
 

 

 

 

 

 

Indicação nº 1947, de 2018 
 

Indica ao Sr. Governador a adoção de medidas contra o 
fechamento do Plantão Policial no Município de Viradouro. 
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INDICAÇÃO Nº 1947, DE 2018 

 

INDICO, nos termos do artigo 159 da XIV Consolidação 
do Regimento Interno, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de 
São Paulo a adoção de medidas contra o fechamento do Plantão Policial no 
Município de Viradouro.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

Considerando que temos conhecimento que em 1 de 
setembro de 2018, após às 18 horas, e em finais de semana e feriados, o 
plantão policial que abarca Viradouro será realizado no Município de 
Bebedouro;  

 

Considerando que se trata de uma perda significativa em 
termos de segurança pública, visto que os flagrantes devem ser registrados 
apenas no outro Município. A única viatura da Polícia Militar de Viradouro terá 
de se deslocar a Bebedouro, desguarnecendo o Município no período do 
registro da ocorrência;  

 

Considerando que o prejuízo toma proporções maiores se 
considerarmos que o efetivo da Polícia Militar em Viradouro está abaixo do 
necessário e o Município não possui Guarda Municipal, isso tudo, sem 
mencionar o incômodo e a sensação de desprestígio e insegurança que 
acometerá o munícipe viradourense por conta da aglutinação do plantão 
policial em Bebedouro;  

 

Considerando que as estatísticas policiais ficarão 
comprometidas, visto que o cidadão se verá desestimulado a registrar uma 
ocorrência fora do horário normal, sendo que, fora do horário dito comercial, 
aliás, é que os delitos e crimes são realizados com maior frequência;  

 

Considerando que o Município de Viradouro perderá 
muito com essa atitude, que visa apenas diminuir custos, sem pensar nas 
consequências relacionadas à eficiência do serviço e segurança do cidadão;  

 

Considerando que a Polícia Civil contribui com a 
repressão imediata de diversos crimes no Município, principalmente no tocante 



ao combate à violência contra a mulher, homicídios, tráfico de drogas, roubos, 
furtos e outros delitos, que hoje, em uma onda de violência, assolam não 
somente Viradouro, mas todo o território nacional;  

 

Considerando que devemos garantir a segurança dos 
nossos cidadãos, aqueles que esperam a proteção do Estado e não podem 
encontrar as portas da Delegacia fechada, encontrando no plantão policial 
outros profissionais da área que não conhecem a rotina da cidade.  

 

Considerando por fim a manifestação que recebemos dos 
senhores Vereadores Éder Rodrigues de Oliveira, Edson Buganeme, Edson 
Luiz Maria Tavares, Erney Antonio de Paula, José Gibran, Marcos Airton 
Morasco, Paula Mendes Guiselini, Paulo Afonso A. Bianchini e do Senhor 
Presidente Julimar Pelizari da Câmara Municipal de Viradouro, demonstrando a 
preocupação com o impacto da medida na cidade;   

 

 

Por todo o exposto, INDICO ao Senhor Governador do 
Estado de São Paulo a adoção de medidas que permitam a continuação do 
funcionamento do Plantão Policial no Município de Viradouro. 

Sala das Sessões, em 30/08/2018. 

 

a) Roberto Engler 


