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OFÍCIO N° 058/2021 

Câmara Municipal de Uttnia (SP), 16 de agosto de 2021. 

AO EXCELENTÍSSIMO SR. DEPUTADO FEDERAL, 
EDUARDO BOLSONARO  

DAVID  RODRIGUES MENESES, Vereador da Câmara Municipal de Urânia (SP), 
no uso de suas atribuições legais, vem mui respeitosamente 6 ilustre presença de Vossa Excelência 
informar e requerer o que segue: 

Recentemente surgiram rumores no seio social local e regional de que a 
Delegacia de Policia Federal em Jales irá ser fechada. Tal situação tem gerado um clima de 
insegurança e espanto entre os moradores da referida cidade e região. 

A Delegacia de Policia Federal em Jales, foi criada no ano de 2001, tendo 44 
municípios em sua circunscrição. Assim, há mais de vinte anos vem sendo referência no combate á 
criminalidade, especialmente a organizada, sendo também destaque no combate à corrupção nos 
mais diversos setores. Ao longo destes anos, diversas operações policiais foram executadas por tal 
unidade policial, algumas com repercussão nacional, elevando o nome da instituição POLICIA 
FEDERAL, que é um patrimônio do povo brasileiro. 

Destaco ainda que dentro do contexto de criação da Delegacia de Policia Federal 
em Jales, também foi criado na cidade a Vara da Justiça Federal e Procuradoria da República (MPF), 
o que deixa o município com um grau de importância nesta seara, sendo referência para uma imensa 
região. 

A cidade de Jales está localizada em um ponto estratégico do Estado de  Sao  
Paulo, sendo que em menos de cinquenta quilômetros está a fronteira com o Estado de Minas Gerais 
e há cerca de cinquenta quilômetros também está a fronteira com o Estado do Mato Grosso do Sul. 

A região acima citada é sabidamente rota de tráfico de drogas, contrabando e 
descaminho, e outros delitos, sendo certo que a presença da POLICIA FEDERAL nesta região a torna 
mais segura e fiscalizada. 

Acrescenta-se ainda as funções administrativas exercidas, quais sejam, emissão 
de passaporte, emissão de registros para posse de arma de fogo, controle de produtos químicos, 
fiscalização das atividades de segurança privada,  etc.  

Em campanha eleitoral, o atual Presidente da República foi enfático em seu 
discurso de combater a corrupção endêmica que assola nosso Pais. Assim, em meu humilde sentir, 
estudos devem ser realizados para criar mais unidades policiais e não fechar as já existentes. 0 
fechamento da Delegacia de Policia Federal representa um grande retrocesso. 

Desta feita, através deste expediente, solicito a Vossa Excelência a requisição de 
informações junto ao Governo Federal, Ministério da Justiça e Policia Federal, sobre comentários 
concernentes a estudos dentro da própria PF para o fechamento da Delegacia de Policia Federal em 
Jales. 

Caso tal situayao seja fidedigna, solicito a Vossa Excelencia, GOMO Deputado 

Federal que representa nosso Estado de São Paulo e nossa região, apoio para impedir que 
Delegacias de Policia Federal sejam fechadas. 

DA  ID  RO IGUES MENESES 
Verea 
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