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REQUERIMENTO Nº. 80/10 

 

Considerando que é dever do Vereador promover pelos dispositivos legislativos 

disponíveis, o bem estar de todos os segmentos da População, inclusive dos Policiais Civis e 

Militares aposentados do Estado de São Paulo. 

Considerando que um grande número de Policiais, sediados na Capital Paulista, depois de 

aposentados estabelecem seus domicílios nas cidades do interior paulista, algumas próximas, outras 

mais distantes. 

Considerando que, na fase da aposentadoria, os Policiais já se encontram com idades 

avançadas, em alguns casos com a saúde debilitada, além das limitações físicas, para a realização de 

deslocamentos de uma localidade para outra. 

Considerando que os Policiais, mesmo depois de aposentados, permanecem 

administrativamente, vinculados as suas corporações, através das últimas unidades policiais que 

serviram, algumas distantes de suas cidades de domicilio, ficando obrigados por normas 

administrativas, a ter que tratar dos assuntos corporativos pendentes, nessas unidades, sujeitos aos 

atos da Autoridade Corporativa daquela unidade, que poderia em tese, ser exercida por Autoridade 

Corporativa próxima ao domicilio do Policial aposentado. 

Considerando que, conforme informação, os Militares das Forças Armadas, depois de 

aposentados podem tratar das pendências administrativas corporativas nas unidades próximas a suas 

cidades de domicilio, indicada pelo militar interessado. 

Considerando que, além dos aspectos físicos e de saúde, ainda deve ser considerado o 

fator econômico, custos das viagens, além do aspecto do tempo e os riscos durante a viagem pela 

sua condição de policial, ainda que aposentado, na eventualidade de ocorrência de uma infração 

penal. 

Considerando que uma medida social de grande importância, instituída em favor dos 

Policiais Militares, foi apresentada na oportunidade pela então Deputada Estadual, hoje Deputada 

Federal, Senhora Edna Macedo, sancionada pelo Governo do Estado, transporte franqueado de 

Policiais Militares da ativa, no transporte coletivo no Estado de São Paulo, apesar das Corporações 

Policiais possuírem representação no Parlamento Estadual. 

Considerando a importância de medidas sociais em favor dos Policiais do Estado de São 

Paulo, que em algumas oportunidades, dependem apenas em tese, de atos administrativos dos 
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Comandos das Corporações Policiais, como no caso do requerimento, em tese, a transferência de 

prontuários, de uma unidade para outra. 

Considerando que a Polícia Civil e Polícia Militar, possuem unidades operacionais e 

administrativas em todo o território Paulista. 

Pelas considerações mencionadas, requeiro a Mesa Diretora, depois de ouvido o Plenário, 

ser solicitado aos Comandos das Polícias Civil e Militar do Estado de São Paulo, à instituição de 

medida administrativa, em favor dos Policiais Civis e Militares aposentados, para tratar das 

pendências administrativas relacionadas às Corporações, Civil e Militar, através de Unidades 

Policiais e suas Autoridades, próximas aos domicílios dos policiais aposentados. 

Que se dê conhecimento por escrito, ao EXMO. SENHOR Governador do Estado de São 

Paulo, ao EXMO. SENHOR Secretário de Estado dos Negócios da Segurança Pública do Estado de 

São Paulo, ao EXMO. SENHOR Deputado Estadual, Jorge Caruso, Líder do PMDB na Assembléia 

Legislativa do Estado de São Paulo, Deputado Amigo dos Policiais Civis e Militares, ao Conselho 

Comunitário dos Direitos Civis de Roseira, CONDIC, a Associação Comunitária de Comunicação e 

Cultura Sant’Ana e, por e-mail, aos Jornais “O APARECIDA” e “TRANCA e GAMELA”, de 

circulação em Roseira e Região.    

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de Junho de 2010. 
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