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de Dona Ings/PB.

Senhora Presidente e Senhores Vereadores

Requeremos na forma regimental e apes ouvido o Plenario, que seja
realizado uma audi6ncia publica nesta Casa "Vereador ManoeIAlves de Lima", com

o objetivo de debater sobre a seguranga publica neste municipio, junto com as
autoridades avis, militares, os responsaveis pda seguranga publica do municipio e
a populagao de forma gerd.

JUSTIFICATIVA

A presente propositura pauta-se em razio do municipio de Dona Ings este sendo

vftima de ag6es criminosas ocorridas nos Oltimos meses, a populagao ja nio tem

convicgao de que ao sairem nas mas de nossa cidade voltario a suas resid6ncias em
paz, de forma que trafegar pelo municipio apresenta vio16ncia e grave ameaga, pois, nos

Oltimos meses tem ocorrido diversos assaltos no mesmo, a exemplo de roubo de
supermercados, motos, celulares de cidadios de bem que sio abordados por criminosos

em qualquer hordrio e localdo municipio. Na Optima semana ocorreu ag6es incomuns no

municipio, pots criminosos arrombaram a resid6ncia do pastor da Assembleia de Deus

fazendo os moradores ref6ns e roubando seus pertences a exemplo do carro de uso dos

mesmos, tamb6m arrombaram a Secretaria Paroquialda lgreja Cat61ica e procuraram em

todos os locais da mesma pertences de valor, assim fazendo uma totalbagunga dentro

do 6rgao.

\.

Sabe-se que a vio16ncia em nosso Pais tem crescido de forma desordenada, e
nio 6 tarefa facilpara o Estado controla-la, mas se faz necessgrio que a sociedade civil

possa ser organizar com as autoridades do municipio e com as autoridades avis e
militares respons6veis pda seguranQa do mesmo com o intuito de tragar metas em um

plano de agro que possa investigar os casos ocorridos de forma que possa desvendar e
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penalizar os culpados e tentar diminuir casos futuros, pois s6 assim a nossa cidade

podera proporcionar uma melhor seguranga aos nossos municipes.

Diante do exposto, a C6mara Municipal, atrav6s do seu setor competente, deverd

adotar as medidas necess6rias para atender esta solicitagao tio importante para o

municiplo.

Plen6rio Vereador Jose Fabiano da Costa Teixeira, 29 de abrilde 2019
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