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Protoco
Excelentíssimo Senhor Presidente da Càmara Municipal de Cascavel.

REQUEIRO, nos teÍmos que Íegem o art. 148,IV do Regimento Interno desta Casa de

Leis, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhot Coronel Sergio AlÍnit Teixeira
Comandante do 5" Comando Regional da Poücia Mütar, soücitando seus esfotços com o
objetivo de aumenta4 em carâter de urgência, o efetivo policial, para atender aos motadotes
do Loteamento Barcelona, no Bairto Intedagos, no Município de Cascavel.

É o q.r" Íequer. Sala das Sessões.

Cascavel, 19 de novembro de 2021..

g 'nt 't:"Policial Madril
Vereador/PSC

Justrficação

Excelentíssimo Senhor Comandante.

Apresento estâ pÍoposição legislativa com o intuito de reivindicat ao Governo do
Estado, responsável pela segurânçâ de nossa população, um maiot efetivo policial para atender aos

moradores do Loteamento Barcelona, situado no Bairro Intedagos em nossa cidade.

Em constantes relato apontados pelos moradores do refeddo loteamento, foi nos

tepassado que houve um aumento na criminalidade, e que náo hâ um efetivo policial constante pâÍa
agt em prol da seguÍançâ dos moradotes. São varias ocorências de roubos, furtos, dtogas, entre outÍos
mais graves que estão colocando medo e pÍeocupâçáo para as famílias que ali tesidem. E preciso que

providências urgentes sejam tomadas p^t^ evitar que atos mais grâvosos aconteçam naquele
loteamento.

F{.âuma falta de seguÍança no loteamento e bairos adjacentes. Com um policiamento
mais ostensivo certamente trâ inibir os meüantes e darâ mais segurança aos moradores.

Posto isto, espero, pois, contâÍ com a especial atençáo do Governo do Estado a

nossa reivindicação. Âguardando resposta para darmos ciência aos motadoÍes que nos cobtam tais

providências.
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