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REQUERIMENTO Ni a 	1765 

ASSUNTO: 	INFORMAÇÕES 	AO  
PREFEITO SOBRE A SEGURANÇA NA UNIDADE  

DE PRONTO ATENDIMENTO LOCALIZADO NO  
BAIRRO VITORIA REGIA• 

;ir 
Considerando que o art. 61, incisos II e .XXIV da Lei 

Orgânica do Município de Sorocaba determina que compete, privativamente, ao Prefeito 
• 

	

	exercer a direção superior da Administração Pública Municipal e resolver sobre os 
requerimentos, as reclamações ou as representações que lhe forem dirigidos. 

Considerando que 	art. 34, inciso IV, da Lei Orgânica 
de Sorocaba dispõem que compete à Câmara Municipal, privativamente, exercer, com o 
auxilio do Tribunal de Conta$ ou órgão estadual competente, a fiscalização financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do Município; 

Considerando que a Constituição Federal (CF) determina 
em seu art.. 144, que á segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, é- exercida para a preservação da ,  ordem pública e da incolumidade dás pessoas e 
do patrimônio, 

Considerando que a Constituição Federal determina em 
seu art. 144, § 8°, que os. Municípios poderão constituir guardas. municipais destinadas à 
proteção de seus bens, °serviços e instalações, conforme dispuser a lei. 

Considerando -que o Art. 4°, caput, incisos I, II e IV, da 
•  Lei Orgânica do Município de Sorocaba determina que compete ao Município, legislar 

sobre assuntos de interesse local, suplementando a legislação federal e a estadual no que 
couber, assim como instituir a guarda municipal destinada à proteção de seus bens, , 
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serviços e instalações, conforme dispuser a lei; 	 . 

N° 
Considerando que o Art. 33 da Lei Orgânica do 

Município de Sorocaba determina que Art. 33, caput, e incisos XIII; cabe à Câmara 
Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar sobre as matérias de competência do 
Município, especialmente no que se refere a guarda municipal destinada a proteger 
bens, serviços e instalações do Município; 

Considerando que o Art. 61, caput, inciso XVII, da Lei 
Orgânica do Município de. Sorocaba determina que o Prefeito, para garantir o 
cumprimento de seus atos, dçve, motivadamente, acionar a Guarda Municipal. 

• 	 Considerando que o Art. 128 da Lei Orgânica do 
Município de Sorocaba determina que o Município constituirá uma Guarda Municipal, a 
qual se denomina, Guarda Civil Municipal, como força auxiliar, destinado à proteção de 
seus bens, serviços e instalações, subordinado diretamente ao Prefeito. 

• 	•' 	 Considerando que o Código de Processo Penal (CPP) 
determina em seu art. 301 que qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus 
agentes deverão ,prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito 	- 

Considerando que devido a premissa do art. 301 do CPP a 
Guarda Municipal de Sorocaba, não obstante atuar também como força auxiliar, 
destinado à proteção de seus bens, serviços e instalações, atua efetivamente ao combate 
a criminalidade, promovendo diversos flagrantes contra traficantes, homicidas e ladrões, 
dentre outras. 

Considerando que, por força do art.144, da CF o 
Municipio tem o dever de promover a segurança publica da cidade 

Considerando que no- dia 13, de agostõ de 2014 a Unidade 
de Pronto Atendimento Dr. Carlos Vitória Régia, localizada na Rua Ferdinando Irineu 
Corra, Bairro vitória Régia, foi vítima de furto. 

Considerando que e o oitavo furto, dentre três meses, 
ocorrido nesta unidade mencionada 

Considerando que neste último furto o criminoso teve 
toda a liberdade e certeza de impunidade que até tomou banho nas dependências da 
Unidade. 

