
 
INDICAÇÃO Nº 9553, DE 2021 

 

INDICO, nos termos do artigo 159 da XIV Consolidação do Regimento 

Interno, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, que determine aos órgãos 

competentes do Poder Executivo, em especial para a SECRETARIA DE ESTADO DOS 

NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA, para que sejam realizados os estudos e 

adotadas as providências necessárias para a COMPRA e DESTINAÇÃO DE 1 (uma) 

VIATURA DESCARACTERIZADA para POLÍCIA CIVIL do MUNICÍPIO DE 

SILVEIRAS.  

JUSTIFICATIVA 

 

Silveiras é um município brasileiro do estado de São Paulo, na microrregião de Bananal. 

Localizada entre os rios Paraíba e Paraitinga, Silveiras teve início do seu povoamento no 

pouso de tropeiros à beira da Estrada da Corte, conhecido como 'Pouso do Ventura. 

Município de 5.500 habitantes, sendo área de proteção ambiental (APA estadual), é o 

Portal do Vale Histórico para quem entra pela Rodovia dos Tropeiros e um dos portais de 

entrada do Parque Nacional da Serra da Bocaina. A totalidade do município é área de 

proteção ambiental, sendo grande parte coberta por vegetação natural. 

Concentra várias cachoeiras e cursos d’água, além de ter na divisa de suas terras com a 

cidade de Areias a nascente do Rio Paraitinga. Silveiras é um município que abriga a 

tradição tropeira, representada nos monumentos, construções, gastronomia e manifestações 

culturais de seu povo. A cidade fica a uma altitude de 615 metros e possui uma área de 

414.698 m². A economia gira em torno da pecuária leiteira e do artesanato (entalhe/pintura 

em madeira), que produz desde animais silvestres (pássaros e peixes) até utensílios 

domésticos e brinquedos educativos. Além disso, Silveiras guarda no centro da cidade 

alguns edifícios e monumentos de grande valor histórico que caracterizam a cidade como 

sede do Tropeirismo no Vale.  

Como em todos os Municípios do Estado é especialmente agraciado com as visitas de 

muitos turistas. 

Atualmente a única viatura policial utilizada pela atividade de investigação da delegacia é 

a mesma utilizada para deslocamentos nos fins de semanas e períodos noturnos e 

madrugadas pelas Delegacias da Região para atendimento de ocorrências e prisões em 

flagrante delito nos Municípios do Vale Histórico, que atualmente está com problemas 

mecânicos e encontra-se na oficina mecânica para reparos.  

Visando aumentar a segurança no Município indicamos a COMPRA e DESTINAÇÃO DE 1 

(uma) VIATURA DESCARACTERIZADA para POLÍCIA CIVIL do MUNICÍPIO DE SILVEIRAS.  

 

Sala das Sessões, em 04/11/2021. 

a) Coronel Telhada 
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