Exmo. Sr.
RENATO THEODORO
DD. Presidente da Câmara Municipal de Altinópolis/SP

INDICAÇÃO Nº. 28/2017

LUIZ CARLOS DA SILVA (Carlão Du Som), vereador à Câmara
Municipal de Altinópolis, com fundamento nos Artigos 169 e 170, ambos do Regimento
Interno desta Casa de Leis, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência,
apresentar indicação ao Senhor Prefeito Municipal para que, através da Secretaria
Competente, sejam tomadas devidas providências, visando:
Implantação do Sistema de Segurança no município através do
Monitoramento com Câmeras, nos pontos primordiais da cidade.
JUSTIFICATIVA
Várias tentativas foram feitas no sentido de se implantar o sistema de
monitoramento com câmeras em Altinópolis, inclusive com a celebração de convênio entre o
município e a ADESG – (Associação dos Diplomados pela Escola Superior de Guerra), sendo
que a Escola Superior de Guerra é uma unidade de excelência que treina e capacita pessoas
numa visão política estratégica, utilizando uma tecnologia de ponta.
Também foi feito cadastro do município no SICONV – Portal do Governo
Federal, no sentido de deixar o município apto a receber verbas federais, quando houvesse
emenda parlamentar do Deputado Federal WILLIAM WOO nesse sentido.
Entretanto, nesse ínterim, novas eleições nacionais foram realizadas, na qual o
citado deputado não se reelegeu, além de ter ocorrido mudanças no governo federal, o que
acabou protelando a implantação de um projeto deste porte, prejudicando as condições de
segurança do município.
Diante dos fatos, considerando-se a importância do tema (Segurança Pública),
visando proporcionar mais tranqüilidade às famílias e, consequentemente, auxiliar o trabalho

das Polícias Civil e Militar no combate às drogas, a violência e a própria criminalidade,
proponho que o próprio município implante o sistema de monitoramento com câmeras, o que
será de extrema importância para nossa comunidade.
Neste contexto, considerando-se que a prevenção é o aspecto mais importante do
monitoramento por câmeras, evitando-se inúmeras conseqüências, requer o acolhimento da
presente indicação pelo Poder Executivo, que em várias oportunidades tem externado a
grande preocupação com o tema, contando com o apoio dos nobres pares.
Altinópolis/SP, 17 de março de 2017.
Luiz Carlos da Silva
Carlão Du Som
Vereador
Obs. O vereador José Donizete Fioravante assinou junto na via original, por ocasião da
Sessão Ordinária de 21.03.2017.