Considerando que em todos os 'furtos ocorridos, após o 	- 
fechamento de expediente, necessitou dos funcionários da Unidade acionar o polícia, na 
ocasião da abertura da Unidade. 	 • 	• 	 / 
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- 	 Considerando que, não obstante os diversos furtos e o 
disparo do alarme, o local é monitorado vinte e quatro horas (câmara de vigilância), 
sendo o este realizado pela Guarda Municipal. 
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Considerando que este Vereador faz parte da Comissão de 
Saúde desta Câmara Municipal de Sorocaba. 

N.0 

REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que se segue: 

1) O local mencionado, Unidade d 	Proiito 
atendimento mencionado, é monitorado 24 horas? Se negativo, por quê? Se .positivo, 
porque a polícia não foi acionada pelo monitoramente, no momento que. os criminosos 
entraram na Unidade? 	 - 

2) Em caso de disparo de alarme em próprios 
públicos, qual o protocolo a ser seguidos pela equipe que faz o monitoramento? Este 
protocolo foi aplicado no caso da Unidade de Pronto Atendimento mencionado? Se 
negativo, por quê? 

3) Qua o custo mensal para o Municipio do sistema 
de monitoramento 9  

4) Já ocorreu alguma prisão em flagrante deflagrado 
pelo monitoramente 9  Se positivo, qual? Se negativo,por quê? 

S/S, 01 de setem o de 2 14. 

Fern do Drni 
V reador 

PMDB 
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Dependência: PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE 	 Folha :1 

Boletim No.: 7957/2014 	INICIADO:13/0872014 14:53hs e EMITIDO:13/08/2014 15:06hs 
- 	 KMLSNVCBDHEF.MPJ' 

Boletim de Ocorrência de Autoria Desconhecida. 

Natureza (s) 
Espécie: Título II - Patrimônio (arts. 155 a 183) 
Natureza: Furto qualificado (art. 155, §4o.) 
Objeto Material da Conduta Criminosa: INTERIOR ESTABELECIMENTO 
Consumado 

Local: 	 RUA FERDINANDO IRINEU CORRÃ, O UNID SAÚDE DR CARLOS 
• 	 VITÓRIA RÉGIA - SOROCABA - SP 
Tipo de local: Saúde - Posto de Saúde 
Circunscrição: 11 D.P. - SOROCABA 

Ocorrência: 	Entre 12/08/2014 e 13/08/2014 EM HORA INCERTA 
Comunicação: 	13/0'8/2014 às 14:42 horas 
Elaboração: 	13/08/20.14 às 14:53 horas 
Flagrante: 	Não 

Empresa / Vítima: 
- UNIDADE DE SAÚDE - Razão social: PREFEITURA DE SOROCABA 
Endereço: R FERDINANDO IRINEU CORRÁ ;  o - VITÓRIA RÉGIA - SOROCABA - SP 
Representante: RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA - Cargo:'COORDENADÓRA 

Representante: 
- RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA - Presente ao plantão - RG': 30616736-SP 
emitido em 26/09/1996 - Exibiu o RGoriginal: Não 
Pai: MILTON FERRAZ DE OLIVEIRA - Mãe: EDINEIA FERRAZ DE OLIVEIRA 
Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA 	Sexo:. Feminino 
Nascimento: 03/03/1978 36 ano - Estado civil: Casadb 
Profissão: COORDENADOR(A) - Instrução: Superior completo 
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Preta 
hdereço Comêrcial: R FERDINANDO IRINEU CORRÁ, O - VITÓRIA RÉGIA 
SOROCABA - SP (UNIDADE DE SAÚDE DR CARLOS ALB) - Telefones: (15)991'48-3599 
(Residncial) 	. 

