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SENHOR PRESIDENTE:

Os Vereadores que a este subscrevem requerem que após ouvido o douto plenário e

aprovado, esta casa envie correspondência para:

O Excelentíssimo Sr. Heraldo Chaves Guerreiro, Delegado da 23ª Dele-

gacia de Polícia Regional, para que o mesmo estude a possibilidade, de reforçar o quadro

efetivo de servidores da 1ª Delegacia de Polícia de Osório. 

JUSTIFICATIVA:

   A presente indicação por parte das Bancadas Politicas, que represen-

tam o Poder Legislativo de Osório, se justifica, pois, com o passar dos anos, houve uma

queda acentuada do número de policiais civis no nosso Município. Ano a ano o contingen-

te vem se reduzindo. A reposição, quando feita, não consegue nem mesmo suprir as saí-

das de policiais. 

Apesar de Todos os esforços a falta de efetivo, certamente não contem-

pla, o volume de trabalho, que demanda a segurança pública, para atender o Município

do porte de Osório. Com tamanho déficit, a finalidade primeira da Polícia Civil, que é a in-

vestigação, fica relegada a segundo plano.

Ocorre que no corrente ano, em virtude da merecida aposentadoria con-

cedida à parte do seu quadro funcional, vem sendo humanamente impossível atender a

demanda.

Cumpre ressaltar, que a mesma presta serviço de extrema relevância, a

comunidade Osoriense, não podendo ter sua atuação prejudicada em decorrência da fal-

ta de efetivo.
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Sendo assim, a disponibilização de um número maior de servidores para

compor o efetivo da 1ª Delegacia de Polícia de Osório, é de muita importância.

   Sala de sessões, 03 de agosto de 2020.

Gilberto Santos de Souza - Beto Gueiê

Presidente do Poder Legislativo de Osório

Vereador do PDT 

           Martim Calabresi Tressoldi                                                Roger Caputi Araújo

           Vereador do PSDB – Osório                                               Vereador  MDB – Osório

           Charlon Diego Muller                                                      Lucas Azevedo de Paula

           Vereador MDB - Osório                                                      Vereador MDB – Osório

            Ed da Silva Moraes                                                                Emerson Magni 

             Vereador do PSDB                                                              Vereador PDT - Osório

                                                  

                            

                Valério dos Anjos                                                 Maria Isabel da Silva
Pereira        
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