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REQUEREMOS DO PODER EXECUTIVO

MUNICIPAL A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE

CÂMERAS EM PONTOS ESRTRATEGICOS DA

CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA/PB E DÁ

OUTRAS PROVIDENCIAS.

REQUEREMOS, ouvido o Plenário na forma constitucional e

regimental, que seja oficiado o Prefeito Constitucional de Barra de Santa

Rosa, o senhor Jovino Pereira Nepomuceno Neto, solicitando do mesmo a

aquisição e instalação de câmeras em pontos estratégicos da cidade de

Barra de Santa Rosa/PB e dá outras providencias.

Justificativa

A aquisição e instalação de câmeras nos seguintes pontos

estratégicos: na entrada da cidade. Praça Frei Martinho, Mercado Publico e

na saída da cidade proporcionará mais segurança aos cidadãos, ajudará no

monitoramento de veículos que trafeguem em nossos arredores, além de

permitir que nossos habitantes sintam mais confiança para realizar algum

tipo de atividade nessas proximidades. Considerando que medidas de

segurança são sempre muito importantes e visam o bem estar da

população, haja vista que, intensificar os cuidados e os meios de promover

a segurança do município são de suma importância para toda a sociedade.

Logo, se faz necessário e urgente que possamos focar os olhos para

resolver este problema emblemático que chega simultaneamente com a
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necessidade dos habitantes que sentem a falta de uma segurança mais

efetiva em nossa cidade.

Sala das Sessões 'Ver. EDVALDO MARTINS DE OLIVEIRA".

Barra de Santa Rosa, 17 de Agosto de 2017.

José Elmir de Sousa

Vereadores Proponentes
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