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Indicação: 90 / 2016
Os Vereadores que a presente subscrevem na forma regimental, indicam, ouvido o Egrégio Plenário, seja
encaminhado expediente ao Exmo. Senhor REINALDO AZAMBUJA, Governador do Estado de Mato
Grosso do Sul, com cópia ao Exmo. Senhor JOSÉ CARLOS BARBOSA, Secretário de Estado de Justiça
e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, fazer estudos e viabilização no sentido de designar mais um
Delegado, Escrivães e investigadores de Policia Civil para reforçar o efetivo existente no Município de
Costa Rica/MS. Justificativa O Município de Costa Rica nos últimos anos diversificou sua matriz
econômica com a implantação da Indústria Sucroalcoleira representada pela empresa Odebrecth
Agroindustrial. Com a implementação da indústria, diversas empresas que prestam serviços diretos e
indiretos para a Usina, se instalaram em nosso município, gerando milhares de empregos e melhorando a
renda de nossa população. O município acolheu, também, grande parte dos trabalhadores da Usina IACO
Agroindústria, de Paraíso das Águas. O desenvolvimento econômico da última década, impactou
sensivelmente no aumento populacional do município. Apenas para ilustração, o número de eleitores
saltou de aproximadamente 9.000 (nove mil) em 2008, para mais de 19.000 (dezenove mil) no corrente
ano. A população atual do município supera os 26.000 (vinte e seis) mil habitantes. Infelizmente, é cediço
que o desenvolvimento econômico e populacional, traz consigo uma maior demanda nas áreas de atuação
específica e exclusiva do Poder Público, especial na área de segurança. A despeito do progresso acima
relatada, infelizmente nossas forças policiais não passaram pela mesma evolução. As Forças da Policia
Civil, contam hoje com um delegado e uma quadro de servidores públicos na área de segurança muito
pequeno para atender nossa população. Existe a necessidade premente do reforço da Policia investigativa,
com a lotação de ao menos mais um Delegado, dois Escrivães de Polícia e seis Agentes, para atender o
volume crescente de ocorrências. No mesmo sentido, as Forças da Polícia Militar se apresentam com
grande defasagem, visto que existem pouquíssimos militares aqui lotados. Para atender a demanda atual,
existe a necessidade de lotação urgente, de ao menos 25 (vinte e cinco) novos Policiais Militares, para o
fim de se evitar o colapso da segurança pública, visto que a função destes é mais ostensiva e de combate
direto aos delinquentes que aqui buscam se fixar. Temos, ainda, grande defasagem do número de viaturas
disponíveis, tanto para a Polícia Civil, como para o Polícia Militar, existindo a necessidade de um grande
incremento na frota de, pelo menos, mais quatro viaturas para a Polícia Civil e outras quatro para a
Polícia Militar, com a manutenção e condições necessárias para o devido cumprimento das diligências,
especialmente o fornecimento de combustível. Quanto a atividade do IMOL, já possuímos uma Instalação
em condições de atender a população de Costa Rica e de toda região próxima do Município, faltando
apenas a designação de profissionais para o pleno funcionamento da regional já instalada e implementada.
Possuímos também uma estrutura para instalação e funcionamento do Regime Semiaberto para o
cumprimento de penas, inaugurado no ano de 2013, que permanece inativo até a presente data,
necessitando apenas de agentes efetivos para seu funcionamento. Rogamos a Vossas Excelências o
atendimento a esta causa nobre e de urgência, para que possamos diminuir os índices de criminalidades e
combater a violência nesta cidade. PLENÁRIO DAS DELIBERAÇÕES VEREADOR SIMINO JORGE
DE OLIVEIRA, aos 11 de Maio de 2.016.
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