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INDICAÇÃO Nº. 011/2022 

 

  INDICO ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites regimentais, para 

que estude a possibilidade de implantar o cercamento eletrônico do Município, 

através da aquisição de mais 07 (sete) câmeras de videomonitoramento e adoção dos 

demais procedimentos necessários.  

       

           Sugere-se que as câmeras sejam instaladas nos seguintes pontos: 

1 – Na entrada do Município pela Rodovia ERS 419; 

                      2 – Na Avenida São Pedro, em frente à Prefeitura Municipal de Poço das 

Antas; 

3 – Próximo à ponte, em frente ao CEBOVI; 

4 – No entroncamento da Av. Poço das Antas, com a Av. Independência, 

na região onde se localizam os bancos, correios, supermercado e 

outros estabelecimentos comerciais; 

5 – Entroncamento das estradas que dão acesso à Boa Vista, Município 

de Poço das Antas e ao Município de Teutônia;   

6 – Entroncamento das estradas gerais, próximo à Sociedade de Santa 

Inêz, em direção à Gaelzenberg; 

7 – Entroncamento da estrada de acesso à localidade Forneck. 

  

Além disso, sugere-se que essas câmeras sejam controladas por uma 

base instalada na Brigada Militar da 2ª Companhia, do 40º Batalhão da Polícia Militar, 

sediado em Teutônia, que atua de forma conjunta em Poço das Antas e outros 

Municípios. 

 

JUSTIFICATIVA  

Garantir a segurança pública à população é um dever do Estado, 

compartilhado com cada Município.  

Assim, para proporcionar ainda mais segurança à população em nosso 

Município, indicamos a aquisição e instalação de mais sete pontos de 

videomonitoramento, com câmeras de alta resolução de imagem, leitura de placas e 
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Informação, buscada diretamente do sistema estadual de dados de veículos, 

semelhante ao utilizado hoje pela Polícia Rodoviária Federal. 

 

Além disso, ao sugerir que essas câmeras sejam controladas por uma 

base instalada na Brigada Militar, estaremos assegurando o monitoramento dos 

principais acessos (entradas e saídas) de Poço das Antas e, consequentemente, 

implementando o cercamento eletrônico do nosso Município e ampliando a 

segurança da população.   

 

                       Poço das Antas, 03 de outubro de 2022. 

 
 

Clóves André Knob 
Vereador-PDT 
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