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Requeiro à Mesa, ouvido o Douto Plenário, na forma Regimental, para que seja enviado expediente ao
Comando de Policiamento de Área 3, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, na pessoa de
seu Comndante, o Coronel QOPM Adilson Alves de Macedo, com cópia ao Comandante do 6.º Batalhão
da Polícia Militar, em Corumbá/MS, o Tenente-Coronel Elcio Almeida e à Secretaria Municipal de
Segurança Pública e Defesa Social, na pessoa de seu Secretário, o Sr. Cézar Freitas Duarte, solicitando
que "sejam realizadas as análises e estudos, cabíveis, visando a implantação de um Posto

Policial Militar, no Distrito de Porto Esperança, no município de Corumbá/MS, de forma que
o seus integrantes possam realizar, também, o Atendimento Policial Militar, preventivo e
ostensivo, nas Comunidades existentes no Distrito de Albuquerque, Maria Coelho,
Assentamento Mato Grande e Assentamento São Gabriel."
JUSTIFICATIVA: Temos recebido inúmeras reclamos de Munícipes Corumbaenses, moradores nessas
citadas Comunidades, reclamando da necessidade, urgente, de contarem com o acompanhamento mais
efetivo, próximo e constante, da Força Policial Militar, em seu trabalho preventivo e ostensivo, no
combate as diversas práticas criminosas. Sabemos que existem problemas, principalmente, no quesito
quantidade de efetivos, viaturas e outros, porém, são pontos a serem superados pois, o que realmente
interessa e fornecer a resposta que àquela População requer.
Quanto a nós, Vereadores, certamente, iremos buscar com nossas Bancadas, Estaduais e Federais, os
investimentos e outros apoios, necessários, porém, para que isso venha a ocorrer, necessário de faz que,
tal empreendimento exista, com suas demandas e necessidades, levantadas e projetadas.
Para isto, conto com o apoio deste Comando de Policiamento de Área 3, sob vosso Comando.

SALA DAS SESSÕES, 13 de dezembro de 2021
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