Objetos 	(SUBTRAÍDO) 	 • 	 . 
- Tipo: Gênero alimentício - Subtipo: Outros-Gênero alimentício - Qtde: 5 

• 	Unidade.: Quilo - Observações: AÇÚCAR 	. 	 . 
Pessoa relacionada: RENATAFERRAZ DE OLIVEIRA 

• 	-. Tipo: Gênero alimentício - Subtipo: Outros-Gênero alimentício - Qtde: 3 

PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE 

Endereço da delegacia: RUA ESCOLÁTICA ROSA DE ALMEIDA, 1005 - VILA CARVALHO-SOROCABA-SP. CEP: 18060-110 

Telefone: (15)3223-1155 



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Dependência: PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE 	 Folha :2 
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KMLSNVBDHEEMP] 

Unidade.: Pacote - Observações: PACOTE DE PÓ DE CAFE, DE 500G CADA 
Pessàa relacionada: RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA 

Histórico: 
Presente neste Plantão Norte a Sra. Renata Ferraz de Oliveira, 

• Coordenadora da Unidade de Saúde Dr. Carlos Alberto Amorim, onde hoje de manhã 
constataram que ocorreu um furto de gêneros alimentícios. Esclarece que nesta 

• manhã, ao iniciarem suas atividades, constataram que indivíduo não identificado, 
mediante escalada de muro e arrombamento de) uma janela da cozinha, ali ingressou 
a subtraiu: os itens acima descrítos, além de consumir parte' dos alimentos ali 
mesmo, e de tomar banho nas dependências da Unidade, chagando. a escovar os 
dentes com o material dos funcidnários.I nforma também, que há imagens captadas 
pelo sistema de segurança, onde o autor caminha pelos corredores, do prédio, por 
volta de 03:00; que, uma vizinha do prédio avistou quando na noite de ontem um 
indivíduo pulou o muro, mas que segundo a Sra. Renata, ela não conseguiu contato 
com a GCM. Esclarece ainda que foi acionado o seor de obras da prefeitura para 
o conserto da janela, e que não hoa outros indícios que apontem a autoria db 
delito. Nada mais. 

solução: 	 ENCAMINHAMENTO DP ÁR, k' Dd/TO 	 ' 

GETULIO CARLOS' TJBO A 	 ' VFRANCIS?AGA_&II-VRA 

ESCR POL 	 [bELEGADO DE POLÍCIA • 

•/) 	
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PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE 	 ' 

Endereço da delegacia: RUA ESCOLÁTICA ROSA DE ALMEIDA, 1005 - VILA CARVALHO-SOROCABA-SP. CEP: 18060-110 

Telefone: (15)3223-1155 
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Unidade.: Pacote - Observações: PACOTE DE PÓ DE CAFE, DE 500G CADA 
Pessàa relacionada: RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA 

Histórico: 
Presente neste Plantão Norte a Sra. Renata Ferraz de Oliveira, 

• Coordenadora da Unidade de Saúde Dr. Carlos Alberto Amorim, onde hoje de manhã 
constataram que ocorreu um furto de gêneros alimentícios. Esclarece que nesta 

• manhã, ao iniciarem suas atividades, constataram que indivíduo não identificado, 
mediante escalada de muro e arrombamento de) uma janela da cozinha, ali ingressou 
a subtraiu: os itens acima descrítos, além de consumir parte' dos alimentos ali 
mesmo, e de tomar banho nas dependências da Unidade, chagando. a escovar os 
dentes com o material dos funcidnários.I nforma também, que há imagens captadas 
pelo sistema de segurança, onde o autor caminha pelos corredores, do prédio, por 
volta de 03:00; que, uma vizinha do prédio avistou quando na noite de ontem um 
indivíduo pulou o muro, mas que segundo a Sra. Renata, ela não conseguiu contato 
com a GCM. Esclarece ainda que foi acionado o seor de obras da prefeitura para 
o conserto da janela, e que não hoa outros indícios que apontem a autoria db 
delito. Nada mais. 

solução: 	 ENCAMINHAMENTO DP ÁR, k' Dd/TO 	 ' 

GETULIO CARLOS' TJBO A 	 ' VFRANCIS?AGA_&II-VRA 

ESCR POL 	 [bELEGADO DE POLÍCIA • 
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PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE 	 ' 

Endereço da delegacia: RUA ESCOLÁTICA ROSA DE ALMEIDA, 1005 - VILA CARVALHO-SOROCABA-SP. CEP: 18060-110 

Telefone: (15)3223-1155 


