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ESTADo Do eaRaNÁ

rNDrcAÇÃo N" J rab, DE 2021,.
(Proponentes: Veteadores Madril/PSC)

cÂniirta,q tuiuiiictpÂL DE cAScAVEL

Protocolo

Excelentíssimo Senhor Presidente da Càmara Municipal de Cascavel.

INDICO nos termos que Íegem o art. 743 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja

encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Leonaldo Paranhos, Prefeito de

Cascavel, solicitando seus esforços pâÍa trabalhar a hberução e autorização do prédio do
SIM/Paraná (prédio peÍteflcente ao pauimônio municipal),locahzado no Bafuro Interlagos,
para abrtgar a Escola de Fotmação, Âperfeiçoâmento e Especialização de Praças - ESFÂEP,
nas aulas de formação dos ptaças â seÍ ministado pelo corpo de ptofessotes e instrutores da

Poücia Militar do Paranâ.

É a Indrcação. Sala das Sessões.

Cascavel, 4 de outubro de 2021.

Ç r- 'u*
Policial Madril
Vereador/PSC

Jusuficação

A Po1ícia Militat do Estado do Parunâ reahza há vános anos, cuÍsos de formação de praças.
Esse curso é oferecido por meio da ESFÂESP, Escola de Formaçáo da Polícia MiJitar, que tem a

finalidade de capacitar o poücial militar paÍa aítar nos vários trabalhos que são desenvolvidos pela
Policia Miütar do Paraná, pdncipalmente, nos ttabalhos administtativos em Núcleos de Ensino e na
Secào Técruca de Ensino.

Porém, Senhor Ptefeito, em Cascavel esse cutso vem encontrando üficuldades paÍa a sva
realtzaçào, umz- yez que não há um espaço adequado paÍa que os orgatizadores possam abrigar os

alunos e professores em condições de as aulas serem reahzadas dentro dos padrões mínimos
necessários p^Ía a formação dos policiais.

E, em recente contato com o comando do 5" Comando Regional da Policia Militar em
nossa cidade, foi nos orientado e sugerido a estÍutuÍa do SIM/Paraná, locahzado no Bairro Intedagos.
Uma vez que a atual estrutuÍa desse local seria ideal e atenderia a todos os reqüsitos paÍa que as aulas

do curso de formação pudessem ser realizadas.

Posto isto, espero, pois, contar com a especial atenção do Senhor Prefeito ao atendimento
a esta soücitação, pâra que a ESFAEP possa tÍazeÍ para Cascavel o curso de formação aos policiais
militares, contribündo em múto na formação e no prepaÍo desses policiais ao exetcício de suas

funções em ptol da população local.
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