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PDL 22/2020 - Cronologia do Projeto na ALESP
Dia 24 de maio de 2022,
a Comissão de Finança,
Orçamento e Planejamento
da ALESP votou a emenda
1 do PDL 22/20. No
entanto, muita água vai
rolar por baixo do Palácio
9 de julho, até que seja
aprovado em definitivo.
De forma resumida,
explicamos a cronologia
do Projeto na página 6.
Palácio 9 de julho - Crédito da foto: ALESP

 

 



  
 

   
  

 



 

Tarde de autógrafos na AEPESP

com a Dra.
Teresinha de Carvalho
página 11
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Painel do Associado
O DIA DO POLICIAL CIVIL APOSENTADO
Por Clarice Soares Barreto - Associada

O dia do policial civil aposentado foi ontem, eu sei,
dia 24 de maio. Desde então eu fiz uma viagem para
o tempo de quando eu estava “na ativa”. Pedi a Deus
para me ajudar a não escrever coisas tão amargas. Isso
porque no setor médico e policial só tem tragédia.
Pode ser coisa boba pra você que não está passando por aquilo. Mas, imaginem a dor de quem teve um
galinheiro todo furtado, inclusive a galinha que botava
ovos azuis e deixaram apenas um galo com uma frase
pendurada ao pescoço: “estou só desde a meia noite” !
Por favor, não achem graça, a vítima chegou a chorar,
não pela galinhada toda, mas por aquela que botava
ovos azuis. Parece ridículo um furto desse comparado ao de um caminhão de carga animal, que a vítima
acabara de comprar e ainda por cima, sem seguro e a
prestação.
Lembro de um adolescente de 13 anos, que mal
saiu da condição de criança e foi apreendido por tráfico. A família traficava e ele era “funcionário”. Dizia que
sua parte era embalar pequenas porções de maconha
e separar para outros vendedores. Tudo na mesa da
cozinha de sua casa. Sua mãe, tios, primos e amigos
usavam drogas, mas ele não. Achava esquisito o comportamento deles depois que fumavam ou se “picavam”.
Naquele dia, em que foi apresentado na delegacia, ele
disse que estava vendendo maconha na praça central,
num dia de festa e, só por isso, contava com uma quantidade maior.
Após o procedimento, o menor aguarda vaga em local apropriado para menores, numa cela da delegacia.
Nem sempre é imediata sua remoção. Então é providenciado refeição e acomodação. Ninguém apareceu
para fornecer objetos pessoais, de higiene e até um cobertor. Os funcionários da delegacia fizeram isso. Levei
meio pacote de bolacha de maizena, 1 banana nanica,
1 maçã e uma pera. Ele, de pronto, devorou a banana e
me devolveu a casca. Em seguida, pegou a pera e perguntou: - como que come isso dona? Eu peguei a pera,
dei uma mordida e disse para comer com casca e tudo,
igual à maçã. Nunca me esqueci disso. E depois chorei.
26 anos trabalhados, tem muita história. Não desconsidero os 8 anos na ACADEPOL, setor administrativo, mas os 18 anos de delegacia foi a maior parte da
minha vida.
Para quem não sabe, as delegacias das cidades do
interior, muitas vezes, não contam com material e funcionários suficientes. Acredita-se que nada acontece ou
só esporadicamente por ser de menor porte. Na verdade, é clínica geral e acontece com mais frequência do
que se pensa.
O escrivão, que trabalhou o dia todo durante a semana, vai pra casa e avisa para onde vai, se precisar
sair. Sabe que tem que retornar a qualquer momento.
Já fui acionada durante missa(domingo), comprando
uniforme de filho(sábado), banhando filho, reunião de
filho, mercado, horário de almoço, jantar e em muitas
madrugadas. Mas acompanhando meu filho no circo, foi
demais! Meu caçula contava com 5 ou 6 anos, num sábado à tarde. Paguei nossos ingressos, nunca gostei de
“carteirar”. Durante o espetáculo, o palhaço avisa: - por
favor, escrivã Clarice! Seus colegas estão te esperando
aí fora. Tem serviço pra você! Eu aguardei os olhares
esquecerem do imprevisto da cena e me levantei com
muitos, mas muitos protestos mesmo, do pequeno que
queria continuar assistindo ao espetáculo.
Esse meu caçula já participou de episódios inesquecíveis e dentro da minha barriga. Recordo que no dia

das mães, trabalhei barriguda e com náuseas de fome.
Durante o flagrante houve um acidente de trânsito, sem
vítima grave e lotou a delegacia de partes descontentes
entre si. Meu Deus! A delegacia não é lugar de “barraco”, mas presenciei muitos.
Já acomodei meu filho bebê num armário, para poder trabalhar enquanto ele dormia. Nem eu acredito nisso, mas não tinha como faltar e nem deixá-lo com outra
pessoa. A creche não aceita criança febril e o pai não
pode faltar ao trabalho. Cheguei a pensar que polícia
é trabalho para homem, mas trabalhando percebi que
comporta todos os gêneros.
Assim que comecei a trabalhar na delegacia, uma
colega disse que os setores de saúde e policial, são uns
dos mais importantes porque participam da vida e da
liberdade das pessoas. Não somos deuses ou juízes
para definir ou julgar seu tempo, mas podemos encaminhar da melhor forma possível.
Conclui que a dor mais doída é a dor que a gente
sente. Pode ser um caminhão ou uma galinha que bota
ovos azuis. Não sei se a mãe do garoto recolhido por
tráfico chorou pelo filho ou pelo funcionário, mas eu desabei em lágrimas porque ele estava ali e desconhecia
a fruta pera.
Não esqueci de muitos fatos e de muitas pessoas
também, mas faço questão de “fazer de conta” que
esqueci para não constranger ninguém. Acho bacana
quando professor e aluno se encontram após anos e
se abraçam, recordando e achando graça, do tempo
em que aquele aluno, quase fez a professora desistir
da profissão. Mas o policial quando encontra uma vítima
ou autor de crime, reporta a pessoa à pior parte de sua
vida. Não gosto disso. Sinto seu olhar sem direção.
Uma vez, na fila do mercado, a pessoa que estava à
minha frente não conseguiu pagar a pouca compra. Devolveu 1 pacote de bolacha e 1 litro de leite. Falei para a
moça do caixa incluir na minha conta. Também não tinha
dinheiro. Naquele tempo usava cheque pré-datado para
30 dias. Conhecia o homem e ele também a mim. Não
nos falamos, mas não esqueço o olhar dele agradecido.
Acredita que a funcionária do caixa me repreendeu? Ela
disse: -A senhora sabe quem é ele dona? Meu Deus!
O homem tentando refazer sua vida, estava pagando o
que podia comprar aos filhos!
Então, por essas e outras, após aposentar, o que
fiz aos prantos porque gostava de trabalhar, resolvemos
morar no litoral paulista. Mudamos de vida. Aqui, não
preciso cruzar com nenhuma parte que passou pela delegacia. Olho para as pessoas sem tentar lembrar de
que ocasião eu já as vi. Deixo minhas lembranças numa
caixinha porque não adianta lavar e tentar esvaziar, elas
ficam impregnadas.
Acredito que no mundo tem mais pessoas boas do
que ruins. Ah! um número incalculável de pessoas boas.
O escrivão de polícia tem um perfil próprio. Ele, na maioria das vezes, é zeloso administrativo, investigativo, curioso e generoso. Até com os colegas. Você percebe a
dedicação e interesse ao encarar aqueles intermináveis
inquéritos. Aha! questionar o providencial LINS(local
incerto e não sabido), nas informações de Ordens de
Serviço, dando conta de endereço de pessoa não localizada.
Eu comemoro todos os dias a minha aposentadoria.
Então, foi ontem, mas pode ser hoje e amanhã também.
Você que ainda não aposentou, vai chegar a sua vez
e terá muitas histórias a contar. Senão as suas, com
certeza as de muita gente.
Itanhaém, 25 de maio de 2022 .

