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Indico à Excelentíssima Mesa, após ouvido o Soberano Plenário, que seja 
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, com fundamento art. 186, inciso 
II da RI cc art. 46, § 2°, inciso II da LOM, para que promova contato com o Governador 
do Estado, bem com o responsável pela Secretaria de Segurança Pública no sentindo de 
reforçara segurança em nosso Município. 

Segundo informações da Polícia Cível local (documento anexado), a 
unidade de Guzolândia funciona em dias da semana e horário comercial, sendo que aos 
finais de semana e feriados, em regime de plantão. A unidade conta apenas com dois 
funcionários permanentes, sendo um Escrivão de Polícia e outra uma Auxiliar de 
Serviços. Não há investigador e o Delegado que responde pela unidade é titular de 
Auriflama. 

Informa também, que no período de um ano (Agosto/2017 a Agosto/2018) 
foram registradas 334 ocorrências, sendo 157 ocorridas fora do horário de expediente da 
unidade e 58 em horários não determinados. 

Pelo oficio encaminhado à Câmara Municipal pela unidade da Polícia Civil 
de Guzolândia, as maiorias dos delitos são contra o patrimônio e contra a pessoa, 
inclusive estupro, homicídio tentado e consumado. 

A Polícia Militar informou que o Terceiro Grupamento funciona das 9h00 
às 18h00, nas segundas, terças e quintas e sextas-feiras, nas quartas-feiras das 8h00 às 
13h00, salvo em dias de escala operacional. 

JUSTIFICATIVA: 

Pelas informações trazidas pela Polícia Civil e Militar nota-se que a Cidade 
de Guzolândia não conta com uma segura satisfatória, o que acarreta insegurança aos 
Munícipes. 

Ademais, pela relação de ocorrência apresentada pela Polícia Civil local, 
comparando os números constata-se, em comparação com 2017, um aumento da 
criminalidade na cidade. Entre agosto a dezembro de 2017 houve em média 23 
ocorrência/mês. Entre janeiro a agosto de 2018, 30 ocorrências/mês. 

Além desses dados, os autores da indicação informa também que a questão 
da segurança na cidade de preocupação de toda a comunidade. Os Vereadores têm 
sido procurados por diversos munícipes no sentido de buscar, através do Prefeito, a 
melhoria no setor. 

Plenário Vereador Gregório José do Prado, 



Guzo1ândia, 07 de março de 2019. 
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Vereador 


