INDICAÇÃO Nº 123/2019
AUTORES: VEREADOR WALTEIR JOSÉ DE OLIVEIRA E OUTROS
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
Os Vereadores infra-assinados, de conformidade
com as normas regimentais em vigor, INDICAM à Mesa Diretora da Câmara
Municipal, que encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Reinaldo
Azambuja, Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, solicitando gestões
no sentido de disponibilizar os policiais militares da reserva remunerada para
a possibilidade de se voluntariar para retornar à ativa, para realizar o
patrulhamento rural no município de Aparecida do Taboado.
JUSTIFICATIVA
O município de Aparecida do Taboado, através de seus
representantes tem demonstrado ao longo dos anos a necessidade e a vontade de que
a patrulha rural seja uma realidade, especialmente para atender os anseios da classe
produtora rural.
Neste contexto, esta Casa de Leis foi palco no último dia 22 de
novembro de 2019 de uma apresentação do “Novo Modelo de Patrulha Rural”,
realizada pelo Comando do Policiamento de Área 2 – CPA-2, da cidade de
Paranaíba. Segundo o novo modelo de policiamento rural para a área do 13º
Batalhão de Polícia Militar, busca aprimorar os padrões de procedimentos dos
policiais militares, o que possibilitará um policiamento com maior efetividade na
região e levará maior segurança ao homem do campo. O modelo que está sendo
implementado na circunscrição do 13º Batalhão, onde se inclui o município de
Aparecida do Taboado, é modelo piloto que será expandido para todo o Estado de
Mato Grosso do Sul.
Ocorre que o trabalho da Polícia Militar em nosso município já
está sendo prestado de forma deficiente em razão da falta de efetivo policial, sendo
que tal questão tem sido objeto de reivindicações apresentadas nesta Casa, pedindo
o aumento do efetivo. Entende-se com isto que para o funcionamento da Patrulha
Rural, que já possui uma viatura à disposição, necessita de mais policiais para o
trabalho.

Diante disso, estamos indicando a Vossa Excelência gestões no
sentido de disponibilizar os policiais militares da reserva remunerada para a
possibilidade de se voluntariar para retornar à ativa, para realizar o patrulhamento
rural no município de Aparecida do Taboado, de maneira que os proprietários e
moradores da zona rural deste Município passem a contar com mais segurança, haja
vista que atualmente estes são alvos da bandidagem, ou seja, vivem amedrontados
devido a violência que chegou também ao homem do campo.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida do
Taboado - MS, 25 de novembro de 2019.
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