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INDICAÇÃO 042/2020 
 

 

 

 

À 

Mesa Diretora 

Câmara Municipal de Carmo da Mata 

 

Exmo. Sr. Presidente, 

 

A Vereadora que esta subscreve, no uso de sua função de 

assessoramento, conforme preceitua o §5º do art. 2º do Regimento Interno desta 

Casa, requer se digne essa Mesa Diretora, após tramitação regimental, a 

encaminhar a presente Indicação ao Chefe do Poder Executivo local: 

Reiterar a Indicação 75/2017 – onde solicito a instalação do sistema de 

segurança “Olho Vivo” nos principais locais públicos: 

 

INDICAÇÃO 075/2017 
 
 

 

Sugere ao Executivo Municipal  a instalação do sistema de segurança “Olho 

Vivo” nos principais locais públicos deste Município como, por exemplo, na Praça 

Presidente Getúlio Vargas, a Praça da Rodoviária, a Praça da Matriz, Praça da Igreja do 

rosário e Ruas adjacentes, como a Rua Dezessete de Dezembro, Rua Carlos Chagas, 

início da Cesário rios, Rua José Afonso, término da Avenida Dom Alexandre Amaral, 

inclusive em outras ruas que levam às mencionadas praças, dentro da possibilidade. 

 

Justificativa 

 

Aumentam assustadoramente os registros de infração penais praticados neste 

Município, assaltos, furtos, roubos etc.,inclusive nas ruas que dão acesso ao centro de 
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Carmo da Mata, e infelizmente o efetivo policial, civil e militar, que é reduzido e também 

não conta com as devidas ferramentas de trabalho, não tem conseguido conter esse tipo 

de criminalidade; logo a implantação do sistema de segurança auxiliará os policiais, 

monitorando, em tempo real, o que acontece nos principais locais públicos de forma a 

identificar e conter os infratores.      

 

Justificada a presente Indicação, a subscrevente pede o apoio dos colegas Edis 

para a sua aprovação e antecipa agradecimentos ao Chefe do Executivo certa de que fará 

o possível para a efetivação do que ora lhe é sugerido. 

 

Carmo da Mata, 24 de agosto de 2020. 

 

 

Sílvia Sirlene Barreto 

                      Vereadora  


