Req. Nº 40/2015

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás

A deputada que o presente subscreve na forma regimental e
após manifestação plenária, requer a Vossa Excelência, determinar o envio desta
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO ao Sr. ALEXANDRE FÉLIX DE OLIVEIRA,
Presidente da Associação dos Papiloscopistas Policiais Civis do Estado de
Goiás (APPEGO), ao Sr. PAULO SÉRGIO ALVES ARAÚJO, Presidente do
Sindicato dos Policiais Civis (SINPOL) do Estado de Goiás e ao Sr. ADEMAR
LUIZ DE OLIVEIRA, Presidente da União Goiana dos Policiais Civis (UGOPOCI)
pela realização do 1° Encontro dos Policiais Civis do Estado de Goiás (1º GoiásPol)
no dia 8 de maio, nesta Casa Legislativa, em comemoração ao dia do Policial Civil.

JUSTIFICATIVA

A

Associação

dos

Papiloscopistas

Policiais

de

Goiás

(APPEGO), Sindicato dos Policiais Civis (SINPOL) e União Goiana dos Policias Civis
(UGOPOCI) foram responsáveis pela realização do 1° Encontro dos Policiais Civis
de Goiás (1° GoiásPol), no dia 8 de maio, a partir das 8 horas, na Assembleia
Legislativa de Goiás.
O evento fez parte das comemorações alusivas ao Dia do
Policial Civil, comemorado no dia 9 de maio. Foram debatidas a carreira e o dia a dia
de trabalho do Policial Civil e temas ligados à segurança pública. As perspectivas e
os desafios da carreira do policial civil e o modelo de segurança pública que a
sociedade quer foram discutidos durante todo o dia.
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No encontro, ressaltou-se a importância do envolvimento de
todos os policiais civis para discutir a carreira. É fundamental a propositura de
projetos, bem como o acompanhamento dos mesmos. É importante desconstruir o
pensamento de que quem atua na segurança pública deve se ocupar apenas de
executar.
Esse evento foi muito importante, sobretudo em um momento de
extrema dificuldade na segurança pública, com a criminalidade crescente e os
trabalhadores cada vez mais cobrados e com necessidade de melhores condições
de realizar seu trabalho. É preciso encontrar caminhos para a política de segurança
pública e para oferecermos melhores serviços para a sociedade.

Sala das Sessões aos

de

de 2015.

Atenciosamente,

Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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