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Assunto:  apoio ao pleito de aumento do efetivo policial no município de

Itapoá, Estado de Santa Catarina.

A Câmara Municipal de Itapoá, Estado de Santa Catarina, por unanimidade,

apresenta, nos termos regimentais, a presente MOÇÃO DE APOIO ao pleito de aumento do

efetivo  policial  no  município  de  Itapoá,  encaminhando-a  ao  Secretário  de  Estado  de

Segurança  Pública,  ao  Comandante  Geral  da  Polícia  Militar  de  Santa  Catarina  e  ao

Governador do Estado de Santa Catarina. 

Recentemente foi divulgada uma lista com os nomes dos 1.084 convocados

para  a  formação  de  novos  policiais  militares  de  Santa  Catarina,  conforme  edital  nº

20/CESIEP/2017, sendo que o curso iniciará em 02 de maio de 2017. Nesta lista constam os

nomes de 987 homens e 97 mulheres, os quais participaram do concurso público realizado no

ano de 2015. Outros 711 candidatos já se formaram e estão nas ruas desde o fim de 2016.

Diante desta iniciativa,  nos sentimos esperançosos em sermos atendidos em

nossas inúmeras reivindicações, onde clamamos por mais efetivos para as polícias Militar e

Civil de Itapoá. O alto índice de criminalidade em nosso Município é um reflexo da falta de

policiais para atender a demanda. O deficit de pessoal não atinge somente a Polícia Militar,
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uma vez que o número de policiais civis também sofreu redução. 

Para  se  ter  uma  segurança  pública  respeitável  é  preciso  considerar  que  é

necessário  um  investimento  forte,  iniciativa  esta  que  vem  de  encontro  aos  anseios  da

população itapoaense, que espera ser beneficiada diante da convocação de novos efetivos. 

Assim, diante da proposição, esta Casa de Leis – Poder Legislativo, em nome

do povo itapoaense, aprova a presente Moção de Apoio nº  02/2017.

É a Moção.

Câmara Municipal de Itapoá/SC, em 03 de março de 2017.
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