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REQUERIMENTO Nº 77/2022 

 

ASSUNTO: SOLICITA INFORMAÇÕES  

 

REQUERIMENTO: NEUZA RIBEIRO 

 

REQUERIDO: Executivo Municipal 

 

Pelo presente e na forma regimental REQUEIRO, 

ouvido o D. Plenário, seja oficiado o Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal e a quem lhe for responsável, no sentido de Fornecer 

a esta AUGUSTA CASA DE LEIS informações sobre o início do 

programa de patrulha rural no município e atividade delegada. 

 

CONSIDERANDO os constantes relatos dos moradores 

da zona rural com a preocupação da falta de segurança no 

município; 

 CONSIDERANDO que o policiamento municipal, 

atende não somente o nosso município, mas outros da região.  

CONSIDERANDO que a segurança é dever do Estado 

brasileiro, direito e responsabilidade de todos, conforme 

estabelece o art. 144 da Constituição Federal; 

 CONSIDERANDO que a segurança é responsabilidade 

subsidiária do município, que tem Lei sancionada para a 

atividade Delegada, bem como recebeu o veículo para 

patrulhamento rural.  

 

CONSIDERANDO o dever Constitucional desta 

vereadora em fiscalizar as atividades do Município e o 

funcionamento das atividades exercidas pelo Poder Executivo, 

visando sempre auxiliar e contribuir com melhorias em favor do 

Município.  

 

Requeiro informações e encaminhamento de 

documentos, a essa Casa de Leis,  

 

01 - Como está sendo  realizado o patrulhamento 

rural no Distrito e município? Existe plano/ cronograma de 

trabalho para executar o patrulhamento rural? Quem é o 

responsável pelo Patrulhamento Rural? Apresentar o  

planejamento (planilha de trabalho realizado) do programa de 

patrulha rural no município para o qual o governo destinou a 

caminhonete. 

 

02 – Como vem sendo trabalhada a atividade 

Delegada? Quais as escalas de trabalho? O Distrito de Esmeralda 

está sendo contemplado? Se não, justificar o motivo. 

 

 

03 – O veículo recebido para patrulha rural , 

está sendo utilizado para a finalidade para qual foi enviado? 
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Existe controle de KM rodados, quem dirigiu e a ação que foi 

realizar? Se sim, enviar cópia, assinada pelo responsável do 

Patrulhamento Rural. Se não, justificar o motivo. 

 

 

 

Justificativa: Tais solicitações visam o 

conhecimento desta Augusta Casa de Leis, cujos vereadores têm o 

poder de fiscalização junto ao município. 

 

 

Sala das Sessões José Luiz Correia  

22 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuza Ribeiro  

Vereadora  


