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REQUERIMENTO Nº 426/17  

 

 

CONSIDERANDO que, em visita à base de videomonitoramento da Empresa Única, tivemos 

o conhecimento da prestação de serviços com um “sistema de ponta”, oferecido pela empresa: 

através desta relevante ferramenta para proteção de ativos e pessoas em empresas, indústrias, 

comércio, escolas, creches e outros, é possível visualizar em tempo real, situações que 

necessitam de um controle detalhado dos acontecimentos, onde a tecnologia "speed dome", e o 

sistema de rádio para transmissão de vídeo de dados facilitam captura, análise, envio, recepção e 

armazenamento, com flexibilidade e precisão de imagens. Assim sendo, temos a certeza de que 

os serviços de videomonitoramento estão sendo muito bem executados; 

 

CONSIDERANDO que, no dia 8 de agosto p.p., apresentamos nesta Casa de Leis, o 

Requerimento nº 296/17, solicitando ao Grupo Única, relatórios de ocorrências, bem como, a 

disponibilização de imagens gravadas e a informação de onde estão instaladas as câmeras de 

monitoramento, para que se justifique o investimento feito pela Administração; e, ainda, 

questionamos o Poder Executivo ("item d" do supracitado Requerimento), para que nos 

informasse sobre: contrato, vigência, valores e de onde estão sendo subsidiados os recursos para 

o pagamento da prestação de serviços feito pelo Grupo Única; e, 

 

CONSIDERANDO que, até a presente data, ainda não obtivemos retorno sobre tais 

informações. 

 

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

Senhor Prefeito Municipal, bem como, à Direção do Grupo Única, para que no prazo legal 

de 15 dias, nos informem o seguinte: 

 

a) Qual é o prazo que a Administração Municipal necessita para nos apresentar as informações 

solicitadas no "item d" do Requerimento nº 296/17, de 8 de agosto de 2017: (A 

Administração Municipal poderia nos apresentar o contrato, vigência e valores e ainda nos 

informar de onde estão sendo subsidiados os recursos para o pagamento do contrato?) 

 

b) A Empresa Grupo Única poderia nos fornecer os relatórios de ocorrência de crimes, 

acidentes de vias ou quaisquer tipos de ocorrência, bem como, a disponibilização de 

imagens gravadas dos últimos 60 dias, das principais vias onde estão instaladas câmeras de 

monitoramento, conforme o solicitado no "item a", do Requerimento 296/17, de 8 de agosto 

de 2017, e, ainda nos informar o local onde estão instalados estes equipamentos de 

monitoramento? 

 

 

 Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 7 de novembro de 2017. 

 

 

 

MAURO PAULINO MENDES 

Vereador 


