
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

INDICAÇÃO Nº 0374/2019.                                                               Em, 10 de julho de 2019. 

 
SOLICITA AO EXMº SENHOR PREFEITO A 
IMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NOS 
HOSPITAIS MUNICIPAIS E UPAS DO MUNICÍPIO DE 
CABO FRIO. 

 
 

Exmo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio 
 

A Vereadora que esta subscreve, atendendo tudo o que determina o interesse público, 
INDICA à Douta Mesa, na forma regimental, o envio de expediente ao Exmo. Senhor 
Prefeito, solicitando a implantação de câmeras de segurança nos Hospitais Municipais e 
UPAS do Município de Cabo Frio. 

 
I - HOSPITAL DA MULHER;  
II- HOSPITAL DE TAMOIOS;  
III- HOSPITAL DO JARDIM; 
IV - HCE. 
V- SÃO JOSÉ OPERÁRIO 
VI - UPA PARQUE BURLE 
VII - UPA TAMOIOS 
 

Sala das Sessões, 10 de julho de 2019. 
 
 

LETICIA DOS SANTOS JOTTA 
Vereadora - Autora 

 
 
 

JUSTIFICATIVA: 
 A segurança é um elemento essencial para qualquer tipo de ambiente. Em uma 

sociedade na qual a violência tem se tornado mais frequente, mais intensa, mais flagrante, é 
algo cada vez mais presente e gritante, preocupar-se com a segurança de hospitais deve 
constar no protocolo básico de ações das autoridades do nosso município.  Nesse sentido, os 
benefícios da utilização de câmeras de segurança são enormes. 

Pensar e pôr em prática uma série de medidas de segurança de certo ambiente é 
assegurar a integridade não apenas de pacientes, mas também de seus funcionários e das 
pessoas que frequentam aqueles ambientes. A utilização de câmeras é uma prática que auxilia 
bastante a segurança e tranquilidade de um ambiente. 

A utilização de câmeras de segurança é um dos procedimentos mais responsáveis pela 
melhora da segurança de um lugar. Qualquer ação realizada irregularmente por qualquer 
pessoa no local pode ser gravada pela câmera de segurança, o que ajuda na identificação do 
indivíduo e sua possível apreensão e punição posteriormente. 

Como você pode observar, os benefícios da utilização de câmeras de segurança são 
diversos. Com a ajuda desses equipamentos, você terá um domínio maior sobre as atividades 
da sua casa ou empresa e garantir o bem geral. 

Portanto conto com o apoio dos nobres Vereadores desta Casa. 


