INDICAÇÃO Nº 16/2019
Excelentíssima Senhorita
Carla Salete Minozzo
DD. Presidente do Programa Vereador Mirim
Descanso - SC

Senhorita Presidente,

O vereador Mirim que subscreve a presente Indicação na forma
regimental requer após aprovado, seja submetida à homologação do Presidente da
Câmara de Vereadores e, após esse ato, seja encaminhada ao Chefe de Poder Executivo
Municipal, para que através do setor competente, providencie aquisição de câmeras de
vídeo monitoramento a serem instaladas na E.B.M. Cachoeirinha.

JUSTIFICATIVA

A segurança é um elemento essencial para qualquer tipo de ambiente.
Em uma sociedade na qual a violência tem se tornado mais frequente, mais intensa,
mais flagrante, é algo cada vez mais presente e gritante, preocupar-se com a segurança
nas escolas deve constar no protocolo básico de ações de todos. Nesse sentido, os
benefícios da utilização de câmeras de segurança são enormes.
Pensar e por em prática uma série de medidas de segurança de certo
ambiente é assegurar a integridade não apenas dos objetos e da escola, mas também das
pessoas que frequentam constantemente o ambiente visando a presença de crianças. A
utilização de câmeras é uma prática que auxilia bastante a segurança e tranquilidade de
um ambiente.
A utilização de câmeras de segurança é um dos procedimentos mais
responsáveis pela melhora da segurança de um lugar. As câmeras proporcionam a
possibilidade de visualizar quem pode estar entrando e como essa pessoa foi capaz de
entrar em certo local. Qualquer ação realizada por esse intruso no local pode ser
gravado pela câmera de segurança, o que ajuda na identificação do indivíduo e sua
possível apreensão e punição posteriormente.

As câmeras de segurança podem e devem ser utilizadas não apenas em
momentos nos quais uma escola está fora do período de aula, ou seja, deve funcionar
também em horários em que a escola esta fechada, e prevenindo a entrada de vândalos,
possibilitando ter um controle maior e mais efetivo sobre tudo que ocorre na escola.
As instalações de câmeras diminuem sensivelmente a quantidade de
roubos e furtos, além da preservação patrimonial.

Salão Nobre Prefeito Ângelo Bedin,
Descanso/SC, 05 de julho de 2019.
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