
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N. 01/2016

Senhores Vereadores,

O presente Projeto de Resolução tem por objetivo constituir  comissão

especial para promovermos estudos e discussões sobre a situação da segurança

pública de Itapoá.

Estamos  vivenciando  em Itapoá  um aumento  avassalador  nos  índices  de

criminalidade e de prática de graves delitos. Somente no ano de 2016 já tivemos

pelo menos 30 graves ocorrências policiais, que envolvem assassinato, roubo e/ou

graves agressões físicas. É uma média aproximada de 1 ocorrência grave e cada 5

dias, se contabilizarmos apenas neste ano de 2016.

A  situação  está  fugindo  do  controle,  e  a  sensação  de  insegurança  está

tomando conta da população. A situação já está afetando muito a qualidade de vida

de nós moradores.

É  importante  frisar  que  NÃO  SE  TRATA  DE  UM  PROBLEMA  NO

DESEMPENHO DOS POLICIAIS E AGENTES DE ITAPOÁ. Muito pelo contrário! Os

nossos  policiais  e  agentes  são  reconhecidos  pela  comunidade  como  servidores

públicos que estão fazendo o possível e o impossível para atender a população.

Tanto é verdade que não há setores da sociedade que questionam o desempenho

laboral desses servidores.

A questão é a falta de efetivo, falta de investimento e de atenção do governo

do Estado com o município de Itapoá. É necessário trazer novos agentes da Polícia

Civil e Polícia Militar, especialmente por Itapoá ser uma cidade portuária. Enquanto

vereadores, já buscamos através da Moção nº 01/2016 relatar detalhadamente a

situação de Itapoá e o motivo que devemos ter prioridade na melhoria da segurança
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pública em detrimento de outros municípios do Estado. 

Nessa sexta-feira, dia 19 de maio, um grupo de vereadores representantes do

Poder  Legislativo  protocolou um novo  Ofício  para  reforçar  nosso  apelo  junto  ao

Secretário de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina Sr. César Augusto

Grubba, reforçando para que olhe por Itapoá o priorize nosso Município. Buscamos

explicar no Ofício que somos uma cidade portuária e em franco desenvolvimento.

Temos  um  dos  maiores  crescimentos  demográficos  do  sul  do  país,  e  um  dos

maiores crescimentos em domicílios ocupados do Brasil. Mas infelizmente, mesmo

sendo essa município de forte crescimento econômico, estamos sendo deixados de

lado pelo Governo do Estado.

É  importante  frisar  que  a  responsabilidade  da  segurança  pública  nos

município é prioritariamente do Governo do Estado, mas o Governo fica na capital

Florianópolis,  muito  distante  de  Itapoá.  O  problema  está  aqui  na  nossa  cidade.

Portanto, precisamos chamar a atenção das autoridades, mostrar nossa unidade e

nosso  empenho.  É  preciso  uma  mobilização  de  nós  agentes  políticos  e  da

sociedade, de todos os setores e de todos os trabalhadores de Itapoá.

Diante  disso,  Senhor  Presidente,  apresentamos  o  presente  Projeto  de

Resolução, nos termos do Art. 191, inciso VI do Regimento Interno desta Casa, e do

Art. 50, em que diz: 

Art.  50  As  Comissões  Especiais  destinadas  a  proceder  a

estudo de assunto de especial  interesse do Legislativo terão

sua finalidade especificada na Resolução que as constituir, a

qual indicará também o prazo para apresentarem o relatório de

seus trabalhos

No mais, conforme o Art. 56 do Regimento Interno, que diz: 

Art. 56 Qualquer entidade da sociedade civil poderá solicitar ao

Presidente  da  Câmara  que  lhe  permita  emitir  conceitos  ou

opiniões, junto às Comissões, sobre Projetos que com elas se

encontrem para estudo.

Portanto,  os  vereadores  que  abaixo  subscrevem,  apresentam  na  forma

Regimental,  o  Projeto  de  Resolução  para  a  criação  da  Comissão  Especial  de

Segurança  Pública  de  Itapoá,  cuja  finalidade  será  apresentada  por  Resolução
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proposta por esses três vereadores.

No mais, a constituição das Comissões Especiais poderá ser feita por pelo

menos 3 (três) vereadores, através de Resolução, conforme art. 59 do Regimento

Interno da Casa:

Art.  59.  As  Comissões  Especiais  serão  constituídas  por

proposta da Mesa  ou por pelo menos 3 (três) Vereadores,

através de Resolução que atenderá ao disposto no art. 50

(grifo nosso).

Desde  já,  comunicamos  a  Vossa  Excelência  que  pretendemos  utilizar  o

plenário e a infraestrutura da Casa para promover as reuniões, e especialmente para

promovermos uma Audiência Pública.

