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PROTOCOLO
2075/2021Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 238/2021, de autoria do Nobre Vereador Adilson 

Aparecido, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de 

Seguranga Urbana, por meio de seu Memorando SMSU n° 404/2021 - SK, copias 

anexas.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

SA MACHADO 
unicipal

DANILO BARI 
Prefeit<

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699



Prefeitura do Municipio de Cajamar
Secretaria Municipal de Seguran^a Urbana

Cajamar, 13 de julho de 2021.

Memorando SMSU ng404/2021-sk

AO DEPARTAMENTO TECNICO LEGISLATIVO/SMG.

Assunto: Seguran^a na Institui^oes Educacionais Munioi^^ 

Referente: MEMORANDO Ng 1.740/2021-DTL-SMG 7 e rm
J s. jul mi

Hocpi Por

Prezados Senhores,

Vimos por meio deste, informar a Vossa Senhoria, 

referenda ao Requerimento nQ238/2021 do Vereador Adilson Aparecido, onde o 

respeitosamente, obter informagoes sobre seguran^a e instala^oes de 

cameras de monitoramento nas Instituigoes Educacionais Municipais.

Esclare^o que esta Secretaria Municipal de Seguranfa com 

a implanta^ao do projeto MUITO + SEGURAN^A, desenvolvido pelo Governo 

Municipal, ja foi implantado urn sistema de Cameras de Monitoramento que sao 

gravadas pelo nosso Centro de Controle Operacional 24 boras por dia e estao 

instaladas nas imediafoes das E.M.E.B, monitoramento os principais acessos das 

unidades de ensino.

com

mesmo vem

Esclarefo ainda que existe urn programa da Guarda Civil 

Municipal para que efetue rondas periodicas nas Escolas no periodo da manha e a 

tarde, assinando um livro de ronda e realizando tambem rondas Preventivas 

garantindo assim seguran^a a toda populafao, estudantes bem como a todo corpo de 

funcionarios municipais.

Em rela^ao a existencia de um 

monitoramento no interior das unidades esclarefo algumas EMEB, ja
projeto de

possuem
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Prefeitura do Munictpio de Cajamar
Secretaria Municipal de Seguran^a Urbana

monitoramento das suas areas comuns (patios / corredores / quadras /refeitorios), 

mas venho aqui informar que o Poder Executive juntamente com a Secretaria de 

Educa^ao ja esta com urn projeto para que todas Unidades Escolares bem 

predios publicos possuam este sistema de seguran^a via monitoramento.

Segue para conhecimento de Vossa Senhoria algumas 

fotos, para que tenham a nogao de como sao as gravafoes no nosso Centro de Controle 

Operacional, caso tenham alguma ocorrencia nas proximidades das Escolas de 

imediato iniciaremos a visualizagao e passando as informafoes para as viaturas e que 

possam o mais rapido possivel atende-las.

como

Tendo em vista que este Requerimento do nobre vereador 

de muita importancia para todos os Alunos, Professores, Funcionarios bem como toda 

a populagao da nossa cidade, iremos sim dar uma atenfao especial para este projeto, 
informando ao nosso Poder Executive para que possa estudar as possibilidades de 

execu^ao do projeto em referencia, como tambem observamos a importancia deste 

projeto tendo em vista que foi assinado praticamente por todos os Vereadores da 

Camara Municipal de Cajamar.

Aproveito o ensejo para externar os mais sinceros votos
de estima e distinta considera^ao.

te,:encii

K

Agente de Poljitips ^uMjcas Municipais

J

ose Padovani
Secretario Municipal de Segiiran^a Urbana

Edmilsi
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REQUERIMENTQ N° 238 / 2021 Sauio Andi rgues
PrMd^fite

CAMARA MUNICIPAL DE ASenhor Presidente, 

Senhores Vereadores,
PROTOCOj-O
1803/2021

DATA
24/06/2021.

usuArio
ester

, Re_queiro ^entro das normas regimentais desta Casa de Leis e aoos

nt™^°e t7?r°r;a qua °Exm'1 p'e,'i“ Da"ito B.l«rM,cS„srme a esta Casa de Leis se existe algum projeto para instalacao de 
Cajamar?de Se9Uran?a nas escolas da rede municipal de ensino publico de

JUSTIFICATIVA

Justice o presente Requerimento, tendo em vista que a nossa 
Constituigao Federal, logo em seu art. 5°, pois, assegura que todos sao iquais 
perante a lei, garantmdo a todos o direito a Seguranga, Alem de que o Art 
227, diz que: E dever da familia, da sociedade e do Estado asseaurar a 
crianga, ao ado'escente e ao jovem, com absoluta prioridade. o direitoI vida l 
saude a ahmentagao, a educagao, ao lazer, a profissionalizagao a cultura’ a 
dignidade ao respeito, a liberdade e a convivencia familiar e comunitaria aldm

de "0glW”a' «P'o™5«o.

Acreditamos que em breve teremos a volta as aulas presenciais e
vifrs recentes- elevaram a discussao social, sobre os altos indices de
de fooTn? eS eSC° a®' entre eles 0 Allying, invasao com arma branca 
de fogo que geram danos a todos os envolvidos e e urn dever do munirinin
esse re0qmuerimrentoXtZllrdaiS ne9atiVaS' DeSta f°rma' aPresentamos

equenmento, afim de que as cameras de monitoramento nossam
es2caiLndeSed9Uran?a deSSaS Crian?as' aJ'udando a combater toda e qualquer\ 
especie de disenminagao, violencia, negligencia, exploragao crueldade e U ■
pressao dentro das umdades de ensino. Diante do exposto e primordial osot^\ 

apoio dos excelentissimos parlamentares, para a aprovagao do pr2ert°e^ 

requerimento, que e de relevante interesse publico e social

Plenari0 Waldomiro dos Sa^t, 18 de Junho de 2 02T
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ADILSON APARECIDO^t

Vereador
i

Avenida Pressor Walter Ribas de Andrade, 555 -CEP 07752-000

1.^esfcVereadora


