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CONSIDERANDO que, integrantes da Polícia Civil de Votorantim, em conversa com este 

Vereador, explanaram sobre a necessidade de aumentar o efetivo de funcionários (delegados, 

escrivães e outros) que atuam em nossa cidade; 

 

CONSIDERANDO que, o quadro de funcionários da Polícia Civil encontra-se deficitário, 

muito aquém do desejado, o que acaba gerando dificuldades e transtornos, para se exercer um 

trabalho cada vez mais satisfatório para a sociedade; 

 

CONSIDERANDO ainda que, urge a necessidade do Governo Estadual olhar com atenção 

para esse pedido e disponibilizar mais servidores para a nossa região; e, 

 

CONSIDERANDO finalmente que, apoiamos as reivindicações dos funcionários da Polícia 

Civil de Votorantim e convocamos os Excelentíssimos Senhores Deputados de nossa 

região, para que também abracem essa causa, em favor desses servidores e da população 

votorantinense, pleiteando junto aos órgãos competentes que sejam designados/contratados, 

mais funcionários (delegados, escrivães e outros) para atuarem na Polícia Civil de 

Votorantim. 

 

Por todo exposto, apoiamos as reivindicações dos funcionários da Polícia Civil de 

Votorantim, e assim, apresentamos a presente MOÇÃO DE APELO, dirigida ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, para que 

através da Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo, envide esforços, 

visando à designação de novos servidores, para a ampliação do quadro de funcionários da 

Polícia Civil de Votorantim. 

 

 

Que do deliberado se dê ciência à Secretaria de Estado da Administração Penitenciária 

de São Paulo; à Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo; aos 

Excelentíssimos Senhores Deputados Federais: Jefferson Campos e Vitor Lippi; aos 

Excelentíssimos Senhores Deputados Estaduais: Pastor Carlos Cezar, Maria Lúcia 

Amary e Raul Marcelo; ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Votorantim, 

Fernando de Oliveira Souza; e também, à Polícia Civil de Votorantim. 

 

 

Plenário “Pedro Augusto Rangel”, em 13 de junho de 2017. 
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