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REQUERiMENTO NO 046/2019
AUTORES= Jose Igor Denizar Costa da Silva -- PSD, Jairo Teixeira Esperidiao --
PSD, Rosilene Ferreira de Lima -- PSD, Rhuan Ribeiro de Araujo -- PP
ASSUNTO: Solicita instalagao de sistema de seguranga eletr6nica atrav6s rle
cameras 3600 nos pr6dios pOblicos e principais mas da nossa cidade de Dot.a
ln6S/PB

Senhora Presidente;
Senhores Vereadores;

Requeremos de forma regimentalque depois de ouvido o Plenirio que s©t3
enviado ao Excelentissimo Senhor Prefeito ConstitucionaIJoio Idalino da Silva a
solicitagao no sentido de providenciar a instalagao de sistema de seguran(;a
eletr6nica atrav6s de cameras 360' nos pr6dios pOblicos e principais mas da nose .a
cidade de Dona Ings/PB.

JUSTIFICATIVA

Diante do aumento da escala de vio16ncia, sobretudo assaltos aos cidad6os
e estabelecimentos, a seguranga publica precisa ser revista pecos 6rga(.s
competentes, e um sistema de monitoramento de vigilancia atrav6s de cameras de
3600 nos pr6dios pablicos e nas principais mas da cidade, possibilitara mai )r
alcance e monitoramento das mesmas, dinamizando o trabalho dos agentes (la
Guarda Municipal.

Sem dOvida alguma, o valor a ser investido trad inOmeros beneficios tan o
na seguranga quanto no auxilio a Guarda Municipal, que foi instituida no ano (le
2014 com um efetivo de 25 (vinte e cinco) homens treinados, fardados e con
autom6velpr6prio, destinados a zelar pda seguranga do patrim6nio pablico e d(is
servidores no desempenho de suas fung6es em repartig6es pablicas. A instalaQao
de um Sistema de Seguranga iri possibilitar maior alcance e melhores resultadi-s
nests trabalho.

Diante do exposto, pedimos a anilise de Vossas Senhorias e votagao des'e
Plendrio Legislative, para aprovagao deste Requerimento e encaminhamento f-o
Chefe do Poder Executivo para adotar as provid6ncias cabiveis para execug;!o
desta demanda de seguranga publica municipal.
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