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REQUERIMENTO N ' 055/2019.

AUTOR: Vereador Rhuan Ribeiro de AraOjo - PP
ASSUNTO: Solicita ao Deputado Ricardo Barbosa, que o mesmo possa SOlicitar ao
secretdrio de seguranga pOblica da Paraiba Jean Francisco Bezerra Nunes, ag6es
efetivas visando uma melhor seguranga pObllca no municipio de Dona Ings/PB.

Senhora Presidenta e Senhores Vereadores

Requeremos na forma regimentale apes ouvido o Plenario, que seja enviado
ao Deputado Estadual Ricardo Barbosa solicitagao no sentido do mesmo poder
reivindicar ao Secretgrio de seguranga publica da Paraiba o Sr. Jean Francisco
Bezerra Nunes agnes efetivas por parte das policias avis e militares que vise
garantir mais seguranga publica no municipio de Dona Ings/PB.

JUSTIFICATIVA

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

vitima de ag6es criminosas ocorridas nos Oltimos meses, a populagao ja nio tem
convicQao de que ao sairem nas mas de nossa cidade voltario a suas resid6ncias em
paz, de forma que trafegar polo municipio apresenta vio16ncia e grave ameaga, pois, nos

Oltimos meses t6m ocorrido diversos assaltos no mesmo, a exemplo de roubo de
supermercados, motos e celulares de cidadios de bem que sio abordados por
criminosos em qualquer horgrio e localdo municipio. Na ultima semana ocorreu agnes

incomuns no municipio, pois criminosos arrombaram a resid6ncia do pastor da
Assembleia de Deus fazendo os moradores ref6ns e roubando seus pertences a exemplo

do carre de uso pessoal dos mesmos, tamb6m arrombaram a Secretaria Paroquial da

lgreja Cat61ica e procuraram em todos os locais da mesma pertences de valor, assam

fazendo uma totalbagunga dentro do 6rgao.
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Sabe-se que a vio16ncia em nosso Pars tem crescido de forma desordenada, e
nio 6 tarefa f6cil para o Estado controla-la. mas se faz necess6rio que as autoridades

respons6veis pda seguranga de nosso Estado possam intensificar ag6es efetivas com o
intuito desvendar e penalizar estes criminosos que de mios armadas tem colocado terror
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no municipio de Dona Ings, pois s6 assim a nossa cidade poder6 proporcionar uma
melhor seguranga aos nossos municipes.

Diante do exposto, conto com sua solidariedade para que possa ajudar ainda mats

nossos municipes, uma vez que sera uma agro necess6ria e urgente para o municipio de
forma gerd.

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

VEREADOR - PP


