CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ
SÉRGIO APARECIDO SIQUEIRA, Vereador abaixo
assinado, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,

CONSIDERANDO que deve ser objetivo comum
dotar a população em geral de todos os serviços públicos,
dentre outros propiciando segurança, a fim de que todos possam
viver e trabalhar de forma tranqüila;
CONSIDERANDO que é público e notório o
agravamento das ocorrências de crimes neste Município, cujo
reconhecimento implica na responsabilidade de melhorar os
meios de segurança pública municipal;
CONSIDERANDO que, segundo as leis do país
os cidadãos têm, dentre outros, direito inalienável à
segurança, seja ela pessoal ou patrimonial;
CONSIDERANDO que, como é do conhecimento
de todos, os sucessivos governos estaduais tem agido com
desleixo nas questões relativas à segurança pública, bastando,
para exemplificar, o pequeno número de policiais militares que
são disponibilizados para atuarem neste Município de Porecatu;
CONSIDERANDO que aos Municípios também
cabe apresentar medidas tendentes a solucionar, ou amenizar,
os efeitos da insegurança que a todos acomete, seja com a
criação de estruturas, ou ainda, a aquisição de equipamentos
voltados à prevenção de delitos;
CONSIDERANDO que uma boa forma de aumentar
os níveis de segurança pública é a instalação de câmeras de
segurança nos pontos mais críticos do Município;
CONSIDERANDO que, contrariamente ao que
foi informado por esse Executivo Municipal que a instalação de
cada câmera de segurança gira em torno de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), o valor de uma câmera de segurança de
alta resolução gira em torno de R$ 500,00 (quinhentos reais),
conforme orçamento realizado em uma empresa deste município,
ou seja, um valor muito abaixo do que aquele citado pelo
Executivo, e assim, o investimento para instalação de câmeras
em pontos estratégicos deste Município, não teria um custo
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muito elevado, seria necessário apenas boa vontade por parte
do Poder Executivo Municipal;
CONSIDERANDO então que o investimento não
é muito elevado, especialmente em se tratando de proteção a
vida;
CONSIDERANDO a possibilidade, de o Poder
Executivo, buscar parcerias junto a Associação Comercial,
junto as autoridades policiais, e outros segmentos da
sociedade, com o fim de minimizar os gastos e ainda dar uma
melhor segurança à população;
Apresenta
à
judiciosa
Colenda Câmara de Vereadores, a seguinte

apreciação

da

INDICAÇÃO Nº 18/2011

SUGERE
ao
Senhor
Prefeito
estudo
objetivando a instalação de câmeras de segurança em locais
estratégicos, tudo de forma a estabelecer efetivo sistema de
colaboração entre o Município e os órgãos policiais estaduais,
visando à prevenção e a eventual repressão de delitos em
geral.
Certo do acatamento da presente
nobres edis, apresenta aos pares suas homenagens.

pelos

Sala das Sessões, 04 de outubro de 2011.

SÉRGIO APARECIDO SIQUEIRA
VEREADOR
apoiamento:
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