
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER LEGISLATIVO DO BALNEÁRIO PINHAL

MOÇÃO N!! 001/2022, DE 06 DE ABRIL DE 2022.

"Moção de Apoio a Implementação do Sistema de Atendimento 24h (Plantão)
na Delegacia de Polícia de Balneário Pinhal 1 "

Ao Exmo. Sr.

Fábio Motta Lopes

Chefe da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul

A Câmara Municipal de Balneário Pinhal, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo artigo 184 do Regimento Interno, apresenta a presente moção, que

depois de apreciada e votada, seja encaminhada ao Sr. Fábio Motta Lopes, Chefe
da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul.

JUSTIFICATIVA

O Poder Legislativo Municipal Balneário Pinhal/RS, através dos vereadores
signatários vêm, na forma regimental, apresentar esta Moção de Apoio à

implementação do Plantão 24h na Delegacia de Polícia de Balneário Pinhal, tendo em

vista que hoje a 23ª DPRI conta com plantões policiais nas cidades de Torres, Capão

da Canoa, Santo Antônio da Patrulha, Osório e Tramandaí. Importante informar que,

a DPPA de Tramandaí abarca todas as ocorrências e flagrantes ocorridos de Tavares

a lmbé, ou seja, abrange uma área linear de extensão territorial de aproximadamente
200 Km.



Se considerarmos os casos de prisão em flagrante ocorridos a noite ou em

finais de semana nestes municípios a situação se torna ainda mais alarmante, visto

que as Guarnições da Brigada Militar têm que realizar este mesmo percurso de ida e

volta para encaminhar os flagrados a presença da Autoridade Policial. A carência de

efetivo policial é uma realidade de todo o Estado, sempre que uma viatura se desloca

para cidade de Tramandaí para executar o flagrante, nossa cidade fica desguarnecida,

além do nosso município a brigada militar utiliza o mesmo efetivo para atender os
municípios vizinhos, assim o deslocamento de ida e volta, somado ao tempo de

lavratura dos autos, acarreta esvaziamento total da força policial destes municípios
por um período de quatro a seis horas.

O Plantão 24 horas em Balneário Pinhal representa de fato aumento na

sensação de segurança aos munícipes da cidade, visto que o saber da possibilidade

de atendimento policial a qualquer hora do dia e da noite; a certeza de que para
registrar uma ocorrência, não haverá mais a necessidade de aguardar o horário

comercial ou término do final de semana refletem e muito na sensação de segurança,

na inibição preventiva de delitos e ainda mais significativamente em casos de violência

doméstica contra a mulher, onde a Lei autoriza ao Delegado determinar de imediato
o afastamento do agressor do lar.

Salientamos, que hoje a Delegacia de Balneário Pinhal conta com uma sede

com mais de 300m2
, nestes estão compreendidos: plantão, secretaria, três salas

destinadas aos cartórios, gabinete, cozinha, dois depósitos, três banheiros, sendo dois
com chuveiros de uso de policiais, garagem e duas amplas celas no xadrez, estas

com capacidade de receberem quatro presos, contendo adequadas instalações

sanitárias, dos dois depósitos de materiais, um deles poderá comportar alojamento

aos policias plantonistas com pequenas modificações que não implicariam em

grandes custos, custos estes que poderão ser arcados por parceiros da segurança
pública local.

O prédio ainda possui acessibilidade a pessoas com deficiência física em todas

as instalações. Está situado em frente a base operacional do SAMU e
aproximadamente trezentos metros do posto de saúde 24 horas o que possibilita



imediato atendimento as vítimas de violência e eventualmente a custodiados que
necessitarem.

As Guarnições Militares estarão mais presentes na cidade, circulando nas ruas,

inibindo o cometimento de delitos, visto que sabedores de que a qualquer momento

haverá um plantão para atendimento de demandas, o que na via reflexa trará maior

agilidade no atendimento do cidadão, aumenta a sensação de segurança e maior
credibilidade dos órgãos de segurança por parte da população.

Certos da compreensão e o imediato atendimento da demanda ora requerida,
segue nosso respeito e agradecimento.

Balneário Pinhal/RS, 08 abril de 2022.

Ver. Ba cada don

~Ferreira dos Santos
Vera. Bancada do PDT


