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Indica ao Exmo. Sr. Governador do Estado, com
cópia  ao  Secretário  de  Estado  de  Segurança
Pública a necessidade de se promover, com a
máxima  urgência,  a  reforma  do  prédio  que
abriga o núcleo da Polícia Militar de Luciara.

                                                       

Com fulcro no Art. 160 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que encaminhe expediente ao Exmo. Sr. Governador do Estado, com cópia ao Secretário
de Estado de Segurança Pública mostrando a necessidade de se promover, com a máxima urgência, a
reforma do prédio que abriga o núcleo da Polícia Militar de Luciara.

JUSTIFICATIVA

 

 

Matéria divulgada no site www.agenciadanoticia.com.br, com data de 20 de fevereiro, retrata a precariedade
do prédio que abriga o núcleo da Polícia Militar de Luciara.

Segundo o veículo informativo, com mais de 60 anos de construção, o prédio onde funciona o Núcleo de
Polícia Militar de Luciara está passando por reparos emergenciais na unidade, porque o prédio está prestes
a cair sobre as cabeças dos militares, que cobram investimentos e melhorias nas instalações. Durante a
manutenção inúmeros animais foram localizados, ratos e morcegos fizeram moradia na estrutura que
sustenta a caixa de água que os policiais consomem. A prefeitura Municipal de Luciara ajuda na remoção
dos entulhos e presta auxilio na poda das árvores. Já o Cabo PM Handerson Zark com os demais policiais
militares fazem reparos na estrutura do prédio que tem uma precária instalação elétrica e não possui internet,
sendo que a rede usada pela unidade vem de um vizinho.

Em virtude da situação apresentada quero solicitar do Governo do estado a, emergencialmente, tomar
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providências para sanar o problema, pois a segurança pública é direito fundamental de todo cidadão e o
estado deve dispor de meios operacionais para que seja prestada com a máxima eficiência possível.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 27 de Fevereiro de 2018

 

Adalto de Freitas
Deputado Estadual
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