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REQUERIMENTÓN.°: 2050 '• -: 

ASSUNTO: 	INFORMAÇÕES 	AO' 
PREFEITO SOBRE A SEGURANÇA NA UNIDADE 

DE PRONTO ATENDIMENTO LOCALIZADO NO 
BAIRRO VITÓRIA RÉGIA. 

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 Publica Municipal e resolver sobic. 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 Contas ou orgão estadual competente, a fiscalização financeira 
orçamentaria, operacional e patrimonial do Município; 

Considerando que a Constituição Federal (CF) determina 
em seu art. 144, que a segurança' pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos e exercida para a preservação da ordem publica e da incolumidade das 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. 	 • S. 

• 	
- 	 Considerando que o Art. 4°, caput, incisos 1 5  II e IV, da 

Lei Orgânica do Município de Sorocaba determina q4e compete ao Município, legisla'r 
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 	eus bens, 
serviços e instalações, conforme dispuser a lei; 	 • 
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Considerando que o Art. 33 da Lei Orgânica do 

N ° 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, deve, 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 eja 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 E 
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 agosto de 2014 a Unidade Í. 
de Pronto Atendimento Dr Carlos Vitoria Regia, localizada na Rua Ferdinando Irmeu 
Corrá, Bairro vitória Régia, foi vítima de furto.  

Considerando que é 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 dependênias da 
Unidade.. 	 . 	 . 	 . 

Considerando que em todos os furtos ocorridos, apos o 
fechamento de expediente, necessitou dos funcionários da Unidade acionar o policia, na 
ocasião da abertura da Unidade. 	 . 
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Considerando que em resposta (GP-RI-1406/14) do 

N ° requerimento 1765/14 foi informado que o Sistema de Alarme não está interligado na 
Guarda Civil Municipal (INFOVIA) 

Considerando que este Vereador faz parte da Comissão de 
Saúde desta Câmara Municipal de Sorocaba. 

REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, s9licitando nos informar o que se segue: 

1) Não obstante na resposta (GP-RI-1406/14), do 
requerimento 1765/14 a qual foi informado que o Sistema de Alarme não está 
interligado na Guarda Municipal (INFOVIA), pergunta-se: o local mencionado, 
Unidade de Pronto Atendimento, é monitorado pela empresa particular que instalou o 
sistema de alarme, ou outra empresa qualquer? Se negativo, por quê? Se positivo, 
porque a empresa particular não acionou a Polícia Militar ou a Guarda Civil Municipal? 

2) O trabalho de interligação do Sistema de Alarme - 
aos próprios municipais a Guarda Civil Municipal (I[NFOVIA) está em andamento ou 
paraliado (especificar os motivos)? Existe a data específica em que o local 
mencionado, Unidade de Pronto atendimento, será monitorado pela Guarda Civil 
Municipal?Se negativo, qual a razão? 
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Vreador 
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