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Indica ao Exmo. Sr. Governador do Estado de
Mato  Grosso,  com  cópia  para  o  Exmo.
Secretário de Estado de Segurança Pública, a
necessidade  de  implantação  de  um  Centro
Integrado  de  Segurança  e  Cidadania  no
município  de  União  do  Sul.

      Nos termos do artigo 160 do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa, ouvido o
Soberano Plenário, que seja encaminhado o presente expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador de
Estado, com cópia ao senhor Secretário de Estado de Segurança Pública mostrando a necessidade de
implantação de um Centro Integrado de Segurança e Cidadania no município de União do Sul.

JUSTIFICATIVA

            Atendendo reivindicação do Prefeito Claudiomiro Jacinto de Queiroz estamos apresentando a
presente propositura que tem por finalidade indicar a necessidade de implantação de um Centro Integrado de
Segurança e Cidadania no município de União do Sul.

           Conforme justifica o nobre Prefeito Claudiomiro a implantação deste Centro além de reduzir gastos
com recepção, limpeza e telefonia, a concentração das forças de segurança em um mesmo local vai
repercutir em mais celeridade nos procedimentos, agilidade na resolução de ocorrências, racionalização na
utilização de recursos humanos e materiais e aumento da sensação de segurança.

            Hoje cada órgão funciona em lugares diferentes, alguns de modo precário, como o caso  da Brigada
Militar e da Policia civil, os prédios são alugados e pagos pela Prefeitura. A otimização de espaços vai
solucionar os problemas de instalações, possibilitar uma maior integração e diminuição dos custos
financeiros, possibilitando consequentemente uma melhora na segurança do município.

            Pelos benefícios apontados na busca de uma vida mais saudável, conclamo meus Pares, nessa
Casa de Leis pela aprovação da presente Indicação Legislativa.
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Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Março de 2017

 

Gilmar Fabris
Deputado Estadual
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