ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES

MOÇÃO LEGISLATIVA Nº 0298/2018
SOBRE O DESLOCAMENTO DE POLICIAIS CIVIS E MILITARES PARA OPERAÇÃO
VERANEIO, DEIXANDO A SERRA CATARINENSE AINDA MAIS DESPROTEGIDA.

MOÇÃO LEGISLATIVA:
Está iniciando mais uma “Operação Veraneio” em nosso Estado, somos sabedores que
muitas pessoas se deslocam para o período de férias em nosso litoral.
No entanto somos também sabedores que o efetivo das nossas forças policiais estão já
em número bastante reduzido, e já sentimos as consequências de aumento da
criminalidade, ou ainda a falta de resolução de muitos crimes, principalmente em
ocorrências de furto qual normalmente terminam sem solução.
Ficamos sabendo através das cooperações que este ano um grande efetivo será
deslocado para a região litorânea, prejudicando ainda mais a falta de efetivo, afetando
negativamente a segurança dos cidadãos lageanos, isso é inadmissível que mais um ano,
as pessoas que aqui moram sejam vitimadas por não existir policiamento adequado; Isso é
fato.
Diante do exposto estamos propondo ao chefe do Executivo Estadual:
- Que seja feito estudo, para que o impacto na nossa cidade e demais da região
catarinense sejam minimizados;
- Que haja pagamento de horas complementares ou diárias para que os policiais que
permaneceram na cidade possam ganhar um extra, aumentando ou cobrindo a falta dos
colegas;
- A contratação de agentes temporários, faria que mais efetivos fossem para as ruas,
sejam ele da Policia Civil e Policia Militar.
Sala das Sessões, 07 de dezembro de 2018.

João Maria Chagas (PSC)
Vereador
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JOÃO MARIA CHAGAS, Vereador 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 Exmo. Governador do
Estado Pinho Moreira;
A CÂMARA DO MUNICÍPIO DE LAGES, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
acatando proposição do Vereador JOÃO MARIA CHAGAS PSC envia a seguinte:

