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Gabinete do Vereador WILTON FÉLIX DA SILVA - PMDB

Exmo. Sr. Leonardo Diógenes Coelho
DD. Presidente da Câmara Municipal Dores do Indaiá-MG.

INDICAÇÃO N°

31/2016.

0 Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições
constitucionais, legais e regimentais, fundamentado no art.
157
do Regimento
Interno desta Casa,
requer que após
deliberação do Plenário desta Egrégia Casa Legislativa, -seja
oficiado o Exmo. Senhor Prefeito para que tome a seguinte
providência:
Que seja realizado estudo com a finalidade de viabilizar
no Município a criaçãode uma Secretaria
Municipal de
Segurança.
Justificativa:
Submeto à apreciação dos Nobres edis a presente indicação,
tendo em vista que, hoje os criminosos não fazem distinção de
municípios grandes ou pequenos. A criminalidade cresce de
forma
generalizada,
acometendo tanto os grandes
centros
urbanos, como as pequenas cidades como a nossa.
Esperamos que com a criação de uma. Secretaria, a segurança
do Município melhore. Somos conhecedores que segurança pública
é dever do Estado, mas não podemos nos anular diante da
violência que acomete a população.
0 objetivo da Secretaria será implementar trabalhos em
parceria com as Policias
Militar, Civil, e outros órgãos,
embora a secretaria venha a ter autonomia para desenvolver
suas atividades.
A pasta iria atuar ainda em outros pontos
relevantes, como planejar, operacionalizar e executar ações
voltadas para a segurança da comunidade, dentro de seus
limites de competência.
A criação de uma guarda municipal, mesmo que possa parecer
no momento
inviável,
será uma das metas da Secretaria
Municipal de Segurança
Pública,
o que em caso de se
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concretizar
ajudará
criminalidade.
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Assim, conto com o apoio dos nobres colegas para aprovação
da presente, pelo que desde já agradeço.
Nestes termos pede-se deferimento.
Sala das Sessões Dácio Chagas de Faria, 11 de julho de 2016..
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