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REQUERIMENTO N° 34/201 a ala OélS Ses~cies ~~/ t2 oA B 

PRESIDE~ARA 
Encaminhamento: Ao Excelentíssimo Senhor, Mágino Alves Barbosa Filho; 
Digníssimo Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. 

Assunto: Requer providencias que especifica 

Autores Vereadores: Jesuel Donizete Alpi e José Ricardo Kiota. 

Os vereadores signatários, com assento nesta Casa Legislativa, 
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 160 do Regimento Interno, 
requerem junto ao Excelentíssimo Senhor Mágino Alves Barbosa Filho, Digníssimo 
Secretário de Segurança Pública, para a adoção de todas as providências legais, 
na esfera administrativa e orçamentária, para designação e manutenção de 
profissionais de carreira, concursados junto à Delegacia de Polícia do Município de 
Pinhalzinho/SP, para os Cargos de Delegado de Polícia e mais um Escrivão de 
Polícia. 

JUSTIFICATIVA 

A presente propositura visa atender as necessidades da nossa 
Polícia Civil, visto que atualmente temos apenas Delegado transitório e somente 
um Escrivão de Polícia, número insuficiente para atender a demanda populacional 
de aproximadamente de 15 mil habitantes. 

Vale ressaltar, que o município de Pinhalzinho passou a ser 
Comarca e necessita urgentemente desses profissionais para um bom andamento 
na segurança pública municipal. 

A nossa delegacia está desprovida do número de funcionários, 
devidamente concursados, necessários à garantia da Segurança Pública, 
conforme determina o§ 4° do artigo 144, da Constituição Federal determina: 

§ 4°. Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de 
carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia 
judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares." 
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Assim sendo, solicitamos ao Excelentíssimo Senhor que estude 
esse requerimento visando melhorar a segurança Pública em nosso Município. 

Sala das Sessões, 18 de Setembro de 2018. 

Jesu~lpi 
CesarEduardo 

VEREADoR 
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Antonio Donizett 
VEREADOR 
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