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REQUERIMENTO Nº 115/2012 

 

Senhor Presidente  

 

                              Considerando que, é dever do vereador, reivindicar providências em favor 

do bem estar da Sociedade Roseirense, na qual está inserida a Família Policial Militar e seus 

familiares, 

                              Considerando que, os Policiais Militares, são assistidos nas suas 

necessidades de saúde, através do Hospital da Polícia Militar, HPM, localizado na cidade de 

São Paulo e serviços médicos existentes nas unidades operacionais do interior, batalhões,  

                              Considerando que, o atendimento médico para os familiares dos Policiais 

Militares, se dá através da Cruz Azul, que tem sua Unidade de Saúde localizada na cidade de 

São Paulo, Hospital Cruz Azul,  

                              Considerando que, o atendimento de familiares de Policiais Militares, 

através da Cruz Azul, se dá por meio de contribuições mensais, descontadas 

compulsoriamente, em folha de pagamento, por força de lei,  

                              Considerando que, há algum tempo atrás, dada a ausência de unidades da 

Cruz Azul no interior, o atendimento médico, se dava, através de convênios com consultórios 

médicos e laboratórios, particulares,  

                              Considerando que, nem todos os Policiais Militares, por limitações 

orçamentárias, pode se permitir contratar convênios médicos particulares, AVAMP – 

UNIMED e outros, para atender aos seus familiares, nas necessidades de saúde,  

                               Solicito a Vossa Excelência, depois de ouvido o Plenário, solicitar ao 

ILMO SR Diretor da Cruz Azul de São Paulo, as informações que seguem, em favor dos 

familiares dos Policiais Militares e pensionistas da região, em particular de Roseira;  

• Como se dá o atendimento médico dos familiares dos Policiais Militares, 

na Região do Vale do Paraíba, região em que está inserida a cidade de Roseira - SP? 

• Se a Cruz Azul possui unidades de atendimento, ou, convênios na região 

do Vale do Paraíba? 
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• Se a Cruz Azul recebe recursos públicos, do Sistema Único de Saúde, 

Governo Federal e Governo Estadual, ou, se depende exclusivamente das contribuições dos 

Policiais Militares? 

• Se a Cruz Azul de São Paulo se constitui em plano de saúde 

complementar, ou, serviço público, voltado para os familiares dos Policiais Militares? 

                              Que se dê conhecimento deste requerimento, ao EXMO SR Comandante 

Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, as Associações de Oficiais; de Sargentos e 

Subtenentes e, de Cabos e Soldados da Polícia Militar, a quem cabe representar os interesses 

de seus associados, Policiais Militares e Familiares, politicamente, administrativamente, 

juridicamente e socialmente, com o objetivo de promover o bem estar desta categoria 

profissional, laboriosa e abnegada, do serviço público estadual. 

                                           

Plenário Vereador João Caltabiano, 24 de Setembro de 2012. 
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