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INDICAÇÃO Nº. 015/2011 

 

 

Considerando que é dever do Vereador indicar providências em favor do bem estar da 

população, na qual está inserida a segurança pública, através da Polícia Militar e da Polícia Civil.  

 

Considerando que, a Organização da Polícia Militar em Roseira, não dispõe de um (a) 

funcionário (a), para realizar os serviços de limpeza e conservação das dependências do 

Destacamento da Polícia Militar, que, na medida do possível é realizada pelos próprios Policiais, 

lotados naquela organização. 

 

   Considerando que, o tempo dispensado pelos Policiais na conservação e na limpeza das 

instalações da Polícia Militar, pode em tese, refletir na atividade fim da Polícia Militar, 

Policiamento Ostensivo Preventivo, tendo que reservar parte da sua jornada de trabalho, para 

realizar os serviços de limpeza e conservação das instalações policiais, de forma a manter as 

condições de higiene e sanitárias daquele local de trabalho.  

 

Considerando que, tradicionalmente, a Administração Pública Municipal de Roseira, 

sempre disponibilizou um (a) funcionário (a) público (a) municipal, para que, periodicamente 

realizasse os serviços de limpeza e conservação das instalações da Polícia Militar em nossa 

cidade, como forma de participação e apoio nas atividades policiais de segurança de nossa 

comunidade. 

 

Pelas considerações mencionadas, indico EXMO SR Prefeito Municipal de Roseira, MD 

Marcos de Oliveira Galvão, designar em apoio a Polícia Militar na cidade, um (a) funcionário (a) 

publico (a) municipal, para que, periodicamente, possa realizar serviços de limpeza e conservação 

das instalações da Polícia Militar na cidade.   
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Que se dê conhecimento por escrito, ao ILMO SR Comandante da Polícia Militar em 

Roseira.    

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de Março de 2011. 

 

 

Vereador Edson Chagas Rodrigues 

Líder do PMDB - Autor da Indicação 
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