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São Paulo, 23 de outubro de 2019
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO _

121/2019

Dispõe sobre homenagem ao aniversário de (30) trinta anos
do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São

Paulo (SinDPESP) em forma de outorga de Salva de Prata.
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:

>

Estado de São Paulo (SinDPESP), em virtude da comemoração de seu aniversário de 30

:’«22

(trinta) anos.

-

-

Art. 2o - A entrega da referida Salva de Prata será feita em sessão solene convocada

06/11/2019

Art. Io - Fica concedida Salva de Prata ao Sindicato dos Delegados de Polícia do

16238

especialmente para este fim.

010697

Art. 3o - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de

I

dotações orçamentárias a esse fim destinadas.

Art. 4o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
contrárias.

Sala das Sessões, às Comissões competentes.
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CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO
JUSTIFICATIVA

A 25 de outubro de 2019, o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São

Paulo (SinDPESP) completou 30 anos de atuação - em defesa dos direitos e prerrogativas dos
delegados de polícia de nosso estado, buscando promover a valorização da carreira policial, o
desenvolvimento profissional e técnico e assegurando a ampla participação da categoria junto

aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
Contando com 1656 delegados de Polícia sindicalizados, o sindicato está em sua 11a
gestão trianual e atualmente é presidido pela Dra. Raquel Kobashi Gallinati, primeira mulher

eleita pela classe - agora em seu segundo mandato -, com sua posse para o próximo 2 de
dezembro.

Em defesa da categoria e da segurança de toda população do estado de São Paulo, o

sindicato não se furta em denunciar o insuficiente investimento em segurança pública, apontar
o déficit de quadros de todas as carreiras da Polícia Civil, revelar a defasagem do salário do
Delegado de Polícia em São Paulo frente às demais unidades da federação (apoiado no
Ranking Salarial da Polícia Civil Brasileira, que indica o segundo pior salário da federação ao

delegado paulista) e a falta de condições de trabalho, de aparelhagem técnica e de segurança

nas Delegacias de Polícia. Tudo isso impõe à classe uma inquietação que vai além daquela

desejável no trabalho policial.
Procurando melhores condições para a nossa atuação enquanto agentes sociais

garantidores da legalidade e da Justiça é que o SinDPESP tem travado sua luta nas últimas
três décadas junto aos poderes - especialmente, junto à Administração Pública. Nosso

sindicato promove, ainda, constante aproximação com a sociedade paulista quando explicita a

importância do trabalho dos delegados, promovendo e participando discussões sobre
segurança pública e colaborando para o aperfeiçoamento da ordem jurídica e da manutenção

da paz social.
Muito embora a luta seja perene e as vitórias se^efTcontrem no campo da utopia,
acreditar nas razões dessa luta é o que nos permite ao SindPESP nos empenharmos, confiantes

no aperfeiçoamento da Polícia Civil enquanto instituição indispensável ao Estado
I

Democrático de Direito.
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CARTA DE ANUÊNCIA

Informado de que a Câmara Municipal de São Paulo, por iniciativa do
Vereador Reis pretende outorgar o Título de Salva de Prata ao Sindicato dos

Delegados de Policia do Estado de São Paulo, venho, enquanto responsável pela
instituição que será homenageada, manifestar minha concordância para todos os

efeitos legais.

São Paulo, 23 de Outubro de 2019.

CPF. 252.204.648-92
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