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Márcio Martins Fortunato, Rodrigo Dourado
Natalino Ribeiro dos Santos, Sidnei Pereira de Lima, Valdir
Renato Miller, Ivã Duarte Augusto e Velani R. B. da Costa, Vere
nesta Câmara Municipal, Estado do Paraná, no uso de suas
regimentais que lhe são conferidas pelo art. 52, Inciso 11, da Lei O

do Município

de Nova Londrina, vem, mui respeitosamente submeter à consid

do plenário, o

encaminhamento de ofício ao Prefeito Municipal de Nova Londrina
Estado do Paraná, ao Comandante Geral da Polícia Militar do •....

~'L<AIUIV

como ao Comandante da 3° Companhia Independente da Polícia

do Paraná, bem

ilitar do Estado do

Paraná, para que sejam tomadas as providências no seguinte:

Antônio Ormeneze, em Nova Londrina-PR.;
b) Reforma/ampliação da sede da Policia Militar 2° Pelotão/S" Cia Independente,
com endereço na Av. Antônio Ormeneze, em Nova Londrina-P
c) Aquisição de 2 veículos novos para Policia Militar;
d) Aquisição de 1 veículo novo para a Patrulha Escolar/PRO

da Policia Militar;

e) Aquisição de 2 motocicletas para a patrulha da Policia Militar . Comarca de Nova
Londrina.

Justificativa: Trata-se de região de fronteira com os estados de Mato . rosso do Sul e São
Paulo, onde rotineiramenteos policiaisdesta Comarcaprestam apoio ao'
er Judiciário, aos
Municípiosde Diamantedo Norte, Itaúna do Sul, Marilena e distrito de Po
ão José, além das
áreas rurais e comunidadesribeirinhas.

Com a elevação do número de ocorrências e a reclamação da popu
novas viaturas para dar agilidade no atendimento das ocorrências e au
para realização do trabalho a contento.

se faz necessário
no efetivo policial

A 3a Cia Independente da PM/PR., não possui efetivo suficiente para d

Iver o trabalho com
a presença da P2, bem como de rotina em rondas e bloqueios ainda,
imento a ocorrências
no nosso Município e da Comarca de Nova Londrina. Por outro lado, Município de Nova
Londrina cresce a passos largos, consequentemente elevou-se o núm
de ocorrências, que
em muitas vezes sequer são registradas. O aumento das ocorrências, ali o ao crescimento do
Município, gerou a demanda em investimentos na segurança pública.
A fim de suprir a carência e a sensação de insegurança na Comarca de N
às autoridades o aumente do número de viaturas e principalmente de poli
bom atendimento e satisfazer os anseios dos comerciantes, empresários,

Londrina, pedimos
, para garantir um
da população desta

Comarca.

Nova Londrina, 1

de maio de 2017.
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