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REQUERINIENTO N.°: 0035 

ASSUNTO: 	INFORMAÇÕES 	1)0 
PREFEITO SOBRE A SEGURANÇA DOS 

PRÓPRIOS MUNICIPAIS. 

Considerando que o art. 61, incisos II e XXIV da Lei 

	

Orgânica do Município de Sorocaba determina que compete, privativamente, ao Prefeito 	\ 
exercer a direção superior da Administração Pública Municipal e resolver sobre os 
requerimentos, as reclamações ou as representações que lhe forem dirigidos. 

• 
Considerando que 	art. 34, inciso IV, da Lei Orgânica 

	

de Sorocaba dispõem que compete à Câmara Municipal, privativamente, exercer, com o 	, 
auxilio do Tribunal de Contas ou órgão estadual competente, a fiscalização financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do Município; 

Considerando que a Constituição Federal (CF) determina 
em seu art. 144, que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e 
do patrimônio, 

• 
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REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que se segue: 

1) Atualmente quais os próprios municipais estão - 
beneficiados pelo vídeo monitoramento? Favor especificar o sistema de segurança e 
informar o protocolo de ação em caso de violação. Favor informar o endereço dos 
próprios com tais monitoramentos. 

2) Atualmente quais os próprios 'municipais que 
ainda não estão beneficiados pelo vídeo monitoramento? Favor especificar o sistema de 
segurança adotado para estes próprios e informar o protocolo de ação em caso de 
violação. Favor informar o endereço dos próprios sem os monitoramentos. 

3) Estes próprios que ainda não tem o 
monitoramento serão beneficiados por este serviço? Se negativo, qual a razão? Se 
positivo, quando que efetivamente serão monitorados? 

4) Quais os benefícios que o vídeo monitoramento 
efetivamente trouxeram para a segurança dos próprios? Dos próprios que já contam com 
este serviço de monitoramento houve diminuição de ocorrências, como furto, roubo, 
dano, dentre outros? Favor trazer dados estatísticos de ocorrências, comparando com o 
antes e o depois da instalação do monitoramento. 

	

, 5) 	Pontualmente, o Ginásio de Esporte Dr. Gualberto 
Moreira, quais os benefícios que efetivamente trouxeram para a segurança deste próprio 
após o vídeo monitoramento? Após a instalação do monitoramento deste próprio, houve 
diminuição de ocorrências, como furto, roubo, dano, dentre outros? Favor trazer dados 
estatísticos de ocorrências, comparando com o antes e o depois da instalação do 
monitoramento. 

	

6) 	Mesmo estando o Ginásio de Esporte Dr. 
Gualberto Moreira monitorado, qual a razão da depredação ocorrida neste local, como 
quebras, pichações e local de reunião de meliantes que fazem uso de entorpecentes? O 
sistema çle monitoramento conseguiu identificar autoria de algum destes atos criminosos 
em torno do Ginásio de Esporte mencionado? Se positivo, quais? Se negativo, qual a 
razão? 

S/S, 14 de janeir de 201j5. 

Fernando jini 
Vereador 

PMDB 

3 


