ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES

MOÇÃO LEGISLATIVA Nº 0153/2018
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE LAGES.
REQUER QUE SEJA INSTALADA UMA EXTENSÃO DA DELEGACIA
LOCALIDADE DE SALTO CAVEIRAS

REGIONAL DE POLÍCIA NA

A CÂMARA DO MUNICÍPIO DE LAGES, no uso de suas atribuições legais e regimentais, acatando proposição
do Vereador DAVID MORO, envia a seguinte:
MOÇÃO LEGISLATIVA:
Considerando que, a localidade de Salto Caveiras compreende outras 9 localidades nas proximidades, e que
nenhuma delas possui uma delegacia, necessário se faz que seja instalada uma extensão da Delegacia Regional
na localidade de Salto Caveiras, sendo esta uma solicitação dos moradores das localidades próximas, uma vez
que, devido ao fato não haver uma delegacia neste local, qualquer fato ocorrido nas adjacências deve ser
comunicado na delegacia do centro da cidade, fazendo assim, com que as pessoas tenham que se deslocar de
suas residências até a delegacia mais próxima.
Desta forma, a parceria com o Governo do Estado e com os nobres Deputados seria no sentido de disponibilizar
recursos por meio der emendas parlamentares para que esta extensão da delegacia regional possa ser
construída na localidade de Salto Caveiras atendendo também as localidades próximas a esta, visando a
segurança da população que residem nestas localidades, pois a instalação de uma extensão da delegacia traria
maior segurança e facilidade aos moradores do local.
Contudo, esperamos que nossa Moção Legislativa seja analisada com atenção e que possamos trazer este
benefício a população.
Sala das Sessões, 17 de julho de 2018.

David Moro (MDB)
Vereador
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O Vereador DAVID MORO com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições legais e regimentais
vem à presença de Vossa Excelência requerer, após manifestação do Egrégio Plenário, envio de Moção
Legislativa ao Excelentíssimo Prefeito do Município de Lages/SC Sr. Antônio Ceron, ao Excelentíssimo
Governador do Estado de Santa Catarina Sr. Eduardo Pinho Moreira, a Excelentíssima Deputada Estadual Sra.
Dirce Heiderscheidt, ao Excelentíssimo Deputado Federal Sr. Celso Maldaner:

