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Excelentíssimo Senhot Presidente da Càmzra Munictpal de Cascavel.

REQUEIRO, nos termos do art. 148, IV do Regimento Interno, após deliberação legislativa, seja

encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Deputado Fedetal, Sargento Fahur, paÍa que
inüque Emenda Parlamentat p^t^ vtabrltzaçáo de recuÍsos visando a implementação de

ciclopatrulhâmento (com bicicletas elétricas) e patrulhâmento aéteo (via drones) pela Guarda Municipal
na cidade e comarca de Cascavel - PR, bem como a instalação de videomonitoramento no bairro
Canadâ e bairros vizinhos.

É o qr" Requer. Sala das Sessões.

Cascavel,05 de feverero de2027.
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Policial Madril
Vereador/PSC

Justificação:

Cascavel é um município que hoje possü mais de 332.000 (trezentos e trinta e dois
mil) habitantes e que, nos últimos âÍIos, vem demonsftando grande potenciâI de desenvolvimento e

crescimento de sua população.

É d. Vor.o conhecimento que cidades como Londdna eManngâ,além de cidades de

outros estados vêm implementando o ciclo patrulhamento no combate ao cdme, em especial no car.âtet

preventivo em praças e arredores.

Ainda, o ciclo patrulhameÍrto tem demonstrado uma aproximação entre entes da

segurança púbüca e ^ população, como se pode observar:
htto: / /www.DmDr.DÍ.sov.brlNoticia/Instrucao-habilita-ooliciais-miütaÍes-atuarem-com-
ciclooatrulhamento-dutante-Ooeracao

Como destacado na maténa, 'A modalidade de ciclo patrulhamento é wza doutina oiunda de

un projeto comunitáio do 5" Batalbão de Policia Militar (5' BPM), na cidade de l-,ondrina (PR), onde foi niado o

trabalho como fonna de apmximar mais o policial militar da sociedade c0m0 ilm agente de ngurança pública que pode

auxiliar nas qaestões da comunidade local."

Desta feita, requeÍemos ao nobre Deputado, que seja indicada Emenda Patlamentat
p^r^ a comprâ de 10 (dez) bicicletas eléúicas que serão disponibilizadas parz a Guatda Municipal da

cidade e comaÍca de Cascavel - PR tealizar o ciclopatrulhamento.
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Âinda, solicitamos ao nobre Deputado Emenda Parlamentat paÍa a compÍa de 12
(doze) drones que setão üsponibiüzado pzra a Guatda Municipal da cidade e comaÍca de Cascavel -
PR para rcaltzaçã,o de monitoramento aéreo em toda a cidade e, 40 (quatenta) câmeras pâÍâ monitorar
o bairo Canadâ e bairros vizinhos.

Pleiteamos paÍa esses importantes investimentos na ârea de seguÍançâ o montante
mínimo de R$300.000,00 (trezentos mil reais), conforme levantamento preliminar.

Na cetteza de contat com vosso pÍonto atendimento, desde iá agadecemos e nos
colocamos a disposição trabalharmos juntos em prol do desenvolr.rrmento do município de

Cascavel e do Estado
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