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L,xcelentíssimo Senhor Prcsidcntc da Câmara I\.lunicipal de Cascavel

RE QUIIRE N'ÍOS à mesa, nos teÍmos que regern o art. 64, X, c/ c o Artigo 234 do
Rcgimcnto Interno, audiêrrcia pública a ser realizada no Plenárir: da Cânrara \{unicipal para

Íins dc dcbatcr com sc!ínentos organizados da sociedade, Podcr Ilxccutivo c Poder
kgislativo, acerca da situaçào carcerária em nosso município.

À dala e horr'rrio da au<liôncia priblica serào deEnidos flo âto con\,ocitofl().
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aliztr ampla discussào junto à

socicdadc civil organizada, aclministraçào pública e demais interessndos, sobre guestircs
refercntcs a situação carceúria e dos temas que se relacionam com este, que eistem cm nos\(l
município.

Uma das qucstôcs que serão abordadas nesta aucliêr:cia pot exemplo, setia r
supcrlotação dos presídios c carceragens do nosso estado, qr:e tan:bém se reflete na realidade

local, onde várias pcssr:as são condiciooadas a espaços inaproplados e degÍâdâlrtes em
delegacias, além clos serviclorcs quc cstão scndo submetidos a um alto grau de esttesse.

Tal prática dc condicionamento de presos em delegacias tbi objeto de estudos do
Tribunal dc Contas <io F.stado do Paraná que trazem ciados, descle 2005 até 2017, no qual
infirrmam quc o númc ro dc prcsos crn dclcgacias alcançava números altos, nunca es tando abai.rcr

de 33 7u do número dc prcsos no Paraná.
Em Cascavcl, o prc>blcma da superlotaçào nâr: é algo novq e mesmo com
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medidas paliativas a questão ainda nào tbi debatida de ítrtma ampla pois atualmentc cla ainda se

faz presentc na carccÍagem c nos presídios de nosso muoicÍpio,
Buscando mclhor discutir o tema da supedotaçio e demais temas rclacionadcx

a situaçào carcerária cm nosst.r municípiq requercmos umâ audiência pútrlica pata abordarmos
o temâ com va:iados segmcntos e autoridadcs, para que ao Íinal possam scr feitcx
encaminhamentos que visemminimizara situaçàocaótica n<>qr:alse cncontrÀm os profissionaj.s
c custodiados dc nossa cidade.
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