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Requeiro ao Senhor Presidente desta casa, ouvindo o plenário e cumprindo as
exigências Regimentais no art. 31, inciso Xl, do regimento interno deste Poder
Legislativo, que seja solicitado A Prefeitura Municipal de Camaragibe, através
da Excelentíssima Prefeita Dra Nadegi de Queiroz, com fundamento no art. 50,
incisoXXXlll, da Constituição Federal e nos arts. í0, 1't e 12daLei Federal no
12.52712011 - a Lei de acesso à informação que, sejam apresentadas as
seguintes informaçÕes acerca das Câmeras de Monitoramento do Município
sob a responsabilidade da Prefeitura de Camaragibe e encaminhadas para o
gabinete:

1) Qual é o número total de câmeras de vídeo monitoramento instaladas no
Municipio de Camaragibe, inclusive nos prédios e equipamentos públicos?
2) Em relação a cada uma dessas Câmeras (de forma individualizada), informe:
a) a localização;
b) Se está ou não está funcionando adequadamente, registrando e
gravando as imagens;
3) lnforme as datas em que houve a prestação de serviço de manutençáo das
câmeras de vÍdeo monitoramento instaladas.
4) lnforme se as reÍeridas câmeras foram adquiridas e, através de que
processo de licitaçáo, remetendo cópia integral do mesmo, do seu contrato,
relação de empenhos e pagamentos das despesas;
5) Caso a prestação de serviços seja feita por locação, que seja enviado cópia
integral do processo de licitação, do seu contrato, relação de empenhos,
atestos e pagamentos das despesas.

Justificativa:
As informaçôes supra citadas servirão para o cumprimento das obrigaçÕes
fiscalização que cabe ao vereador no exercício de suas funções e, ta
servirão para prestar esclarecimentos aos munícipes, devido ao gran
de questionamento e, de ocorrências que tem acontecido no Mun
Acredito na aprovação de todos nessa casa, por se tratar
direito de cidadania e dever público de fiscalizar os atos da
Pública, sempre buscando respeitar os princípios que a reg
legalidade, im p essoa a de, moralidade, publicidade e eficiência
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Na certeza de poder contar com a vossa atenção, como também de toda

equipe operacional envolvida nesta secretaria, despeço-me cordialmente'

Atenciosamente,

Vereado

ereador Moises (Meu Sa
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únior do Borral
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