
 
 

 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO Nº 285/17  

 

 
CONSIDERANDO que, nos últimos anos, a população de Votorantim, aumentou significativamente, e, 

segundo a última pesquisa do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, atualmente possui 

cerca de 120 mil habitantes; 

 

CONSIDERANDO que, nosso município serve de corredor viário que dá acesso a cinco cidades da 

região, e também, ao Litoral Paulista, sendo um atalho para viajantes, que querem desviar do intenso 

trânsito da Capital Paulista;  

 

CONSIDERANDO que, com o atual cenário de crise e  a Lei de Responsabilidade Fiscal, os municípios 

estão deixando de investir em segurança, por isso, há de se buscar alternativas para esse problema, através 

de parcerias com empresas que já utilizam de monitoramento para a segurança pessoal pública e privada; 

 

CONSIDERANDO que, nos últimos anos, houve também em nossa cidade, um aumento considerável de 

furtos, apreensões de drogas, violência doméstica, assaltos, entre outros, deixando a população insegura 

diante de tantas situações de violência; e, 

 

CONSIDERANDO que, em 2010, foi criada em nossa cidade, a Guarda Civil Municipal para promover 

ações de segurança, orientações, apoio, zelo pelo cidadão, e também, pelo patrimônio público, a qual, 

vem sendo reestruturada pelo Governo Municipal. Assim sendo, estamos sugerindo ao Senhor Prefeito, 

que se empenhe também, para a efetiva implantação de um sistema de videomonitoramento na 

cidade, como medida de melhorar a segurança de nossa população.  

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao Senhor 

Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) O Chefe do Executivo poderia determinar ao setor competente que realize um estudo, visando à 

implantação de sistemas de videomonitoramento em pontos estratégicos de nosso município? 

 

b) A Administração Municipal, juntamente com a Polícia Civil, poderia propor uma parceria com a 

iniciativa privada, para que através de um termo de cessão de imagens, a Guarda Civil Municipal e a 

Polícia Civil possam ter acesso às imagens capturadas nos sistemas de videomonitoramento já 

instalados em condomínios, casas comerciais e indústrias, com a liberação do acesso às câmeras 

instaladas nesses estabelecimentos? 

 

c) O Chefe do Executivo poderia estudar a possibilidade de criar uma Lei onde, casas comerciais, 

condomínios e empresas disponibilizassem o acesso às câmeras para a Guarda Civil Municipal, a fim 

de otimizar os custos com a implantação das mesmas? 

 

d) Em caso negativo, o que impede?  

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 1º de agosto de 2017. 

 

 

MAURO PAULINO MENDES 

Vereador 