E d i t o ria l

APOSENTADO(A), CONTINUE
FILIADO A SUA ENTIDADE DE CLASSE E
GARANTA SEUS DIREITOS MESMO APOSENTADO(A).
Como é sabido por todos os funcionários públicos
estaduais, a aposentadoria do servidor público - por
ser um ato complexo - e conforme entendimento do
STF, a corte de contas (Tribunais de Contas) tem o
prazo de cinco anos para que os Tribunais de Contas
julguem a legalidade da concessão de aposentadoria, reforma ou pensão, a partir do momento em que
recebem o processo.
Sendo assim, sabendo que o Estado constantemente tem promovido retrocessos e perdas de direitos aos servidores públicos, como a aprovação da
reforma da Previdência Social de 22 de outubro de
2019, a edição do Decreto n.º 65021/20 que escalonou o desconto previdenciário e outras diversas
“maldades” promovidas pelos Governos tanto Federal como Estadual, o fato de assim que são aposentados, desfiliam-se das entidades, perdem o direito
de ser representados pela entidade de classe, o que
pode ocasionar tanto o enfraquecimento do ente
representativo como também a constante perda de
direitos.
Uma entidade fraca, sem associados, é o desejo
primaz do Estado Patronal.
Além disso, o aposentado(a) filiado tem sua participação garantida nos processos eleitorais da Instituição, podendo votar e ser votado para compor a
Diretoria Executiva ou os Conselhos Consultivo e
Fiscal.
A participação de todos seja contribuindo mensalmente com a Instituição, comparecendo nas assembleias e atuando nas decisões da categoria é essencial para mantermos a entidade. Sozinho, nenhum
trabalhador conquista nada e ainda perde o que tem.
Só a unidade nos permite sonhar com um futuro melhor, lutando hoje.
Os associados da AEPESP, além do atendimento
personalizado junto a Secretaria, tem direito ao atendimento junto ao consultório dentário, a nutricionista,
ao psicólogo. Tem os brindes que anualmente a entidade envia como agenda, canetas, calendários, etc.
Tem diversas parcerias que firmamos ao longo dos
anos, como Faculdades de prestígios e cursos, consultórios médicos, laboratórios. Uma das obrigações
do associado é manter atualizados seus dados cadastrais facilitando a comunicação e o mesmo possa
obter todas as suas informações jurídicas, além disso poderá manter-se filiado à entidade e acompanhar
seu processo judicial passo a passo.
Aposentado(a), mantenha-se filiado à AEPESP!
Aposentado(a) e Ativo(a), venham filiar-se à AEPESP!
Venha lutar conosco pela manutenção do que
conquistamos e por avanço no que precisamos como
categoria e sociedade.
Unidos, somos mais fortes! Fique sócio!

Notas de Pesar
Baluarte do Associativismo Policial
Vanderlei Bailone
Por Renato Del Moura

A

AEPESP manifesta seu
pesar pelo passamento
do Investigador de Polícia Vanderlei Bailone
Bailone, como era conhecido
foi um baluarte, um visionário no
ramo do associativismo, defendeu
sempre os policiais.
Teve uma participação preponderante na conquista do nível superior para as carreiras de escrivão e

investigador, foi muito atuante.

Bailone deixa um grande legado

Conheci o Bailone quando iniciei
minha carreira no DEIC, fazíamos
os inquéritos em que atuavam ele e
o legendário investigador Massaro
Honda, isso lá pelo ano de 1979.
Participamos, lado a lado, de
diversas manifestações em prol dos
Policiais Civis e seus direitos.
Descanse em paz grande amigo.

Perdemos o Deputado Guerreiro

Arnaldo Faria de Sá

Por Renato Del Moura

N

o dia 16 de junho tivemos a
noticia da morte do grande
deputado Arnaldo Faria de Sá, o
qual atuava como vereador na
Camara Municipal de São Paulo.

O Dr. Arnaldo foi um guerreiro defensor
dos aposentados, como também de todo o
funcionalismo.

Lembro que,
quando da reforma da
previdência no governo Themer, estávamos em
Brasília visando impedir a aprovação da PEC 286, o
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experiente e respeitado deputado federal discursou
com competência, não esmoreceu, assim com
outros aliados, com o plenário lotado a PEC não
chegou a ser votada, provocando então por parte do
Governo o recuo. Infelizmente a PEC foi aprovada
no Governo Bolsonaro e o valoroso deputado não
conseguiu se reeleger, apesar de ter obtido mais de
100 mil votos.

