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MOÇÃO Nº. 056/2011

Senhor Presidente
                              Apresento Moção de Apoio à determinação administrativa - operacional, do  

Comando da  Polícia  Militar  do Estado de São Paulo,  adotada  há algum tempo,  para  que  as 

viaturas  empregadas  nas  atividades  de  Policiamento  Ostensivo Preventivo,  circulem com o 

sistema de iluminação, ray - lite, acionados, com o objetivo de aumentar a sensação de segurança 

da  população  paulista,  projetando  sobremaneira,  a  presença  da viatura  policial,  através  deste 

dispositivo  luminoso,  que  repercute  na  mesma  proporção,  na  sensação  de  segurança  da 

população,  ainda  que  para  os  cidadãos  leigos  no  assunto,  equivocadamente,  acredite  que  a 

referida medida tenha por objetivo, espantar e permitir a fuga, dos infratores da lei, mas que na 

verdade,  aumenta  a  presença  ostensiva  e  preventiva  da  Polícia  Militar,  considerando  que,  a 

prevenção  da  ocorrência  dos  delitos,  ou,  infrações  penais  e  administrativas  de  trânsito,  se 

constituem, na missão primordial  e constitucional da Corporação, eventualmente,  repressiva e 

excepcionalmente  investigativa,  lembrando  a  popular  frase,  “que  é  melhor  prevenir  que 

remediar”, ficando desta forma, facilitada a visualização e a percepção popular, da presença da 

viatura policial,  considerando por fim, que, com o dispositivo luminoso apagado, a viatura se 

confunde  com os  veículos  comuns,  retardando  a  observação  popular  da  sua  presença,  salvo 

situações excepcionais direcionadas, que exijam uma presença discreta e estratégica. 

                                Que se dê conhecimento desta Moção ao ILMO SR Presidente da Associação 

Comunitária de Comunicação e Cultura de Roseira, ao ILMO SR Diretor de Jornalismo da Rádio 

e TV Aparecida,  aos ILMOS SRES Comandantes do Comando de Policiamento do Interior – 

Um, Vigésimo Terceiro Batalhão de Polícia Militar do Interior, Terceira Companhia da Polícia 

Militar em Aparecida e Primeiro Grupamento de Polícia Militar em Roseira.

Plenário Ver. João Caltabiano, 05 de Dezembro de 2011.
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