
Ofício nº 155/2017/DL
Itapoá, 07 de novembro de 2017.

A Vossa Senhoria o Senhor 
Coronel Paulo Henrique Hemm
Comandante-Geral da Polícia Militar de Santa Catarina 
Rua Visconde do Ouro Preto, n. 549,  Centro 
88020.040 – Florianópolis/SC

Assunto: requer o envio de novos soldados da Polícia Militar para o município de Itapoá/SC.

Prezado Senhor, 

Após cumprimentá-lo cordialmente, tendo em vista a formação de novos Soldados da
Polícia Militar, os quais atuarão como reforço do efetivo policial nos municípios de Santa Catarina,
vem, por meio deste, reiterar o pedido de envio de alguns policiais militares para o município de
Itapoá.

É  de  conhecimento  público  que  o  município  de  Itapoá  vem enfrentando  intensa
batalha na luta contra a criminalidade que assola todo o País. Além do crescente número de assaltos
e homicídios, nas últimas semanas as agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal
sofreram ataques de bandidos fortemente armados.

Itapoá é um município litorâneo, onde tem como seu forte a vocação turística. Além
disso, é um dos poucos municípios do Estado de Santa Catarina que, acerca de 08 anos, abriga a
atividade portuária, fator este que acarretou o aumento populacional para cerca de 20 mil habitantes.

Assim,  Itapoá  merece  prioridade  nas  questões  concernentes  à  segurança  pública,
especialmente com relação ao aumento de seu efetivo policial.

Atenciosamente,

Jonecir Soares – PR
[assinado digitalmente]

Jeferson Rubens Garcia – PMDB
[assinado digitalmente]

José Antônio Stoklosa – PSD
[assinado digitalmente]

José Maria Caldeira – PMDB
[assinado digitalmente]

Thomaz Willam Palma Sohn – PSD
[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3o e §4o, da Lei Orgânica de Itapoá, Resolução
nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Para consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador

P.B.G
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