Foi injustiçado nas urnas, mas nunca deixou
de lutar pelo funcionalismo e especialmente pelos
aposentados. Uma perda incomensurável, digo com
certeza, no seu estilo e na sua característica na
defesa do trabalhador, será insubstituível.

Nossas homenagens aos colegas que partiram
Vital Fernando T Waldemarim
14/04/1945 † 20/01/2022
Escrivão de Polícia. Aposentado desde
1995 - Cidade de Itú/SP

Ivani Marcondes de Oliveira
26/08/1945 † 24/04/2022
Escrivã de Polícia. Aposentada desde
2014 - Jacareí/SP

Narciso Nascimento Silva
22/06/1949 † 04/03/2022
Delegado de Polícia. Aposentado desde 2015 - Capital/SP

Antonio Correa de Melo Neto
17/06/1941 † 14/06/2022
Escrivão de Polícia. Aposentado desde
1990 - Capital/SP

Aristides Franklin Mesquita
01/07/1944 † 01/03/2022
Escrivão de Polícia. Aposentado desde
2015 - Capital/SP

Aparecido Marciano
03/10/1955 † 08/05/2022
Escrivão de Polícia. Aposentado desde
2010 - Igaratá/SP

Mauro Cardoso de Moraes
28/07/1952 † 01/03/2022
Escrivão de Polícia. Aposentado desde
2018 - Capital/SP

Jurandir de Oliveira
Carcereira. Aposentada desde 2002 São Paulo/SP

João Perez Navarro
14/06/1927 † 05/04/2022
Escrivão de Polícia. Aposentado desde
2001 - São Lourenço / Minas Gerais
Jenivaldo Lino dos Santos
01/10/1956 † 15/04/2022
Escrivão de Polícia. Aposentado desde
2018 - Capital/SP

James Wilson Rosatto
01/05/1948 † 08/05/2022
Escrivão de Polícia. Aposentado desde
2013 - Jarinú/SP

“Que haja conforto em saber
que alguém tão especial jamais
será esquecido.“
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13/06/22, 20:23

L14365

A possibilidade do exercício
não pode se dar contra a fazenda pública que o remunera,
impedimento geral contido no
art. 30, inciso I, do Estatuto da
OAB. (Ao lado destacamos o
parágrafo 3º do artigo 28 da referida Lei)

Secretaria-Geral

§ 4º A inscrição especial a que se refere o § 3º deste artigo deverá constar do
documento profissional de registro na OAB e não isenta o profissional do pagamento da
contribuição anual, de multas e de preços de serviços devidos à OAB, na forma por ela
estabelecida, vedada cobrança em valor superior ao exigido para os demais membros
inscritos.” (NR)

Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 14.365, DE 2 DE JUNHO DE 2022

“Art. 51. ............................................................................................................

Altera as Leis nºs 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto
da Advocacia), e 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil), e o Decreto-Lei nº 3.689, de 3
de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para
incluir disposições sobre a atividade privativa de
advogado, a fiscalização, a competência, as
prerrogativas, as sociedades de advogados, o advogado
associado, os honorários advocatícios, os limites de
impedimentos ao exercício da advocacia e a suspensão
de prazo no processo penal.

Mensagem de veto

L14365

§ 3º As causas de incompatibilidade previstas nas hipóteses dos incisos V e VI do
caput deste artigo não se aplicam ao exercício da advocacia em causa própria, estritamente
para fins de defesa e tutela de direitos pessoais, desde que mediante inscrição especial na
OAB, vedada a participação em sociedade de advogados.

Presidência da República

Lei 14.365/2022
Sancionada
Lei
nº
14.365/2022, que permite ao
Policial da ativa, mediante
inscrição especial na OAB,
exercer a advocacia em causa própria, estritamente para
fins de defesa e tutela de direitos pessoais, vedada a participação em sociedade de advogados.

