
 

 

 

REQUERIMENTO Nº 036/09 

 

 Considerando que como representantes do povo, nós vereadores somos 

muito cobrados pela população sobre todos os problemas que afetam o seu bem 

estar. 

 Considerando que apesar de nosso município ser pequeno, o índice de 

violência e ocorrências vêm aumentando, o qual tem levado aos cidadãos a 

procurarem os gestores públicos na busca de uma solução, pois realmente a 

situação vem preocupando a todos. 

 Considerando que segurança é fator primordial para que a dignidade que o 

ser humano tem direito seja assegurada, como diz a Constituição Federal. 

 Considerando que o efetivo da Polícia Militar é muito pequeno o qual 

compromete a eficiência dos serviços prestados a população. 

 Considerando que a cadeia pública do município é utilizada como presídio 

feminino que acaba centralizando os serviços dos policiais civis, investigadores 

em função da segurança do mesmo, comprometendo assim a possibilidade desses 

policiais estarem atuando com seus serviços de investigação indispensáveis para 

o bem estar das famílias roseirenses. 

 Pelos considerandos, requeiro, após ouvir o Plenário, ao Delegado 

Seccional Dr. José Antonio de Paiva Gonçalves, informações sobre a 

possibilidade da desativação do presídio feminino (cadeia pública de Roseira), 

disponibilizando assim os policiais civis para estarem atuando nas ruas com mais 

eficiência, proporcionando a população roseirense uma maior segurança, 

somando esforços junto a Polícia Militar, a qual também foi solicitado o aumento 

do efetivo policial. 
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Que deste se dê conhecimento ao Prefeito Municipal, Comseg, Rotary 

Club, Rádio Sant’Ana, e ao Jornalista Artur Marques do Jornal O Aparecida. 

 Plenário vereador João Caltabiano, 16 de fevereiro de 2009. 
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