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Assunto: manifesta apoio à Polícia Civil de Itapoá por maior efetivo
policial.

A Câmara Municipal de Itapoá, Estado de Santa Catarina, por
unanimidade, apresenta, nos termos regimentais, a presente MOÇÃO DE APOIO ao
Governador do Estado de Santa Catarina, Excelentíssimo Sr. Raimundo Colombo,
bem como ao Comandante Geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Excelentíssimo
Dr. Artur Nitz, com o objetivo de sensibilizar Vossas Excelências sobre a
necessidade de reforço no efetivo da Polícia Civil de Itapoá.
Atualmente, conforme levantamento do CENSO do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), o município de Itapoá apresenta o maior
crescimento de habitantes da região Sul do País. Além disso, apresenta o maior
crescimento do Brasil em domicílios ocupados. Tal fenômeno está relacionado ao
início das operações do Porto Itapoá, responsável como um dos maiores
propulsores, se não o maior, desse substancial aumento populacional. Portanto, é
inquestionável a transição demográfica do município de Itapoá nos últimos anos.
Além do crescimento populacional, observa-se um aumento
significativo na economia do Município, com a criação de novos postos de trabalho,
aumento do setor de serviços e comércio, atração de novos negócios, e mudança
em toda a dinâmica da economia local, especialmente na área definida no Plano
Diretor, conhecida como retroportuária, em que há um incrimento avassalador de
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novas empresas em franco desenvolvimento. Destaca-se, também, os terminais de
transporte multimodal e de logística.
Além do mais, a localização de Itapoá, com acesso totalmente
pavimentado pela administração do Excelentíssimo Sr. Governador Raimundo
Colombo, impulsionou drasticamente todas as atividades econômicas no município
de Itapoá, e beneficiou toda a comunidade por meio de novas oportunidade de
negócios e empregos. Verifica-se, também, um crescimento médio das receitas
próprias do município de Itapoá na ordem de quase 30% ao ano, verificados nos
últimos 5 anos, o que posiciona o município de Itapoá entre os três municípios com o
maior crescimento de receitas próprias de Santa Catarina nos últimos 5 anos.
Também é necessário informar o processo de ampliação do Porto
Itapoá e do incremento da arrecadação de impostos estaduais e municipais.
Atualmente o Porto Itapoá tem capacidade para movimentar 500 mil TEU’s por ano.
Com o projeto de ampliação, a área do pátio irá aumentar de 146 mil m² para 455 mil
m², situação que, juntamente com o píer de atracação ampliado, poderá possibilitar
a movimentação de até 1,6 milhões de TEU’s por ano. Inclusive, em reportagem
publicada nessa quinta-feira (16/04), no jornal Monitor Mercantil, o Porto Itapoá já é
o sexto do País em movimentação de contêineres, com 470 mil Teus (medida padrão
para contêineres de 20 pés). Itapoá está à frente do histórico Porto do Rio de
Janeiro – que completou seu centenário em 2010.
Entretanto, o crescimento muito acelerado da economia e,
principalmente, da população de Itapoá exigem respostas mais rápidas e eficientes
do Poder Público de modo geral. Há a necessária contrapartida do Estado para o
oferecimento de serviços públicos, especialmente na área da educação, saúde e
segurança pública.
No que compete à ação do Governo de Santa Catarina, em conjunto
com o Governo Municipal de Itapoá, está a garantia de níveis satisfatórios da
segurança pública para a população. Nesse quesito, passamos a prestar as
informações necessárias para subsidiar a tomada de decisões de Vossas
Excelências para o pedido aprovado por unanimidade deste Poder Legislativo por
aumento no efetivo da Polícia Civil do município de Itapoá.

Pedido de reforço na quantidade de agentes da Polícia Civil para Itapoá

É grave a situação da falta de agentes para atendimento da Polícia
Civil de Itapoá. Para se ter uma ideia da situação, atualmente a Delegacia fecha as
portas a partir das 18h, pois não há número suficiente de policiais para o fechamento
do plantão (escala). Além da falta de efetivo, o corte das horas extras dos agentes
piora ainda mais a situação no município de Itapoá.
Conforme apurado por pedido de informação pelos vereadores,
atualmente são quase 400 inquéritos parados por falta de efetivo policial. Falta
efetivo para dar andamento nas investigações.
A falta de respostas aos inquéritos policiais tem gerado uma sensação
de insegurança e de impunidade generalizada no Município. Há uma quantidade
muito alta de homicídios, e não há resposta efetiva do Estado para identificar e punir
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os criminosos.
Assim, vimos por meio desta externar nossa enorme preocupação para
com a segurança da população local. Os vereadores que subscrevem pedem
atenção para a situação do município de Itapoá e o aumento no efetivo da Polícia
Civil, com a máxima urgência.
Desde já, cumpre-nos parabenizar o Governo do Estado de Santa
Catarina pela contínua atenção com o nosso Município, solicitando o cuidado do
Excelentíssimo Delegado Geral da Polícia Civil de Santa Catarina com relação ao
atendimento do pedido deste Poder Legislativo por maior efetivo policial para Itapoá.
É a Moção.

Câmara Municipal de Itapoá/SC, em 17 de abril de 2015.
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