Câmara Municipal de Santa Bárbara d´Oeste
“Palácio 15 de Junho”
MOÇÃO Nº 230/2019

Manifesta apelo ao Poder Executivo
Municipal e ao Setor Competente,
para que proceda a instalação de
alarmes e câmeras de segurança,
além de um vigia no período
noturno, finais de semana e feriados
na
EMEFEI
Iraídes
Ferreira
Lourenço localizado na Rua do
Vidro, 555 – Jd. Pérola;

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

CONSIDERANDO que, este vereador em uma nova visita à EMEFEI
Iraídes Ferreira Lourenço, pode constatar os problemas com vandalismos e
furtos que a escola continua a enfrentar desde a última visita no ano anterior;
sendo vítima recente de furto de cabos de cobre dos ares-condicionados;
CONSIDERANDO que, a escola não consegue manter os extintores
em seus devidos lugares, pois vândalos adentram a escola e os descarregam
ou os utilizam para quebrar vidros;
CONSIDERANDO ainda que, a escola está com roteadores de
internet para serem colocados, mas não pode utilizá-los devido à falta de
segurança com risco de serem furtados;
CONSIDERANDO que, estes atos têm causado prejuízos a
Administração pública e medidas de segurança devem ser tomadas com
urgência nesta unidade escolar, como instalação de alarmes, câmeras de
segurança e um vigia noturno e aos finais de semana e feriados, a fim de coibir
essas práticas delituosas e tranquilizar um pouco mais funcionários e pais de
alunos.

Câmara Municipal de Santa Bárbara d´Oeste
“Palácio 15 de Junho”

Ante o exposto e nos termos do Capítulo IV do Título V do
Regimento Interno desta Casa de Leis, a CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA
BÁRBARA D’OESTE, ESTADO DE SÃO PAULO, apela ao Poder Executivo
para que proceda a instalação de alarmes e câmeras de segurança, além de
um vigia no período noturno, finais de semana e feriados na EMEFEI Iraídes
Ferreira Lourenço localizado na Rua do Vidro, 555 – Jd. Pérola

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, 22 de Março de 2.019.

Marcos Antonio Rosado Marçal
Marcos Rosado
-vereador-