13/06/22, 20:23

...........................................................................................................................
§ 3º (VETADO).” (NR)
“Art. 54. ............................................................................................................
...........................................................................................................................
XIX - fiscalizar, acompanhar e definir parâmetros e diretrizes da relação jurídica
mantida entre advogados e sociedades de advogados ou entre escritório de advogados
sócios e advogado associado, inclusive no que se refere ao cumprimento dos requisitos
norteadores da associação sem vínculo empregatício;

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei altera as Leis nºs 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da Advocacia), e 13.105, de 16 de março
de 2015 (Código de Processo Civil), e o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para
incluir disposições sobre a atividade privativa de advogado, a fiscalização, a competência, as prerrogativas, as
sociedades de advogados, o advogado associado, os honorários advocatícios, os limites de impedimentos ao exercício
da advocacia e a suspensão de prazo no processo penal.

XX - promover, por intermédio da Câmara de Mediação e Arbitragem, a solução sobre
questões atinentes à relação entre advogados sócios ou associados e homologar, caso
necessário, quitações de honorários entre advogados e sociedades de advogados,
observado o disposto no inciso XXXV do caput do art. 5º da Constituição Federal.

Art. 2º A Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da Advocacia), passa a vigorar com as seguintes alterações:

.................................................................................................................” (NR)

“Art. 2º .................................................................................................................

“Art. 58. ............................................................................................................

..............................................................................................................................

...........................................................................................................................

§ 2º-A. No processo administrativo, o advogado contribui com a postulação de decisão
favorável ao seu constituinte, e os seus atos constituem múnus público.

XVII - fiscalizar, por designação expressa do Conselho Federal da OAB, a relação
jurídica mantida entre advogados e sociedades de advogados e o advogado associado em
atividade na circunscrição territorial de cada seccional, inclusive no que se refere ao
cumprimento dos requisitos norteadores da associação sem vínculo empregatício;

....................................................................................................................” (NR)
“Art. 2º-A. O advogado pode contribuir com o processo legislativo e com a elaboração
de normas jurídicas, no âmbito dos Poderes da República.”

XVIII - promover, por intermédio da Câmara de Mediação e Arbitragem, por
designação do Conselho Federal da OAB, a solução sobre questões atinentes à relação
entre advogados sócios ou associados e os escritórios de advocacia sediados na base da
seccional e homologar, caso necessário, quitações de honorários entre advogados e
sociedades de advogados, observado o disposto no inciso XXXV do caput do art. 5º da
Constituição Federal.” (NR)

“Art. 5º ................................................................................................................
.............................................................................................................................
§ 4º As atividades de consultoria e assessoria jurídicas podem ser exercidas de modo
verbal ou por escrito, a critério do advogado e do cliente, e independem de outorga de
mandato ou de formalização por contrato de honorários.” (NR)

“Art. 69. .............................................................................................................
§ 1º Nos casos de comunicação por ofício reservado ou de notificação pessoal,
considera-se dia do começo do prazo o primeiro dia útil imediato ao da juntada aos autos do
respectivo aviso de recebimento.

“Art. 6º ...............................................................................................................
Parágrafo único. As autoridades e os servidores públicos dos Poderes da República,
os serventuários da Justiça e os membros do Ministério Público devem dispensar ao
advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e
condições adequadas a seu desempenho, preservando e resguardando, de ofício, a imagem,
a reputação e a integridade do advogado nos termos desta Lei.” (NR)

...................................................................................................................” (NR)
“Art. 85. O Instituto dos Advogados Brasileiros, a Federação Nacional dos Institutos
dos Advogados do Brasil e as instituições a eles filiadas têm qualidade para promover
perante a OAB o que julgarem do interesse dos advogados em geral ou de qualquer de seus
membros.” (NR)

“Art. 7º ..............................................................................................................

Art. 3º A Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), passa a vigorar com as seguintes
alterações:

...........................................................................................................................
IX-A - (VETADO);

“Art. 85. .............................................................................................................

X - usar da palavra, pela ordem, em qualquer tribunal judicial ou administrativo, órgão
de deliberação coletiva da administração pública ou comissão parlamentar de inquérito,
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Lei/L14365.htm

............................................................................................................................
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ACAAPESP - 11 anos
A Associação dos Escrivães, na data de
19 de maio, recebeu em suas dependências
Dr. Alan Montoro e o Jornalista do Povo,
Dr. Sérgio Osicran, ambos fundadores da
Associação dos Consultores, Assessores
e Articuladores Políticos do Estado de
São Paulo – ACAAPESP, na qual nosso
Presidente, Renato Del Moura, ministra aulas
na área de Direito Constitucional.
A ACAAPESP é uma associação que
atende a população em geral com atividades
de relações humanas, filantropias no ramo
acadêmico e político.

