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;zac W..4-•  

INDICO AO EXECUTIVO MUNICIPAL NA PESSOA DO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO, DARCI 

JOSÉ LERMEN, QUE ENVIE AO COMANDO DA 

POLICIA MILITAR DE PARAUAPEBAS, A 

NECESSIDADE DE SE FAZER RONDA POLICIAL NA 

COMUNIDADE VILA CEDERE I. 

DE 	 

   

   

   

    

 

Assinatura 

  

A Câmara Municipal de Vereadores na sua função de assessoramento e eu, membro 
desta casa, no exercício regular do mandato a mim conferido, com fundamento no Art. 

44, Inciso II da Lei Orgânica do Município e nos Arts. 199 a 201 do Regimento Interno, 
indico ao executivo municipal na pessoa do excelentíssimo senhor Prefeito, Darci 

José Lermen, que envie ao comando da Polícia Militar de Parauapebas a necessidade 

de se fazer ronda policial na comunidade Cedere I. 

JUSTIFICATIVA 

A população tem convivido com muita insegurança em toda a municipalidade, 

porém, é necessário também entender as dificuldades que tem o setor que promove 

segurança pública, sobretudo, no que tange a ausência de um efetivo que possa suprir tal 

deficiência de estratégia de campo. Contudo, também temos que promover segurança 
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pública no sentido de amenizar essa situação que tanto tem perturbado o sossego da 

família de Parauapebas, por isso, como fiel cumpridor de nosso ofício, vimos por 

intermédio deste cobrar que seja tomada as providências necessárias para melhorar e 

intensificar as rondas policiais nas ruas e proximidades da Vila Cedere I, inúmeros 

residentes e comerciantes nos procurou e solicitaram que pudéssemos cobrar ação mais 

céleres por parte dos órgãos responsáveis. 

Vale ressaltar que, os estudantes e professores atestam que as esquinas de algumas 

escolas ficam marginais há espera da saída dos estudantes para praticar roubos de objetos 

pessoais. A situação é verificada em plena luz do dia e também no período noturno. 

Diversos alunos e professores, preocupados com a segurança principalmente nos 

horários de entrada e saída da escola, onde eles afirmam que muitas pessoas estranhas 

ficam nas imediações do prédio escolar e, com isso podem fazer algum tipo de maldade, 

até mesmo atentar pela vida, solicitam encarecidamente que sejam aumentada de forma 

significativa, as ações policiais com a intensificação de rondas nesses locais. 

Sabemos do esforço da polícia militar em atender as reivindicações e também da 

grande demanda em nosso município, mas solicitamos um reforço por parte do executivo, 

encaminhe essa reivindicação da comunidade Cedere I para o comando da Policia Militar 

de Parauapebas, e que sejam tomadas as medidas cabíveis. 

Contudo, esperamos que seja providenciada o que aqui se pede, com a máxima 

urgência, considerando que são muitas as pessoas, ficando vulneráveis e sendo alvo da 

ação de vândalos. Por fim, agradecemos imensamente. 
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Com a justificativa já mencionadas, com anseio de que esse pleito será atendido é 
que ouso solicitar dos meus pares, vereadores e vereadoras, a aprovação desta indicação. 

Parauapebas 28 de outubro de 22018. 

:›ODE F r~ TIVO 
Mara i,. Filho  

l:v1es Diretora 
Eir:Z7re:a

de Ameid a 
Filho 

Vereador do PSB 
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Associação de Moradores & Pescadores 
Comunidade CEDERE I Parauapebas - PA 

CNPJ: 20.019.773/0001-27  

Fundada em 06/09/2007. 

Oficio n° 115/2018 
Parauapebas — PA, 25 de outubro de 2018.  

De: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PESCADORES COMUNIDADE CEDEREI 

Para: Gabinete do vereador Elias 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PESCADORES DA COMUNIDADE CEDERE-I, 

inscrita no CNPJ n° 20.019.773/0001-27 . 
Em virtude dos acontecimentos que vem ocorrendo 

na Vila CEDERE-I, nos últimos anos e preocupado com a segurança de nossas famílias que 
vem sofrendo com constantes assaltos. Vimos através deste ofício a câmera de vereadores de 
Parauapebas que solicite a Vossa especial atenção no sentido de destacar alguns PMs e / ou 

viatura militar para fazer ronda policial em nossa Vila CEDERE-I. 
Agradecemos a colaboração, desde já colocamos nós a inteira disposição para sanar qualquer 

dúvida. 
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