São Pedro da Aldeia
Rua Hermórges Freire Costa, 179 - Centro
Telefone: (22) 2621-1525 - E-mail: secretaria@cmspa.rj.gov.br

INDICAÇÃO Nº 0789/2018

Em , 29 de Outubro de 2018

Ao Exmo(a) Sr(a) Presidente(a) da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
INDICAR AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CLÁUDIO VASQUE
CHUMBINHO DOS SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
PEDRO DA ALDEIA, QUE ENVIE A ESTA CASA
LEGISLATIVA, MENSAGEM CAPEANDO PROJETO DE LEI,
OBRIGANDO AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS PÚBLICAS E
PRIVADAS A CONTRATAREM VIGILÂNCIA ARMADA PARA
ATUAR 24H (VINTE E QUATRO HORAS) POR DIA, INCLUSIVE
EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA.
A vereadora subscrita, com assento na bancada do PR, desta Casa Legislativa, vem, depois de
cumpridas as formalidades regimentais de praxe, INDICAR ao Excelentíssimo Senhor CLÁUDIO
VASQUE CHUMBINHO DOS SANTOS - Prefeito Municipal de São Pedro da Aldeia, que envie a esta
Casa Legislativa, mensagem capeando Projeto de Lei, obrigando as instituições bancárias públicas e
privadas a contratarem vigilância armada para atuar 24h (vinte e quatro horas) por dia, inclusive em
finais de semana e feriados, no âmbito do Município de São Pedro da Aldeia.

JUSTIFICATIVA
O crescente índice de violência tem assustado a população, que tem mudado a sua
rotina em decorrência da insegurança. A crise financeira enfrentada tem dificultado o
aumento do investimento em segurança, sendo necessário, portanto, a parceria com as
instituições privadas. As instituições bancárias, muito embora tenham seu funcionamento ao
público até as 16 horas, mantém as suas operações ao longo do dia e, na maioria das vezes,
disponibiliza caixas eletrônicos 24 horas aos seus correntistas. Serviço de extrema
relevância à população, é também alvo de marginais, tornando-se comum a explosão de
agências bancárias e caixas eletrônicos além da tão famosa, "saidinha de banco". A medida
pretendida pela presente proposta visa a maior segurança não só dos usuários da rede
bancária como também dos funcionários dessas instituições que já estão demasiadamente
expostos à violência pela própria natureza do trabalho. Assim, peço o apoio à aprovação da
presente proposta.

Sala das Sessões, em 29 de Outubro de 2018.
LENI ALMEIDA DA SILVA SANTOS
Vereador(a) - Autor(a)
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