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Assunto: REQUEIRO, na forma regimental após ouvido o Douto Plenário, seja encaminhado

expediente à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas - SESEG, solicitação de instalação

URGENTE de câmeras de vigilância atreladas ao CIOPS, no Conjunto Caiual, no trecho entre a

Alameda São Benedito e Rua São Pedro.
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JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente, Senhora Deputada e Srs. Deputados,

Já se passaram um ano e a população do PROSAMIM, no Conjunto Cajual, rua 1o de maio no

trecho entre a Alameda São Benedito e rua São Pedro, tiveram seus postes de iluminação pública

retirados pela construtora responsável pelo Prosamim naquela área, deixando assim parte dos

moradores em total escuridão e seus perigos.

As ocorrências de assaltos, estupros e outras mazelas, vem acontecendo sistematicamente quando

anoitece na cidade, por mais que todos se juntem para proteger seus familiares e amigos, essas

ações não são o suficiente para resguardar e manter a segurança necessária dos que moÍam naquele

lugar.
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Somente na Secretaria de Segurança, no ano de 2016 e parte de 2017, foram registrados 12

assassinatos com violência, sem contar os estupros e demais ocorrências que assustam e tornam a

vida impossível naquele lugar.

Pedidos e ligações à Secretaria de Segurança Pública, tem sido uma praxe difuia e sem resultado

para essa população, pois quando as viaturas não estão próximas àëtrea, dar-se as ocorrências.

Anexo: fotos da rua escura.

Diante do exposto e na expectativa da solução urgente do problema, espero dos meus pares desta

casa, a aprovação desta propositura.

Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas,23 de agosto de 20Il
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