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Excelentíssrmo Senhot Presidente da Càmara Municipal de Cascavel.

REQUEREMOS, nos teÍmos que regem o afi. 64, XI do Regrmento Interno desta Casa

de Leis, seja encami.nhado expediente à Senhora Mârcia Aparecida Baldrni, Secretátia
Municipal de Educação, soücitando as seguintes informações acerca da segurança das

escolas municipais e CMEI's do Município de Cascavel.

1. Informe quantas e quais unidades educacionais possuem atualmente sistema de

monitoramento de alatme ef oa equipamentos de seguÍânça eletrôruca, especifrcando
pormenorizadamente qual o tipo de sistema e equipamento utiüzado em cada unidade.

2. Sobre as unidades educacionais que possuem algum tipo de sistema de segurança,
informe quais são as empresas contratad^s paÍa rcahzaçàofptestação do serviço, bem como
especifique qual o tipo de serwiço prestado.

3. Especificamente no que diz respeito à(s) empresa(s) que realiza(m) o monitoramento
das insutuiçôes de ensino, caso haja(m), informe como se dá o acionamento da(s) eqüpe(s)
tática(s) para veriFrcação dos locais, bem como informe se a(s) empresa(s) contratada(s) também
reahza(m) rondas nas instituições escolares, e ainda, informe quafltos agentes a(s) empresa(s) tem
para rcaltzar as tondas e atender aos acionamentos.

4. Infotme quântâs e quais institurções de ensino (escolas e CMEI's) fotam alvo de furto
ou arrombamento nos últimos 30 (trinta) dias em Cascavel.

5. A Secretaria de Educação tem conhecimento se a Guarda Patrimonial ou Municipal
de Cascavel tem rcabzado rondas periódicas ou a r,,rgilância diufurna nas instituições de ensino
municipais, a frm de coibir e prevenir eventuais crimes conúa o patÍimôflio, conforme sua função
de proteção municipal preventiva, destrnada especialmente à proteção do patrimônio público
municipal?

É o q.r" Requet. Sala de Sessões.

Cascavel, 14 de outub ro de 2021.
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Justificação:

Senhora Secretátia, chamou a atenção desta Comrssão de Segutança Pública 
^quantrdade de furtos e atrombamentos a Escolas e CMEI's nos últimos dias em Cascavel.

Chegou a conhecimento de que só neste mês cerca de oito instituições foram alvo de cdminosos.

Dessa forma, no exetcício do poder ftscaltzatôrio, atribuição inerente ao Poder
Legislativo, opoÍtunos se fazem os questionamentos elencados actrna, a ftm de possamos
verrlrcar quais medidas o Podet Público está tomando ou irá tomaÍ pata coibit esses crimes, bem
como quais eventuais ptovidências podetemos tomaÍ e\,1taÍ mals pre,uuos ao etaÍlo púbhco.

( J-{rl-

it,í

Rua Pernambuco, 1843 - Centro - CEP 85810-021 - Cascavel -

Fone 145 13321-8800 - Fax 145 13321-8881 - www.camaracascavel.pr.gov.br - e-mail:

admin@camaracascavel.pr.gov.br

t

\


