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Ao  Exmo.  Sr.  Governador  do  Estado,  Mauro
Mendes, com cópia para o Secretário Estadual
de  Segurança  Pública,  Sr.  Alexandre
Bustamante  dos  Santos,  INDICANDO  a
necessidade de destinação de uma viatura para
atender a zona rural sob a responsabilidade do
17°  Batalhão  de  Polícia  Militar  de  Mirassol
D’Oeste.

Com fundamento nas disposições regimentais vigentes (Art. 160, inciso II) do Regimento Interno deste
Parlamento Estadual, após a manifestação favorável do Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente
legislativo às autoridades supramencionadas, por meio do qual INDICO e aponto, em consequência de pleito
oriundo do Vereador Francisco Amarante da Câmara Municipal de Mirassol D’Oeste para esta
importante reivindicação.

JUSTIFICATIVA

Garantir a segurança pública ao cidadão e a sociedade é uma questão altamente preocupante para as
autoridades executivas do Estado, apesar do empenho e da mobilização dos gestores do setor para que tal
dever seja convenientemente exercido.

 

O presente pleito tem por objetivo reivindicar a necessidade destinação de uma viatura para atender a zona
rural sob a responsabilidade do 17° Batalhão de Polícia Militar de Mirassol D’Oeste.

 

Os índices de criminalidade nessa região vem aumentando consideravelmente, principalmente ocorrências
de sequestros seguidos de roubos de veículos, em residências, chácaras, sítios e fazendas, homicídios e
tráfico.
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A demanda, ora requerida, certamente, trará um grande benefício a população do referido município,
vivemos um momento delicado, onde a violência cresce a galope. Um momento que exige de cada um de
nós uma atitude firme e de união. Precisamos defender nossos direitos civis e evitar que cheguemos ao nível
da barbárie generalizada, devemos investir em uma política pública ágil para resolução de problemas de
interesse público.

            

 Considero um desafio a todos os governantes, enfrentar e mudar nossa realidade.  Da mesma maneira que
mobilizamos em outras áreas, podemos unir todos os esforços para traças soluções voltadas a melhoria da
segurança pública.

O assunto segurança pública, deve ser tratado como uma prioridade, a população está clamando por
providências urgentes, é uma questão de qualidade de vida. 

 

 Assim, em face do exposto e para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na forma aqui disposta,
cumpre-me levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e à elevada apreciação de meus distintos
Pares, aos quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a mesma o devido apoio para a sua regimental
acolhida e merecida aprovação.  

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Janeiro de 2020

 

Carlos Avalone
Deputado Estadual

2