Na ACAAPESP as portas estão abertas à
população em geral e aos políticos de todos os
partidos.
É uma organização de alta reputação a qual
mantém rádio comunitário e o jornal “A voz do
Articulador”.
Os fundadores da ACAAPESP aproveitaram
para convidar a diretoria da AEPESP para
comemoração de seus onze anos de existência,
no Auditório Paulo Kobayashi, na Assembléia
Legislativa, no dia 23 de maio.

Sergio Osicran, Renato Del Moura e Alan Montoro

Renato Del Moura, Marcelo Rigonato, Advogado, Sergio Osicran - Jornalista do Povo e fundador da ACAAPESP,
Rita Seripieri, representante da QSaúde, Simone Del Moura, Alan Montoro - Presidente da ACAAPESP e Moacir
Albuquerque, Advogado

Parceria
AEPESP

Renato Del Moura em discurso no Auditório Paulo
Kobayashi no dia 23 de maio

Apresentando o MoveSP

E

m setembro de 2019, o grupo (*)
MOVE (posteriormente MOVESP)
foi criado pelo colega Rafael Zago,
com o intuito de ser um Movimento
dos Escrivães de São Paulo, para unir os colegas
e relacionar demandas da categoria, tendo em vista a deterioração das condições de trabalho vivenciadas gradativamente há anos, bem como a diminuição do efetivo do Escrivanato, aliado ao aumento da demanda de serviço, sob diversos aspectos.
Na sequencia, foram criados grupos por região,
capital, Demacro, Deinter´s, além de um grupo de
moderadores e um de reestruturação, tendo um ou
outro integrante de cada grupo.
Após os diversos pontos de vistas expostos,
resolvi fazer uma pesquisa acerca das condições
de trabalho, além de avaliar a perspectiva dos colegas dos grupos acerca de uma eventual reestruturação da carreira.
A pesquisa revelou condições muito ruins de
trabalho para a maioria dos colegas, bem como
revelou que a imensa maioria almeja a modernização de suas atribuições, o que implica
também a modernização da própria instituição.
Em outubro redigi um documento, com
base na pesquisa, e com apoio de vários colegas em saneá-lo, e em companhia de alguns colegas moderadores protocolamos na
DGP para análise da Administração da instituição, contudo, em resposta ao documento, que somente veio no final de fevereiro de
2020, nada foi concedido do que foi pleiteado,
sendo alguns pedidos respondidos com base
em análises similares anteriores, como a possibilidade de reserva de vaga para Delegado
de Polícia e isenção de impostos para equipamentos eletrônicos, tão relevantes hoje para
o desempenho de nossas funções.
Em 2019, vieram os 5% de reajuste, o que virou uma nova bandeira de protestos, desta vez, de
todas as polícias.
No entanto, em março de 2020, veio a pandemia, transformando nossa rotina sobremaneira,
esfriando o movimento, devido à urgência sanitária que se impunha sobre o mundo.
Mesmo assim, em maio de 2020, solicitei que
o nosso Sindicato, o SEPESP, oficiasse a Secretaria de Segurança Pública, visando obter informações acerca de eventual comissão de reestruturação das carreiras, e pleiteando a inclusão de
ao menos um integrante da carreira para participar
dos debates, tendo em vista haver publicações
pretéritas no D.O. acerca de comissões formadas,
bem como a notícia informal de que a Administração estudava uma reestruturação.
Somente em março de 2021, veio resposta,
negativa, apesar de, na própria resposta ao documento MOVESP à DGP, foi informado que havia
um anteprojeto de reestruturação em análise, sem
maiores detalhes.
Recentemente, criei o instagram do MOVESP
(@movescripolsp), com o intuito de publicar ações
pelas redes sociais.
Conforme desejo antigo meu, redigi uma proposta de reestruturação para nossa carreira, plei-

