CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ
MARCELO COELHO DA SILVA, Vereador abaixo assinado,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO que grande parte da população porecatuense
encontra-se hoje residindo nas vilas: Conjuntos Habitacionais Yolanda Ferrarezi, Fátima Fernandes,
Celso Fernandes, Conjunto Habitacional Pedro Rodrigues Fernandes “Cafezal”, Jardim Dona Sidônia
Botti Jonasson e Vila Iguaçu;
CONSIDERANDO ainda que em locais onde há considerável
aumento populacional, também ocorre o rápido crescimento de fatos criminosos, razão pela qual, fazse necessário que nessa região, seja estabelecidas condições para o melhoramento do nível de
segurança pública;
CONSIDERANDO que o Governo Estadual tem o dever de criar
meios eficientes para atender as necessidades urgentes da coletividade;
CONSIDERANDO que a implantação de uma Base da Polícia
Militar nesta região, ampliaria muito a ação da Polícia Militar, possibilitando uma atuação com maior
eficiência e agilidade no policiamento preventivo e ostensivo;
CONSIDERANDO que o Executivo Municipal de Porecatu, pode
manter contato com os órgãos estaduais competentes (Secretária de Estado da Segurança Pública do
Paraná, 15º Batalhão da Polícia Militar de Rolândia, entre outros), a fim de buscar que seja instalada
uma Base da Polícia Militar em pontos estratégico de Porecatu, assim,
Apresenta à judiciosa apreciação da Colenda Câmara de Vereadores,
a seguinte
INDICAÇÃO Nº 08/2016
SUGERE ao Senhor Prefeito estudo no sentido de contatar os órgãos
estaduais competentes, objetivando a instalação de uma Base da Polícia Militar nas proximidades
dos conjuntos habitacionais Yolanda Ferrarezi, Fátima Fernandes ou Celso Fernandes, melhorando a
segurança pública daquele local e suas adjacências, o que, por certo, proporcionará maior
tranquilidade à população porecatuense.
Certo do acatamento da presente pelos nobres edis, apresenta aos
pares suas homenagens.
Sala das Sessões, 03 de fevereiro de 2016.

MARCELO COELHO DA SILVA
VEREADOR
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