EMENTA: REQUER

À

SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO E À PREFEITURA MUNICIPAL
INFORMAÇÕES ACERCA DOS SERVIÇOS DE
SEGURANÇA OFERECIDOS À EMEI MIGUEL
MUSSI.
R099/22GTT

SENHOR PRESIDENTE,
Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:
CONSIDERANDO que a EMEI Miguel Mussi, localizada à Rua Francisco Fernandes
Lamas, 206, no bairro Jardim Silvio Passalacqua, na Região Oeste de Ribeirão Preto,
sofre há anos com a ocorrência de furtos ao seu patrimônio;
CONSIDERANDO que, somente em 2022, ocorreram quatro episódios consecutivos de
assalto, numa mesma semana, inúmeros itens do patrimônio da escola, que ficou
defasado e trouxe prejuízos ao desenvolvimento das atividades escolares;
CONSIDERANDO que no ano de 2017 ocorreu um assalto à mão armada na referida
escola, durante o qual alunos, com idade entre 4 (quatro) e 5 (cinco) anos, foram feitos
de reféns;
CONSIDERANDO que a EMEI está localizada num bairro e numa região da cidade com
problemas crônicos de segurança pública os quais, aliados à ausência de outros
aparelhos e serviços públicos nas áreas de saúde, assistência, educação e cultura,
aprofundam a situação de vulnerabilidade social da população residente e, sobretudo,
usuária da escola em questão;
Pelo exposto acima, REQUEREMOS na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que seja
oficiado ao Prefeito Municipal para fornecer as informações acerca das seguintes questões:
I- Após a ocorrência de quatro assaltos consecutivos, ocorridos no primeiro semestre de 2022, e
mediante registro de ocorrência feito pela direção da escola, quais providências foram tomadas
pela Secretaria Municipal de Educação (SME) para aperfeiçoar a segurança patrimonial da
escola e pessoal da comunidade escolar?
II- Atualmente, a EMEI Miguel Mussi conta com funcionários para realizar a vigilância diurna e
noturna do imóvel?
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III- E quais foram as providências tomadas pela Guarda Civil Municipal (GCM) após o ocorrido?

Pag. 1/2

Sala de sessões, 21 de junho de 2022.

MANDATO COLETIVO
RAMON TODAS AS VOZES
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IV- Qual é o protocolo de atuação da SME para ocorrências de assalto às escolas da rede, como
foi o caso da EMEI Miguel Mussi?
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