Também pretendemos utilizar o sistema de gravação das reuniões e o aparato

tecnológico da Câmara, para mostrarmos que o povo de Itapoá está mobilizado, e

que vamos lotar essa Casa de Leis numa ampla Audiência Pública para reivindicar

melhorias na Segurança Pública de Itapoá.

Queremos com a ação, fazer as pessoas entenderem que esta Casa de Leis

é sim a Casa do Povo, e que há regras, mas que as regras definidas no Regimento

Interno  são  para  proteger  o  interesse  público  de  todos.  Os  vereadores  abaixo

subscritos buscam de fato a mobilização e a participação da sociedade. 

Desde já, os vereadores abaixo subscritos convidam a todos os vereadores

para participarem da comissão especial.

Funcionamento da Comissão Especial de Segurança Pública de Itapoá

Pretendemos  promover  as  reuniões  no  plenário  da  Casa,  no  período  da

manhã, para não onerarmos os servidores com horas extras. Entretanto, a Audiência

Pública é importante  que aconteça no período noturno e  preferencialmente num

sábado, pois todos os trabalhadores precisam estar presentes.

De  antemão,  comunico  que  vamos  oficiar  os  seguintes  órgãos  para

comparecer nas reuniões da Comissão Especial de Segurança Pública de Itapoá:

> Oficiarmos os representantes do CONSEG de Itapoá;

> Oficiarmos a Polícia Militar de Itapoá;
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> Oficiarmos a Polícia Civil de Itapoá;

> Oficiarmos os Bombeiros de Itapoá;

> Oficiarmos os representantes dos Amigos do Comércio de Itapoá;

>  Oficiarmos  a  Prefeitura  Municipal  de  Itapoá,  COMO  CONVOCAÇÃO,  para

apresentar representante nos trabalhos;

> Oficiarmos o Ministério Público de Itapoá, para disponibilizar representante nas

reuniões ou a própria participação da promotora;

> Oficiarmos o Poder Judiciário, para disponibilizar representante nas reuniões ou a

própria Juíza;

> Oficiar o Conselho Tutelar de Itapoá;

> Oficiar presidentes de associações de moradores e líderes comunitários;

> Oficiar o Rotary e a Maçonaria;

> Oficiar representantes da Igreja Católica, Luterana e Evangélica;

*  Além  da  reunião  ser  aberta  ao  público,  outras  entidades  também  podem  ser

oficiadas a participarem das discussões.

No  mais,  precisaremos  divulgar  os  trabalhos  no  site  da  Câmara,  e

precisaremos Oficiar também a Rádio Comunitária, os Blogues e sites jornalísticos,

as  redações  dos jornais  locais  escritos,  e  os  jornais  de  circulação estadual.  Na

audiência pública, buscaremos garantir a presença das emissoras de TV da região.

Buscaremos a  unidade dos Poderes Executivo,  Legislativo  e  Judiciária  de

Itapoá, e do apoio da sociedade civil organizada. É preciso mostrar que as pessoas

de bem e de boa fé não esmorecem diante da adversidade da criminalidade de

Itapoá, e que todos nós estamos preparados para enfrentar o problema.

As reuniões terão pautas que serão previamente enviadas no Ofício, já com o

cronograma de todas as reuniões.

Ao final,  o  relator  da  Comissão Especial  de  Segurança Pública  de Itapoá

apresentará um documento, no qual será assinado por todos que concordarem com

os pedidos e encaminhamentos propostos por todos. Vamos atrás da assinatura de

cada moradores de Itapoá, para mostrar que esse grupo de vereadores de fato pede

em nome de TODOS os cidadãos de Itapoá.

Nessa  comissão  e  nas  reuniões,  cada  entidade  e/ou  morador  poderá  se

manifestar,  conforme  as  regras  estabelecidas  na  Resolução  de  formação  da

Comissão Especial de Segurança Pública.
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Vamos apresentar a Resolução no protocolo oficial  desta Casa de Leis,  e

esperamos a cooperação de Vossa Excelência, especialmente para a liberação do

plenário  e  dos  servidores,  para  que  possamos  desenvolver  os  trabalhos  da

Comissão Especial de Segurança Pública de Itapoá da melhor forma possível.

Essa Casa de Leis foi construída para abrigar o nosso povo, especialmente

num momento que se clama por segurança pública. E nós vereadores não podemos

nos furtar  dessa responsabilidade.  Esperamos fazer  a  mobilização com ordem e

dever cívico, e com respeito às Leis e ao Regimento Interno dessa Casa, e é nesse

sentido que a Comissão Especial de Segurança Pública agirá.

Ante  o  exposto,  e  diante  da relevância  do  referido  Projeto  de  Resolução,

solicitamos a aprovação do mesmo em REGIME DE URGÊNCIA.

Câmara Municipal de Itapoá, 24 de maio de 2016.

Márcia Regina Eggert Soares

Vereador - PSDB

Thomaz Willam Palma Sohn

Vereador - PSD

Osni Ocker 

Vereador PR
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