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  REQUERIMENTO Nº. 126/10 

                        Considerando que é dever do Vereador requerer providências e informações, em 

favor do bem estar da população, na qual esta inserida a segurança pública. 

                          Considerando que a Segurança Pública da População de Roseira, é de 

responsabilidade do Governo do Estado de São Paulo, através da Policia Civil e da Polícia Militar. 

                          Considerando que, se observa a estagnação e a redução dos efetivos das Policias 

Civil e Militar em toda região, de uma forma particular no Município de Roseira, nos últimos anos. 

                          Considerando que embora a prevenção à criminalidade, de competência da Polícia 

Militar, seja uma das partes mais importantes, a investigação policial, de responsabilidade da 

Polícia Civil, também tem a sua importância estratégica, no combate e na prevenção da 

criminalidade, que se fundamenta, no esclarecimento dos delitos de autoria desconhecida e 

identificação dos autores, para serem responsabilizados e, desta forma prevenir a repetição dos 

delitos, que são estimulados, quando os autores, não são identificados e alcançados pelo Poder 

Público, para serem responsabilizados penalmente, através do inquérito policial e do processo 

penal, pelo crime praticado. 

                          Considerando que, num passado recente um dos investigadores de Roseira, que já 

trabalha com um quadro defasado pelo tempo, foi transferido para a DIG da Delegacia Seccional de 

Polícia de Guaratinguetá, não havendo até esta data a sua compensação, e/ou, substituição, ficando 

o quadro de investigadores ainda mais defasado, em tese, repercutindo na investigação policial. 

                          Considerando que as Delegacias Especializadas, DIG e DISE, têm como área de 

atuação toda a extensão territorial da Delegacia Seccional de Guaratinguetá, que atua em apoio aos 

setores de Investigação das Delegacias de Polícia, local. 

                          Considerando que recentemente o Conselho Comunitário dos Direitos Civis de 

Roseira, na defesa do direito a segurança da população, produziu uma faixa de protesto contra a 

política de segurança do Governo do Estado, com a seguinte mensagem; “não queremos ser 

estatística policial, para ter segurança, queremos segurança para não nos tornar estatística policial”. 

                          Pelas considerações mencionadas, requeiro a Mesa Diretora, depois de Ouvido o 

Plenário, que o EXMO SR Presidente da Câmara Municipal de Roseira, requeira a ILMA SRA 

Delegada Seccional de Polícia Civil em Guaratinguetá, as informações que seguem abaixo; 

• Qual a classe da Delegacia de Polícia de Roseira, no organograma da Polícia 

Civil do Estado de São Paulo e, a lei que estabelece os critérios para a classificação e sua data?  

• Qual o quadro de policiais, por função, prevista, e/ou, estabelecida para a 

Delegacia de Polícia de Roseira? 
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• Quais as vagas existentes no quadro previsto, pela função? 

• Qual a previsão para o preenchimento das vagas existentes? 

• Qual a intensidade das intervenções de apoio das Delegacias Especializadas, 

DIG e DISE, em Roseira, a exemplo da Polícia Militar, que oportunamente desloca efetivo de apoio 

de outras unidades para realização de operações policiais na cidade, além de estar com o seu efetivo 

reforçado por força de Decisão Judicial, fazendo com que o Estado por força da referida decisão, 

cumpra com o seu dever constitucional de manter uma estrutura mínima de polícia que atenda os 

anseios de segurança de nossa população, diante de um quadro de violência e criminalidade, 

alarmante, em todo o país? 

Que se dê conhecimento por escrito ao M Juiz de Direito de Roseira, ao EXMO SR 

Promotor de Justiça de Roseira, ao Diretor do Jornal “O APARECIDA”, ao Departamento de 

Jornalismo da Rádio Aparecida e ao ILMO SR Delegado de Polícia de Roseira.    

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 04 de Outubro de 2010. 

 

 

Vereador Edson Chagas Rodrigues 

              Líder do PMDB - Autor do Requerimento  
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