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Considerando que é dever do Vereador encaminhar os pedidos de interesse do bem estar da 

população, ao conhecimento do Chefe do Poder Executivo, para as providências que se fizerem 

necessárias.

Considerando que a Organização da Polícia Militar em Roseira, possui no seu quadro de 

efetivo a presença de Policiais Militares Femininas.

Considerando que as instalações do prédio da Polícia Militar construído através da parceria 

do Município e do Estado, não possui instalações próprias e adequadas para mulheres.

Considerando que recentemente tivemos comemorado o Dia Internacional da Mulher.

Considerando  que  embora  a  Segurança  Pública  e  suas  necessidades,  sejam  de 

responsabilidade exclusiva do Governo do Estado de São Paulo, porém, sempre pode contar com o 

imprescindível apoio da Administração Pública Municipal, para a realização de serviços de limpeza, 

conservação e adequação do prédio.

Considerando que já há material disponível para adequação do prédio, faltando apenas a 

mão de obra, e, que já foi colocada a disposição pela Administração Municipal .

Indico  ao  Exmo.  Sr.  Prefeito  Municipal  de  Roseira,  Marcos  de  Oliveira  Galvão, 

providências no sentido de ser verificada a possibilidade de ser disponibilizado o serviço de mão de 

obra necessário, pedreiro e servente, para iniciar o mais rápido possível a reforma, e/ou adequação 

do referido prédio, de forma que as Policiais Militares Femininas possam ter acomodações próprias 

e adequadas para suas necessidades profissionais,  considerando o risco de perda de material  já 

existente e estocado.

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de março de 2010.
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