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Assunto: apela ao Congresso Nacional a revisão das Leis
Penais Brasileiras, com objetivo de diminuir a criminalidade.
A Câmara Municipal de Itapoá, Estado de Santa Catarina, por
unanimidade, apresenta, nos termos regimentais, a presente MOÇÃO DE
APELO ao Excelentíssimo Senhor Waldir Maranhão Cardoso Presidente
interino da Câmara dos Deputados Federais e ao Excelentíssimo Senhor José
Renan Vasconcelos Calheiros Presidente do Senado Federal, o apelo de
mudança imediata nas Leis Criminais Brasileira,
Considerando o aumento da insegurança e do medo do crime e da
violência que é cada vês mais presente no dia a dia das pessoas;
Considerando que o custo da criminalidade é arcado pela sociedade
brasileira, a qual já tão massacrada pela grave crise que se abate sobre o Pais;
Considerando a violência contra a população que tem sido tema
recorrente na mídia nacional;
Considerando que a sociedade brasileira vem sofrendo com o
auto índice de criminalidade, o qual gera reflexos na sensação de impunidade e
na coerção da eficácia das leis.
Considerando a cobrança da comunidade organizada na
Câmara de Vereadores do nosso Município, exigindo articulações do governo
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que atuam na área de segurança publica, devido o alto índice de assaltos e
homicídios que vem ocorrendo nos últimos anos, a situação é grave e por
essas razões faz-se necessária a mudança imediata nas Leis. Devido os
assuntos citados apresentamos o presente apelo para que estas Casas envide
de todos os esforços para revisão das Leis Penais Brasileiras, para que
objetivem a diminuição da criminalidade no território brasileiro.
É a Moção.
Câmara Municipal de Itapoá/SC, em 25 de maio de 2016.
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