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INDICAÇÃO N " 060/2018

Indico nos termos regimentais ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal, que proceda com a máxima urgência a instalaçao de
cameras dc segurança em todos os prédios públicos.

t USTIFICATIVA:

O pedido é de extrema importância, haja vista que novamente
houve furtos na escola municipal lvani Colobias Pimentel Maranho, causando
grandes prejuízos não só com bens materiais como também necessitando a
designação de um segurança aos finais de semana, trazendo um gasto a maís
aos cofres públicos. Portanto, e indispensável a instalação das cameras de
segurança o mais 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 propiciai maior
segurança à nossa população e comerciantes e também todos os prédios
públicos, 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 cameras de segurança é importante, não sei 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 PajdEta, 17 dê setembro de 2018.
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