teando alteração de nossas atribuições, para que
nos seja concedida, formalmente, autonomia supervisionada para as investigações que nos forem
designadas, o que, na prática, já é praticada pela
maioria dos colegas que atuam em inquéritos policiais, o que já é cultural na Polícia Civil há décadas,
ou talvez, desde os primórdios de sua criação.
Acredito que porque, como somos treinados
para “tocar” os inquéritos, temos conhecimento jurídico (inclusive reconhecidos pelo CNJ como carreira jurídica, ao menos para fins de concursos), e
conhecimento prático, não só na área jurídica, mas
em diversas áreas, que nos qualificaram, ao longo
dos anos de prática e interação com colegas mais
antigos, a realizar a maior parte dos atos e “providências” dos autos de maneira eficiente e satisfatória, e ainda assim, preservando a autoridade de
decisão e convicção do Delegado de Polícia acerca
de determinados atos que lhe são privativos.
Dessa maneira, não há porque ainda permanecemos ligados à procedimentalidade burocrática
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Pablo Costa Fernandes
Escrivão de Polícia Associado
uma formalização disso num procedimento chamado VPI – Verificação preliminar de informação),
não são atos formais de investigação oficial, mas
apenas um “levantamento” acerca da veracidade,
ou indícios de veracidade, acerca de uma denuncia
que nos chega ao conhecimento da Polícia Civil,
para que, verificados indícios mínimos de veracidade, possa se instaurar inquérito, ou ainda, realizar-se uma prisão em flagrante.
Recentemente estivemos acompanhando
os debates pela aprovação dos PL´s 64 e 65 pela
ALEMG, que unifica os cargos de Escrivão e Investigador na PCEMG, contudo, teve seu desfecho
transferido para outra legislatura. Estamos ainda
ansiosos pela aprovação da LONPC – Lei Organica Nacional das Polícias Civis, de autoria do COBRAPOL e da ADEPOL, na qual não é previsto o
cargo de escrivão, criando o cargo de Oficial Investigador de Polícia, o que também abriria um ótimo
precedente.
Portanto, é quase unanime entre os colegas
do MOVESP que a categoria almeja a modernização da instituição e melhoria da prestação de serviço à sociedade, além de, é claro,
melhoria das condições de trabalho e redução da sobrecarga invencível de trabalho, até
porque, com esse acúmulo, parte do trabalho
desenvolvido torna-se inócuo e ineficaz, devido ao lapso temporal decorrido.
Por fim, desejo que os colegas Escrivães de Polícia se inspirem a acreditar nas
mudanças que estamos lutando para promover, que abandonem a falta de fé em lutar por
melhorias, e acompanhem sempre os grupos
MOVESP, e interajam, opinem, e sigam o nosso INSTAGRAM.

Pablo Fernandes, Renato del Moura e Lucivaldo Fernandes.
Pablo e Lucivaldo representam o MOVESP, movimento criado para
auxiliar escrivães de polícia de todo Estado, via redes sociais.

de investigação item a item, via despachos, em que,
muitas vezes, são feitos por nós, para nós mesmos
cumprirmos, se podemos realizar diretamente as
providencias, sob o conhecimento e anuência do
delegado, para então apresentar-lhe os resultados
dessas diligencias no momento oportuno em que
ele deverá decidir os próximos rumos ou ainda o
desfecho da investigação.
O projeto ainda tem o intuito de corrigir o injusto vencimento percebido pelos colegas que, inicial, chega a ser apenas 37,8% do que percebem
os Delegados de Polícia, cujo salário inicial somente é alcançado numa longa carreira, somando-se
vários quinquênios e sexta-parte.

Vamos nos aproximar na associação e no
sindicato, para que possamos interagir e cobrar
providencia pelas entidades, que precisam de nosso direcionamento para agir, com base no anseio
de seus integrantes, como vem fazendo o MOVESP, pleiteando mudanças pelo feedback dado
pelos colegas.
Abraços fraternos.
(*) o grupo MOVESP é um grupo criado na
redes whatsApp (NR)

Abaixo, o QRCode do grupo no Instagram.
Aponte seu celular para a figura e acesse as redes
sociais do Movesp.

