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 SENHOR PRESIDENTE: 

 O  Vereador  que  este  subscreve  requer  que  depois  de  ouvido  o  douto  Plenário  e,  se  aprovado,  esta 
 Casa encaminhe ao Poder Executivo e a Secretaria responsável a seguinte indicação: 

 CRIAÇÃO DO PROGRAMA DA “PATRULHA RURAL” PELO MUNICÍPIO DE OSÓRIO. 

 JUSTIFICATIVA: 

 Tendo  em  vista  o  crescente  número  de  ocorrência  nas  zonas  rurais  de  nosso  município,  onde 
 invasão  de  residências,  furtos  de  máquinas  e  implementos  agrícolas,  insumos,  e  o  mais  comum,  o 
 abigeato  em  especial  as  comunidades  de  Aguapés,  Passinhos,  Palmital,  Borússia,  Várzea  do  Padre 
 e  Capão  da  Areia,  que  trás  além  da  insegurança  aos  nossos  produtores  rurais,  trava  uma  fatia  da 
 economia  importante  para  nosso  município  que  é  que  o  agronegócio,  pois  a  falta  de  segurança  aos 
 produtores  rurais  faz  com  que  trave  os  investimentos  nas  propriedades  com  grande  potencial  de 
 desenvolvimento  rural,  quer  seja  na  área  de  agricultura  ou  pecuária.  Desta  forma  este  Vereador, 
 preocupado  com  a  segurança  de  nossa  cidade,  e  pontuando  aqui  a  zona  rural,  solicita  que  seja 
 criado  dentro  do  âmbito  da  Secretaria  de  Segurança  e  Trânsito  o  Programa  da  “Patrulha  Rural”  , 
 com  o  objetivo  de  realizar,  visitas  periódicas,  cadastros  dos  agricultores  e  produtores  e  suas 
 atividades,  endereços,  contatos  na  propriedade  e  o  principal  rondas  noturnas  nas  zonas  rurais  de 
 nosso município para que seja combatido a prática destes tipos de crime entre outros. 

 Igualmente,  destaca  que  tal  iniciativa  pode  contar  com  parcerias/convênios  entre  o  município  de 
 Osório e entidades como a Brigada Militar, Inspetoria Veterinária entre outros. 

 Sala de Sessões em 15 de março de 2022. 

 Vereador Ricardo Bolzan 
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