, quase 200 estavam presos por 
tráfico de drogas; Delegado Jacovós, sempre enfatizou que este 
combate ao tráfico de drogas, era o principal responsável pela 
diminuição nos crimes de homicídio na cidade, bem como os furtos 
e roubos; 

Jacovós, sempre também fazia questão de ressaltar o trabalho em 
conjunto com a Polícia Militar de Apucarana; 

INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE MULHER DE APUCARANA 
NA ÁREA CENTRAL; 

Quando o Delegado jacovós, assumiu a 17 SDP, a delegacia da 
mulher de Apucarana, funcionava em uma casa improvisada, 
alugada pela prefeitura, em local de difícil acesso; posteriormente, 
a situação ficou ainda mais difícil para as mulheres de Apucarana, - 
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em razão da prefeitura ter cedido um prédio público, localizado no 
jd. Ponta Grossa, local também de difícil acesso para as mulheres 
que necessitavam procurar a Delegacia da Mulher; 

Sem contar com ajuda municipal, o delegado Jacovós, conseguiu 
junto ao Conselho da Comunidade e ao juízo local, a liberação de 
presos, para procederem a reforma do prédio da antiga Delegacia 
de Polícia, que instalado na frente do Fórum; com recursos 
próprios do fundo rotativo da Polícia Civil, o Delegado Jacovós e a 
Delegada Luana gerenciaram e coordenaram a reforma do prédio 
da Delegacia ANTIGA, onde instalaram a Delegacia da mulher, o 
que gerou mais comodidade e conforto as mulheres de Apucarana, 
que hoje podem contar com auxilio da Delegacia da Mulher na 
área central de Apucarana; o Delegado jacovós, conseguiu ainda 
a vinda de uma Escrivã, e duas investigadoras para comporem o 
quadro da Delegacia da Mulher de Apucarana, que antes tinha 
apenas uma Delegada; 

OPERAÇÕES DE COMBATE A PEDOFILIA E CRIMES 
SEXUAIS; 

Foi criado um setor específico na Delegacia da Mulher de 
Apucarana, com objetivo de identificar e prender autores de crimes 
sexuais; as investigações destes casos, passaram a ter prioridade 
total em Apucarana; somente no ano de 2018, foram presos 15 
pedófilos, responsáveis por abuso de crianças; 

VIATURAS PARA APUCARANA E REGIÃO; 

Com constantes gestões junto a Secretaria de Segurança pública, 
o delegado Jacovós, conseguiu a vinda de 04 viaturas Duster 
caracterizadas para a Polícia civil; 
01 viaturaAmarock; 
Um veículo fluence; 

02 Dusterdescacterizada para investigação; 
02 viaturas duster para Jandaia do Sul; 
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02 viaturas duster para S"aojoão do ivai; 
01 viaturaduster Marilândia do sul· , 
02 viaturas duster para lvaiporã e uma viatura Amarock 

REFORMAS NO MINI-PRESÍDIO; 

- Na gestão de JACOVÓS, foram promovidas várias reformas no 
mini-presídio de Apucarana; com instalação de câmaras de 
vigilância e toda extensão do presídio; 
Instalação de cerca de segurança/elétrica em toda extensão do 
mini presídio; 
Construção de parlatório para contatos de advogados com presos; 
Construção de uma ala para abrigar presos com penas em crimes 
sexuais, em local separados dos demais; 

FIM DE FUGAS E REBELIÕES NO MINI-PRESÍDIO; 

Antes de assumir a 17 SDP, sempre ocorriam fugas e rebeliões e 
tentativas no mini-presídio; com ações austeras, essas fugas foram 
eliminadas, e também cessaram os chamados motins e rebeliões; 
durante a gestão de JACOVÓS, 2013 a 2019, praticamente nunca 
ocorreram fugas por túneis, telhado, janelas do mini-presídio, o 
que anteriormente eram constantes; 


