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S「, 」ean Francisco Beze「「a Nunes

Secret5rio de Estado da Seguranca e Defesa SociaI

Av・ H航on Souto Maior, Sn, Mangabeira i

CEP 58O与5-018 - 」oao Pessoa/PB

Assunto: Comunica clima de inseguranca no municipio de PombaI-PB.

1 i ustre Secret:irio,

A razao que nos leva a dirigir este expediente a vossa senhoria, Subscrito nao

apenas por mim, maS Peia presid台ncia da C含mara Municipal de Pombai, do CDL -

CIube de DirigentesしQjistas, da ACEP - Associacao Comerciai e industrial de Pombai, e

da OAB - Subseccionai de Pombal, 6 para exp「essar nossa grande preocupacao com o

elevado n心mero de homicidios e p「atica de crimes verificados em nosso munic「pio ao

longo desses sete meses de 2O21,

Nossa cidade, OutrOra PaCata, tem teStemunhado momentos de te「「or e medo,

COm a eSCalada do n心mero de homicidios que, Segundo os dados verificados at6 o

momento,jathegam a dez, at6 o dia 31 de」uIho deste ano.

Ocorre que, em Sua quaSe tOtaiidade, tais homicidios reveIam caracteristicas

macabras de execucきo′ a eXemPio do caso verificado no涌cio do ano, em que um

Cidadao pombalense foi nao apenas executado friamente, maS teVe Seu COrPO

Caicinado 「eveIando que as pr猫cas criminosas se destacam peia crueldade e frieza de

Sua eXeCuCaO, Sem que tenhamos cia「eza quanto a auto「ia de tao barba「o crime, ate O

momento.

l¥脂o obstante esses fatos tem-Se Visto tamb6m com muita p「eocupacき0 0

CreSCimento vertiginoso de assaitos na zona urbana e rural de nosso municipio, tantO

no com6rcio, COmO naS 「eSid台ncias e, O COnjunto dos fatores aqui abordados, gerOu

um cIima de inseguranca e temor a toda a comunidade pombaIense, afetando a

tranqu描dade de nossos cidad岩os e a paz de nossasfamiIias.

Desta feita, enXe「gando a gravidade dos fatos, O POder publico munlCIPai, POr

mim rep「esentado e peia p「esidencia da C含mara Municipal de nosso municfpio, bem

COmO a SOCiedade pomba看ense, atraV6s da representa辞o iocai da OAB, da CDしe da
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P「esidente da ACEP

(Associac5o Comerciai e Empresarial de Pombai-PB)


