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REQUERIMENTO Nº 133/2020

REQUER INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO QUANTO A
MELHORIA NA SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS
DE MONITORAMENTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA
SAUDADE

Considerando que toda a parte interna do Cemitério da Saudade,
em especial as sepulturas poderiam ser assistidas em tempo real via internet, caso a Prefeitura
Municipal instalasse câmeras de videomonitoramento que registraria 24 horas por dia o
movimento no local.
Considerando que o local foi profanado pela ação de vândalos
várias vezes nos ultimos anos. E com o investimento em videomonitoramento, se espera
prestar um serviço às famílias, no mesmo tempo em que evita a ação de ladrões que garimpam
junto às sepulturas. E devem cobrir 100% da área onde ficam os túmulos e os corredores de
acesso. O sistema deverá armazenar as imagens durante pelo menos 30 dias em um servidor
de internet. E seria possível assistir ao mosaico de imagens - onde todas as gravações ocupam
a tela do computador, ou selecionar apenas uma.
Considerando também a idéia de que, familiares que possuam
entes queridos sepultados no Cemitério da Saudade, através de uma senha, se conecte direto
ao servidor que hospeda as imagens do cemitério e consiga acompanhar se o túmulo ou jazigo
da família está em paz, com direito a acompanhar a transmissão on-line das imagens geradas
no cemitério as pessoas cadastradas pela administração.
Considerando finalmente a possibilidade de uma parceria publico
privada entre a Prefeitura Municipal e as Empresas Funerárias que atuam em Assis, para
dividirem os custos operacionais do videomonitoramento.
À vista dos considerandos, requeremos à Mesa, ouvido o Plenário
e atendidas às formalidades regimentais, que seja oficiado ao Excelentíssimo senhor Prefeito
José Aparecido Fernandes, DD. Prefeito Municipal, solicitando que responda a esta Casa de
Leis, após consulta à Secretaria Municipal de Obras, as seguintes informações:
A- Existe a possibilidade de melhorar a segurança no
Cemitério da Saudade? Quais as medidas que podem ser
colocadas em prática? Qual o prazo?
B - É possível instalar câmeras para videomonitoramento
do Cemitério da Saudade ainda este ano? Se negativo,
justificar.
SALA DAS SESSÕES, em 08 de julho de 2020.
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