Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Santa Maria Madalena
GABINETE DO VEREADOR NESTOR LOPES

INDICAÇÃO Nº 038/2021
AUTOR: VEREADOR NESTOR LOPES.
Senhor Presidente:
Na forma regimental, o vereador infra-assinado, ouvido o Soberano Plenário, INDICA ao
Senhor Nilson José Perdomo Costa, Prefeito de Santa Maria Madalena, A INSTALAÇÃO
DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO na cidade, bairros e em pontos estratégicos nas
vias que servem de entrada e saída da cidade de Santa Maria Madalena e sedes distritais.
JUSTIFICATIVA:

A presente proposição visando à instalação de câmeras de monitoramento na Cidade, bairros e
sedes distritais de Santa Maria Madalena se baseia no sucesso que é o monitoramento urbano
em diversas cidades por este Brasil afora, cujo resultado alcança índices de até 80% na
redução de furtos e roubos.
Como aspecto positivo para a implantação do sistema de monitoramento por câmeras,
proposto nesta INDICAÇÃO, temos o total apoio e interesse dos órgãos ligados à segurança
pública, e principalmente, da população em geral, até mesmo porque todos sabem que toda
modalidade de vigilância é imprescindível para que as Polícias Militar e Civil possam melhor
exercer as sua atividades de prevenção, combate e de investigação de crimes, para tanto, o uso
de novas tecnologias é fundamental à eficiência desse trabalho policial.
O principal objetivo desta nossa proposição é o de promover ações preventivas de combate à
criminalidade, auxiliar o efetivo tático no monitoramento/vigilância e subsidiar ações
estratégicas aos agentes de segurança pública, garantindo segurança e bem-estar à população
do município, pois, o atendimento a essa nossa proposição permitirá uma ação mais eficaz das
polícias no trabalho de investigação e repressão da criminalidade, visando fomentar a
segurança da população.
Que seja dada ciência desta ao Senhor Prefeito e publicado o seu teor no Boletim Informativo
do Município de Santa Maria Madalena.
Salão Plenário Tude Portugal, 10 de março de 2021.
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Vereador/DEM

