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PAUTA Nº 015/2020 

ORDEM DO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2020 

Centéssima Quinquagéssima Primeira Sessão Ordinária da 

Décima Terceira Legislatura 

 

Requerimento nº 18/2020. Súmula: Os Vereadores que o presente 

subscrevem nos termos regimentais e legais, ouvido o plenário, solicita que a 

Presidência da Câmara depois de aprovado, encaminhe o presente requerimento ao 

Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. Helton Pedro Pfeifer, solicitando a 

viabilidade do seguinte pedido: 

Estamos solicitando que a Administração Municipal, verifique a 

viabilidade de se fazer instalações de câmeras de segurança em frente ao Posto de 

Saúde e a Farmácia Municipal. 

Essas câmeras após instaladas, visarão coibir alguma ação 

criminosa e possíveis vandalismos nos locais,protegendo assim o patrimônio 

público. Além do mais, não é só para proteger a estrutura física, vai propiciar 

maior segurança também aos servidores que trabalham nesses locais, bem como as 

pessoas que usufruem desses espaços. 

Informam ainda os vereadores, que há noite a rua em frente à 

farmácia municipal é muito escura, e também a enfermeira que fica de plantão no 
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Posto de Saúde trabalha sozinha e com as câmeras instaladas nesses locais, 

certamente irão inibir a ação de alguém que queira praticar algum ilícito e 

consequentemente proteger o patrimônio público, mas principalmente a 

integridade física dos servidores. 

Desta forma, estamos encaminhando a solicitação acima 

mencionada, e certo da compreensão por parte da administração pública municipal 

em atender nosso pedido, assim, verificando a viabilidade desses equipamentos de 

segurança nos locais mencionados. 
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