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/ Indica ao Poder Executivo, especialmente ao
Comando Geral da Policia Militar, com cópia fi
Secretaria de Estado de Segurança Pública, a
necessidade de implantar uma base da Polícia.
Militar no Distrito de Vitória da União, no 1I

município de Corumbiara-Rõ.
I

O Parlamentar que abaixo subscreve, nos termos do Art, 188 do Regimento I
Interno, indica ao Poder Executivo, especialmente ao Comando Gera.! da Polícia Militar,
com cópia à Secretaria de Estado de Segurança Pública, a necessidade de implantar
uma base da Polícia Militar no Distrito de Vitória da União, no município de Corumbiara- i
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JUSTIFICATIVA \

Nobres Parlamentares, I
A indicação tem por objetivo atender reivindicação' de suma importância dos 'I

moradores do Distrito de Vitória da União, intermediado pelo Vereador Sidinei dos Santos
Moura, do Município de Corumbiara-Rõ, pois apesar de ter aproximadamente três mil e I
quinhentos habitantes, ainda não existe posto de polícia no Distrito. I

Vale mencionar que existe nesta comunidade muitos problemas
utilização de entorpecentes, aumentando o número de infratores e ()
crlminalidade. Assim, a população vive com medo de serem vítimas d j roubo
homicídios. . .__________________________________. M_~J2r_~~!'!!_~_r:!!~__~29__~~!5I?.~~~~~_~__~_?_~!_'?Y..~_~~~J~g: _
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Outrossim, a paz social deve ter uma especial atenção, e a integridade
física é um direito que deve ser efetivamente preservado, para que a tranquilidade da
população prevaleça de forma a deixarem os moradores em condições de trafegar sem
preocupações pelas ruas, pois nem todos têm condições financeiras para contratar
segurança ou empresas especializadas em segurança pessoal.

Já a segurança pública é dever do Estado, conforme preceitua a
Constituição Federal: "Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: (...) V - polícias
militares e corpos de bombeiros militares".

Pelo exposto, peço o apoio dos pares para a aprovação da indicação .
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