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INDICAÇÃO

AUTOR: MARCELINO TENORIO
Indica ao Poder Executivo a necessidade da criação de um Programa
de Apoio Financeiro às Delegacias de Polícia Civil do Estado, nos
municípios e nos distritos.

o Parlamentar que este subscreve, indica na f~rma regimental ao Governo
do Estado, a necessidade da criação de um Programa de Apoio Financeiro às Delegacias de Polícia Civil do Estado, nos
municípios e nos distritos.

JUSTIFICA TIVA

A criação deste programa é de grande urgência, pois os gestores das
delegacias da nossa Policia Civil têm muitas dificuldades para a manutenção básica daquelas unidades. De um modo
geral faltam recursos para as despesas mínimas como: substituição de lâmpadas, compra de copos descartáveis, água,
café, toner para impressão, material de limpeza, capa de inquérito e outros itens de primeira necessidade para o
funcionamento das atividades. Faltam recursos também para pequenos reparos nas instalações como a troca de uma
torneira, de uma fechadura, de um cadeado, caixa de descarga e outros materiais. 'rodos esses materiais precisam ser
solicitados de Porto Velho, o que às vezes demora muito para ser atendido.

A criação deste programa que estamos indicando deve obedecer a mesma
fundamentação do Programa de Apoio Financeiro destinado às unidades escolares urbanas e rurais da Rede Pública
Estadual de Ensino - PROAFI, o qual foi criado através da Lei 3.350/2014, que tem como objetivo prestar assistência
financeira, em caráter suplementar, dar suporte e apoio à manutenção e desenvolvimento do ensino e proporcionar
maior rapidez e eficácia na operacionalização das atividades educacionais, às unidades escolares urbanas e rurais da
Rede Pública Estadual.

Portanto senhores parlamentares, por entender que esta é uma providência
que precisa ser tomada com a máxima brevidade para socorrer as nossas delegacias, para dar maior agilidade aos
trabalhos internos das mesmas e facilitar a gestão por parte dos delegados e demais servidores, venho solicitar o apoio
imprescindível dos senhores.

Plenário das Deliberações, 05 de abril de 2016.

Assembleia Legis/ativa de Rondôn;a

,


