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ESTADO DE SAG PAULO

OFiCIO N° 711/2021 - PMC/SMG
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Referente: Requerimento n° 193/2021
7aSessao

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

PROTOCOLO
1770/2021

usuArio
ester

DATA
21/06/2021Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 193/2021. de autoria dos Nobres Vereadores Edivilson 

Leme Mendes, Tarcisio Moreira de Carvalho e Izelda Gongalves Carnauba Cintra, 

encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de Educagao 

por meio de seu MEMORANDO N° 089/2.021. e pela Secretaria Municipal de 

Seguranga Urbana por meio de seu Memorando SMSU n° 286/2021- SMSU-SK. 
copias anexas.

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

Atenciosamente

DANILO BARE 
Prefeito

IACHADO
!cip;

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

Pra?a Jos6 Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAgAO 

GABINETE DO SECRETARIO

Cajamar, 07 de Junho de 2021.

MEMORANDO n° 089/2.021 - SME

A Secretaria Municipal de Governo - SMG
Departamento Tecnico Legislative
At. Sra Luciana Maria Coelho de Jesus Stella

Referente: Requerimento C.M.C. n° 193/2021

Prezada,

Em atengao ao Memorando n° 1392/2021 DTL - SMG, que 

encaminha o requerimento CMC n° 193/2021, atraves do qual os nobres Vereadores 

requerem informagoes quanto a existencia de projeto que vise a melhoria da seguranga 

publica no ambito educacional, informamos o que segue.

Atualmente, a Secretaria Municipal de Educagao planeja agoes 

para implantagao de projeto que contemplara controladores de acesso para atuarem 

nas Unidades Escolares municipal's.

Sem mais para o memento renovamos nossos protestos de
elevada estima e consideragao.

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

Cajamar, 28 de maio de 2021.

Memorando SMSU nS286/2021-SMSU-SK
DEPARTAMENTO

^GISLATIVO
Rec'obicJo

3 ^ iUI 202]
AO DEPARTAMENTO TECNICO LEGISLATIVO/SMG.

Assunto: Seguran^a na Institui^oes Educacionais Municipais 

Referente: MEMORANDO Ne 1.180/2021-DTL-SMG

Prezados Senhores,

Vimos por meio deste, informar a Vossa Senhoria, 
referenda ao Requerimento 0^193/2021 do vereador Edivilson Leme Mendes, onde 

o mesmo vem respeitosamente, obter informayoes sobre seguran^a nas Instituifoes 

Educacionais Municipais (E.M.E.B).

com

Esclarefp que esta Secretaria Municipal de Seguran^a com 

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

Municipal, ja foi implantado urn sistema de Cameras de Monitoramento 

gravadas pelo nosso Centro de Controle Operacional 24 boras por dia, bem como sao

acompanhadas diariamente pelos operadores (G.C.M) e estas cameras estao instaladas 

nas imedia^oes das E.M.E.B.

que sao

Esclarefo ainda que existe urn programa da Guarda Civil 
Municipal para que efetue rondas periddicas nas Escolas no periodo da manha e a 

tarde, assinado urn livro de ronda, garantindo assim seguran^a aos alunos bem 

a todo corpo de funcionarios municipais.
como

Para conhecimento segue exemplos como sao feitos os 

monitoramentos, conforme as fotos da E.M.E.B Odir Garcia Araujo/ E.M.E.B Thays de 

Almeida Alves Distrito do Polvilho e E.M.E.B Maria Gonsalves de Freitas / E.M.E.B 

Emellyne de Azevedo Aguiar Distrito de Jordanesia.

Avenida Tenente Marques, 3861 - Ipes - Distrito do Polvilho - Cajamar/SP
CEP 07791-600 / Tel: 11-4408-5877 / E-mail: dir.seg.urbana@cajamar.sp.gov.br
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Prefeitura do Munictpio de Cajamar
Secretaria Municipal de Seguranga Urbana

Quanto a questao de um projeto referente a contratagao 

de empresa terceirizada com funcionarios nas escolas, nao temos esse conhecimento 

tendo em vista que as E.M.E.B estao sob responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Educa^ao.

Aproveito o ensejo para externar os mais sinceros votes
de estima e distinta consideragao.

Atenciosamente,

Edmilson Jose Padovani
Secrejtario Municipal d Jseguran^a Urbana

Avenida Tenente Marques, 3861 - Ipes - Distrito do Polvilho - Cajamar/SP 
CEP 07791-600 / Tel.: 11-4408-5877 / E-mail: dir.seg.urbana@cajamar.sp.gov.br
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Estado de Sao Paulo

REQUER1MENTO N° 193 / 2021

GABINETE VEREADOR PRETINHQ

Requeiro dentro das normas regimentals da Casa, apos deliberagao do 
plenario, que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Cajamar, Danilo 
Barbosa^ Machado e aos departamentos competentes, requisitando-lhe 
informagoes se existe algum projeto que vise a meihoria da seguranga publica no 
ambito educacional, como por exemplo, guardas municipais nas escolas ou a 
contratagao de uma empresa terceirizada que seja responsavel pela seguranga 
dos alunos, professores e demais profissionais dentro das escolas.

JUSTIFSCATIVA

Justifico o presents requerimento, considerando que hoje nao temos 
nenhuma fiscalizagao que impega a entrada de qualquer tipo de pessoas nas 
escolas. Infelizmente os alunos, professores e funcionarios, no geral, nao contam 
com a devida seguranga nas escolas publicas de nosso municlpio. Fora dos 
horarios de aulas, tambem observamos como essa falta de seguranga prejudica 
as escolas de nossa cidade, pois nos ultimos anos tivemos inumeros casos de 
vandalismos contra o patrimonio. publico de nossas escolas.

Recentemente tambem acompanhamos o ocorrido em Santa Catarina 
municipio de Saudades, onde ocorreu urn atentado num centra de educagao 
infantil, que levou a obito criangas e professoras. E importante combatermos 
situagao, visto o aumento da violencia em diversos estados de nosso pais. E 
principalmente, garantir a seguranga e integridade de nossas criangas, 
adolescentes e profissionais dentro e fora das escolas.

no

essa

Plenarip Ver. Waldomirp dos^SantosvdO de maio de’2021.
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