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INDICAÇÃO N° 028/2018

Indico nos termos regimentais ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal, que proceda com a máxima urgência a instalação de
cameras de segurança em pontos estratégicos de nossa cidade tais como:
entrada e saída da cidade, calçadao, jardins, prédios públicos, agências
bancarias.

1USTIFICATIVA:

O pedido é dc extrema importância, haja vista que após
indicado e não executado houve reincidência de furtos em nossa cidade nos
meses de fevereiro, março e abril de 2018 onde a escola Ivani Cotobias Pimentel
Maranho e a Sede do Social o CRAS sofreram furtos comprometendo o
atendimento das mesmas; no mês de abril de 2018 foi à vez da Creche c Berçário
Santa Maria Gorettí que também foi furtada prejudicando as suas respcctivas
funções. Portanto, é indispensável à instalação das cameras de segurança o maís
rápido possível, pois esses atos são de extrema violência em nossa cidade que
vem acontecendo com grande frequência; se tais providências não forem
tomadas chegaremos aos caos maiores. O intuito é propiciar maior segurança à
nossa população e comerciantes, e o objetivo é pelo menos tentar coibir a onda
de violência, que vem afugentando e deixando nossos munícipes preocupados e
com medo.

A instalação de câmeras de segurança é importante, não só para
coibir a violência, mas também para registrar autores de delitos na cidade,
ajudando a Polícia.

Considerando ainda que a criminalidade vem aumentando
consideravelmente nos pequenos municípios pela criminalidade em geral,
causando o aumento da violência, e nossa cidade vem sofrendo com isso.

Cabrália Psúlista,16 de ájbri í de 2018.

Antonio Marcos dos Santos - Vereador
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