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bairro Provedor I.

Senhor pre ••idente:

Requeiro a Vossa Excelência, com base nos termos regimentais,
que, ouvido o Oouto Plenário, seja encaminhada a presente proposição ao
Comandante do 4° Batalhão da Polícia Militar do Estado, para realizar rondas
periódicas nas ruas do bairro Provedor I.

JUSTIFICAÇÃO

Os moradores do bairro Provedor t vêm sofrendo d;arramente com
os constantes casos de violência e assaltos na localidade, causando medo até
mesmos de sair de suas casas.

Algumas denúncias trazem notícias de que tem aumentado os
pontos de venda de drogas e os casos de assalto ocorrem a qualquer hora do
dia, principalmente pelo horário da manha no momento em que as pessoas
saem para trabalhar, oportunidade em que os marginais arrancam todos os
pertences de suas vítimas, além de ameaçá-Ias de morte.

Assim, somente a presença da Polícia Militar poderá devolver a
tranquilidade buscada por todos, pois onde existe policiamento os marginais
fogem e consequentemente a violência diminui, permitindo que os moradores
possam viver com tranquilidade.

Deste modo, é imprescindível que o Comando do 4° Batalhão da
Polícia Militar reforce o policiamento na área, realizando diligências constantes
e prendendo aqueles que insistem em praticar crimes.

Assim, encaminhamos a Vossa Excelência esta proposição
solicitando diligências periódicas nessa área, atendendo o clamor da população
do bairro Provedor I.

Conto com o apoio dos Nobres Pares para aprovação do
Requerimento em teta.

Palácio Deputado Nelson Salomão, em 13 de dezembro de 2018.
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