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INDICA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA,
ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS,
COM CÓPIA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL, MAURO
CARVALHO JUNIOR, A NECESSIDADE DE
IMPLANTAÇÃO
DE
CÂMERAS
DE
VIGILÂNCIA/SEGURANÇA
NO
ENTRONCAMENTO DA COMUNIDADE SÃO
BENTO/ARICÁ COM A BR-364, NESTA CAPITAL.

Nos termos do artigo 160 do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa, ouvido o
Soberano Plenário, que seja encaminhado o presente expediente legislativo as autoridades supracitadas, por
meio da qual aponto e indico a necessidade de implantação de câmeras de vigilância/segurança no
entroncamento da Comunidade São Bento/Aricá com a BR-364, nesta Capital.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição visa indicar a implantação
de câmeras de segurança no entroncamento da
Comunidade São Bento/Aricá com a BR-364, nesta Capital.
O crescente aumento da violência e a sensação de insegurança têm contribuído para a proliferação da
instalação de sistemas de monitoramento eletrônico das ações humanas, por meio de câmeras de
vigilância/segurança.
As câmeras de segurança tanto ajudam na prevenção de crimes quanto na parte da investigação criminal. É
como se diz, uma imagem fala mais do que mil palavras. Os vídeos gravados pelas câmeras de
monitoramento público irão mostrar as ações criminosas e ajudar a polícia na hora de identificar e realizar
buscas, por serem comunidades rurais que não possuem posto policial e distante da sede municipal, a
instalação de câmeras de segurança já irá dificultar a ação de criminosos.
Assim, nós, como representantes do povo neste parlamento, acolhemos com grande empenho esta
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reivindicação, devido à importância e relevância que o assunto impõe, certo de que a medida contribuirá com
melhores condições de segurança pública para todos os moradores da localidade.
Pelo exposto, acolhemos com grande empenho esta reivindicação e pedimos a colaboração dos Nobres
Pares na aprovação da presente matéria.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 20 de Agosto de 2019

João Batista
Deputado Estadual
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