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Solicita a destinação de uma viatura para
atender o Destacamento da Polícia
Militar do Distrito de Amandina, no
Município de Ivinhema.

 

Deputado Zé TeixeiraAutor:
Indicação Tipo:

________________Ass. Protocolo:
___/___/______Data Arquivo:

24/11/2022Data Leitura:
Projeto:
Processo:

03565/2022Protocolo:

INDICO à Mesa, na forma regimental, seja encaminhado expediente deste Poder
Legislativo ao Excelentíssimo Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica,
Senhor JOÃO EDUARDO BARBOSA ROCHA, solicitando a destinação de uma viatura
para atender o Destacamento da Polícia Militar do Distrito de Amandina, no Município
de Ivinhema.

Plenário Deputado Júlio Maia, 24 de novembro de 2022.

 

Zé Teixeira
Deputado Estadual

PSDB

(158/2022)

JUSTIFICATIVA

Considerando as carências apresentadas no Município de Ivinhema e para oferecer
atendimento às ocorrências de modo satisfatório no Distrito de Amandina e suas
imediações, o Vereador Claudemir Batista da Rocha, mediante a Indicação n° 375
/2022 solicita nossa intercessão junto ao Executivo Estadual quanto à destinação de
uma viatura para a Polícia Militar.
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É preciso que os serviços essenciais estejam ao alcance da população, com isso, vem
à tona a necessidade de melhor equipar e adequar a equipe de Polícia Militar,
permitindo condições satisfatórias para que seus servidores prestem serviços de
qualidade, conforme o esperado pela comunidade, já que o cenário que se apresenta
nos dias atuais na Segurança Pública é um dos desafios mais importantes a serem
enfrentados pela Administração Pública, pois, além de ser uma questão delicada e de
alta prioridade para o cidadão, demanda recursos substanciais com investimento por
parte dos órgãos competentes, para a garantia do sucesso nas diligências.

O atendimento ao reivindicado, com ações e providências do Executivo Estadual por
meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP beneficiará
toda a comunidade, que necessita e procura pelos serviços oferecidos pelo
competente policiamento do nosso Estado, e contribuirá, portanto, para um trabalho
mais eficaz da segurança pública, permitindo a tranquilidade do cidadão, como
também para a diminuição da violência, coibindo a ação de criminosos no Distrito de
Amandina, em Ivinhema.


