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Deputado BarbosinhaAutor:
IndicaçãoTipo:

________________Ass. Protocolo:
___/___/______Data Arquivo:

09/07/2019Data Leitura:
Projeto:
Processo:

03362/2019Protocolo:

Indico a Mesa, na forma Regimental, ouvido o Colendo Plenário, que seja
encaminhado expediente deste Poder ao Exmo. Sr. Reinaldo Azambuja, Governador
do Estado de Mato Grosso do Sul e ao Exmo. Antonio Carlos Videira, Secretário
Estadual de Justiça e Segurança Pública, solicitando manutenção e ampliação do
sistema de videomonitoramento, no município de Coronel Sapucaia/MS.
 
 Plenário Dep. Júlio Maia, 09  de julho de 2019.
 
 __________________________
Deputado BARBOSINHA - DEM

JUSTIFICATIVA

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública implantou sistema de videomonitoramento
em oito municípios na região de fronteira, no Estado de Mato Grosso do Sul visando
prevenir e identificar autores de crimes, em especial, aqueles relacionados ao tráfico
internacional de drogas, armamentos e munições, que possuem altos índices na região
de fronteira seca com o Paraguai e Bolívia.
 
A cidade de Coronel Sapucaia com mais de 15 mil habitantes vem enfrentando uma
onda de assaltos a mão armada, os marginais tem como alvo estabelecimentos
comerciais, residências e até mesmo pedestres nas ruas, levando os moradores a uma
sensação de medo e  insegurança.
 
Atualmente o município de Coronel Sapucaia conta com 9 câmeras de segurança, que
precisam de manutenção e necessário se faz a ampliação, com a instalação de novas
câmeras, nos seguintes pontos: Escola Estadual Eneil Vargas (Av. Abilio Espíndola
Sobrinho, 800 - Jardim Ipê; Escola Municipal Ruy Espíndola (Rua Emilio Canan, 872);
Escola Municipal Maurício Rodrigues de Paula (Rua João Batista de Oliveira, 429) e
escritório do Detran (Av. Deputado Flavio Augusto Coelho Derzi, 523 - centro).
 
Esta indicação foi externada pelos vereadores Patrik Erhart Pereira, João Batista de
Andrade, Célia Cristina Arias Davalos e Roberto Pereira de Oliveira.
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Desta forma, conto com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação da presente
indicação.
 


