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Com Fulcro no artigo 177 do Regimento Interno desta Casa de Leis, REQUEIRO à Mesa Diretora, depois de
ouvido o soberano Plenário,que determine a convocação de uma Audiência Pública com a finalidade de
discutir a Segurança Pública no município de Campo Novo do Parecis.

Essa Audiência Pública será realizada no dia 04 de abril de 2014, às 9h00, na sede do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais, Rua Porto Velho, n.º  369 NE, Bairro Centro, CEP 78360-000, Campo Novo
do Parecis/MT.  
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JUSTIFICATIVA

O presente requerimento refere-se à realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA, na data de 04/04/2014 (sexta-feira)
ás 09h00min, na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, sito a Rua Porto Velho, n.º  369 NE,
Bairro Centro, CEP 78360-000, Campo Novo do Parecis/MT, para debater e discutir sobre os diversos dos
problemas envolvendo a segurança pública no município de Campo Novo do Parecis.

A Segurança Publica é um processo, ou seja, uma sequência contínua de fatos ou operações que
apresentam certa unidade ou que se reproduzem com certa regularidade, que compartilha uma visão focada
em componentes preventivos, repressivos, judiciais, saúde e sociais. É um processo sistêmico, pela
necessidade da integração de um conjunto de conhecimentos e ferramentas estatais  que devem interagir a
mesma visão, compromissos e objetivos. Deve ser também otimizado, pois dependem de decisões rápidas,
medidas saneadoras e resultados imediatos. Sendo a ordem pública um estado de serenidade,
apaziguamento e tranquilidade pública, em consonância com as leis, os preceitos e os costumes que
regulam a convivência em sociedade, a preservação destedireito do cidadão só será amplo se o conceito de
segurança pública for aplicado.

A segurança pública não pode ser tratada apenas como medidas de vigilancia e repressiva, mas como um
sistema integrado e otimizado envolvendo instrumento de prevenção, coação,justiça, defesa dos direitos,
saúde e social. O processo de segurança pública se inicia pela prevenção e finda na reparação do dano, no
tratamento das causas e na reinclusão na sociedade do autor do ilícito.

Esta Audiência Publica contará com a presença do Secretário de Estado de Segurança Pública, Comandate
da Policia Militar e Comadante da Policia Civil de Mato Grosso.
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