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I N D I C A Ç Ã O    Nº  588/2021

INDICO AO EXECUTIVO MUNICIPAL NA PESSOA

DO   EXCELENTÍSSIMO   SENHOR   PREFEITO,

DARCI   JOSÉ   LERMEN,   ATRAVÉS   DO   CCO

CENTRO   DE   CONTROLE   E     OPERAÇÕES  DA

SEMSI,  A  AMPLIAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEO

MONITORAMENTO,   PARA   COBERTURA   DOS

PONTOS DE ÔNIBUS DA ROTA PARA AS MINAS

DA MINERADORA VALE. 

INDICO que, depois de cumprido o rito regimental e ouvido o soberano

plenário desta casa de leis, encaminha-se oficio ao Prefeito Municipal Darci

José Lermen, c/c para SEMSI, na pessoa do Sr. Denis Assunção, através do

(CCO) centro de controle e operações da SEMSI, a ampliação de câmeras de

vídeo monitoramento, para cobertura dos pontos e rotas de ônibus para as

minas da Vale.

JUSTIFICATIVA

É notório os serviços prestado do CCO, centro de controle e operações,

no combate e prevenção a crimes e infrações de trânsitos em nossa cidade.  
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Através desta tecnologia moderna, nossa Parauapebas tem baixado os

índices nesses setores.

 Reforçando a  indicada Preposição de n° 575/2021 de minha autoria,

sugere  ao  Executivo  a  Rota  Cidadã,  que  é  a  presença  de  uma  guarnição

fazendo  rondas  nas  Rotas  de  Ônibus;  Essa  indicação  sugere  o  reforço  da

cobertura  de  video  monitoramento  nos  pontos  de  ônibus.  Requeremos

também, adesivos informativos com o disque CCO, para que tenhamos esse

canal de denúncias para a nossa população. 

Com essa confirmação  contemplaremos as rotas de ônibus das minas da

Vale,  para  que  tenhamos  mais  essa  importante  ferramenta  a  serviço  e

segurança dos trabalhadores que saem na madrugada para o trabalho, sobre

tudo as funcionárias mulheres. Estaremos ampliando não só esses pontos de

embarque e desembarque, mas também dando continuidade aos trabalhos de

combate aos crimes e infrações de trânsito. A ampliação é para o município, a

continuidade de algo que tem dado muito certo,  e que trás ganhos a toda

população.

Diante dos fatos expostos, requeiro a aprovação de meus nobres pares e a

execução da referida obra por parte do poder executivo e secretarias afins, que sera

de grande prestigio para nossa cidade.

Parauapebas, 13 de Setembro de 2021.

____________________________________
JOSEMIR SANTOS SILVA

Vereador do PROS.
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