
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO 
Praça Marechal Floriano Peixoto, 01 – Centro – Cep 36150-000 
Fone: 32 -32741132 - Geral - Tel/Fax -32 -32742212 – Secretaria 

E Mail: camararionovo@gmail.com  / Site: www.camararionovo.mg.gov.br 
 
 

REQUERIMENTO 103     /2013 

 

 

Ref.: Indicação 

 

Que seja encaminhado ofício ao Executivo Municipal, a Polícia Militar e ao Juiz da 

Comarca de Rio Novo constando a indicação para que seja criado o Programa de 

Guarida Itinerante da Polícia Militar nos bairros de Rio Novo.   

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Sem dúvida a questão da segurança pública em Rio Novo já ultrapassou os limites da 

espera por práticas que inibam a violência de forma geral.  

 

A minha ideia com este requerimento, logicamente com os esforços que já vem sendo 

feitos para o aumento do efetivo da Polícia Militar de Rio Novo, é criar uma força tarefa 

envolvendo a comunidade para fazer com que a força do Estado seja sentida em todos 

os lugares do município através da Guarida Itinerante da Polícia Militar. 

 

Trata-se da disponibilização de um veículo tal como os utilizados pela fiscalização da 

balança na estrada de Goianá – que é móvel e possui espaço para um escritório. Para 

ficar mais fácil seria no formato do utilizado pelos conhecidos Ki-lanchões móveis. Ele, 

através de um cronograma sigiloso, se movimentaria pela cidade garantindo assim 

maior proximidade entre a PM e a comunidade. 

 

Por que envolver Executivo e Judiciário? O Executivo por conta do contrato de 

manutenção que existe das viaturas e para aumentar a cobrança do Estado para aumento 

de efetivo e o Judiciário para que possa destinar o recurso de aplicação de multas em 

penalidades para a aquisição ou mesmo para a construção deste veículo. Mas, 

sobretudo, por haver uma grande necessidade de união destas forças para o combate à 

violência em nossa cidade. 

 

 

Sala das sessões “Messias Lopes”, 04 de setembro de 2013. 

 

 

 

Eder Lima Moreira 

Vereador Proponente 
 
 
 
 
 


