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INDICA  AO  EXCELENTÍSSIMO  SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
MAURO MENDES FERREIRA, COM CÓPIAS AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE
ESTADO DA CASA CIVIL, ROGÉRIO GALLO, E
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO
DE  ESTADO  DE  SEGURANÇA  PÚBLICA,
ALEXANDRE BUSTAMANTE, A NECESSIDADE
D E  I N S T A L A Ç Ã O  D E  C Â M E R A S  D E
MONITORAMENTO  DE  SEGURANÇA  NA
ENTRADA  E  SAÍDA  DO  MUNICÍPIO  DE
TABAPORÃ.

Nos termos do artigo 160 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido
o Soberano Plenário, que seja encaminhado o presente expediente legislativo as autoridades supracitadas,
por meio da qual demonstra a necessidade de instalação de Câmeras de Monitoramento de Segurança na
entrada e saída do município de Tabaporã.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem por objetivo atender ao pedido do Vereador da Câmara Municipal de Tabaporã,
Cleiton Francisco Alves, o qual solicita com urgente necessidade a instalação de câmeras de monitoramento
de segurança na entrada e saída do município em tela.

Tendo em vista que nos últimos dois meses o município passou por dois grandes roubos, ao Banco do Brasil
e Cooperativa Sicredi, este último mediante sequestro de uma família.

O crescente aumento da violência e a sensação de insegurança têm contribuído para a proliferação da
instalação de sistemas de monitoramento eletrônico, 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.
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Os vídeos gravados pelas câmeras de monitoramento público irão mostrar as ações criminosas e ajudar a
polícia na hora de identificar e realizar buscas.

Ressalto a importância deste pedido, tendo em vista o aumento da violência (crimes, roubos, furtos,
acidentes e outros), naquela localidade. Esse investimento na segurança pública do município trará maior
tranquilidade à sua população.

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 06 de Abril de 2022

 

João Batista
Deputado Estadual
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