A mudança que será então proposta, visa
conceber maior responsabilidade aos escrivães,
bem como “complexidade” ao cargo, o que justificaria um pleito salarial de 65 a 75% dos delegados, aí
sim, condizentes com uma carreira de nível superior de suma importância à instituição.
Também existe um desejo da categoria pela
unificação das carreiras de atividade-fim, não para
“passar para investigador sem concurso”, ou ainda,
para “virar polícia de rua”.
O desejo é que o inquérito policial e a investigação se torne o principal escopo da instituição.
É no inquérito policial que a investigação oficial se
realiza, e somente nela pode se realizar. Verificações preliminares de informação (na PCERJ existe

Escrivão:

Associe-se para ter uma
Instituição forte !!!!!
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Dia do Policial Civil
Aposentado

Dia 24 de maio

é o dia Dia do Policial Civil Aposentado
desde 1986, instituído pela Lei nº 4.964 de
31/03/1986.

que o atual “partido carrasco” seja extirpado do
Estado de São Paulo nas próximas eleições.
O encontro foi marcado pela votação da
emenda 1 da PDL 22/20, assunto detalhado
na presente edição do Jornal do Escrivão.

As entidades têm empreendido
esforços para festejar o dia, mas a pandemia
afastou de tal forma que poucos associados
e colegas têm comparecido às entidades. E
quando comparecem, tratam dos assuntos
necessários e partem com a urgência do
momento.
Em comemoração a data, a AEPESP
montou uma pequena mesa de recepção aos
colegas associados e também marcou uma
Assembléia Geral Ordinária para aprovação
das contas de 2021.
Diretoria e associados compareceram
ao longo do dia, mas poucos na realidade.
Muitos estão descontentes com a forma
que o Governo do Estado tem tratado os
aposentados.
As reclamações, com razão, pautam-se
no confisco e consequente achatamento dos
salários. Todos, de alguma forma, confiantes

Diretor Marcelo Pickler e associada
Mirtes Azalim

Contas 2021
Aprovadas

E

m Assembléia Geral
Ordinária, formalmente
convocada para o dia
24 de maio, visando a
aprovação de contas, foi realizada
às 11 horas, com a participação
de diversos associados e diretores
foram exibidos documentos contábeis, balancetes de verificação
anual e balanço patrimonial, bem
como diversos documentos referente a demonstrativos de receitas
e despesas. Presidida pelo associado Celso Aparecido de Arruda e secretariada pelo associado
Jeremias de Laurentis e após
ampla exibição e explanação por
parte do Presidente e do Tesoureiro Geral, por aclamação geral
as contas da AEPESP, nos termos
do item 2 do artigo 32 do Estatuto,
foram consideradas aprovadas.

Associado Ricardo Batista Santos e os Diretores Paulinho
Dantas e MarcoTitanero e o Presidente Renato Del Moura

Diretoria AEPESP e Associados, destacando-se Risoleta Estrela, Angela Ferreira
e sua mãe Ana Maria e João Varanda
Renato Del Moura, Ivanor Diogo (Investigador), Jarim Lopes Roseira, Claudio Alves Vargas (Delegado), aposentados
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PDL 22/20

Cronologia do Projeto na ALESP

Por Viridiana Queiroz

O

PDL
22/20,
de
autoria do Deputado
Carlos
Gianazzi
(PSOL), foi protocolado na ALESP
logo após a publicação do Decreto
nº 65021/20, que regulamentou
um confisco nas aposentadorias
e pensões estaduais. Tal decreto
achatou os vencimentos de todos os
aposentados no Estado de São Paulo,
prejudicando aqueles que contribuíram a
vida toda e almejavam uma aposentadoria
ao menos mais tranquila.
Logo após o Decreto, a AEPESP
em conjunto com diversas entidades
impetraram
uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade junto ao TJSP,
no entanto o Estado recorreu e o STF
derrubou a liminar, fazendo com que o
desconto fosse efetivado no holerite de
todos os funcionários públicos do Estado
de São Paulo. A ADI está parada junto
ao STF, sendo que a única “tábua de
salvação” é o PDL 22/20.
Por isso
desde então, o ex
Governador do Estado, João Dória Jr e
todos seus aliados tem feito o possível e
o inimaginável para impedir que o Projeto
de Decreto Legislativo nº 22/20 seja
votado.
O Projeto recebeu emenda do
Governo, em 16 de dezembro de 2020, o
que fez com que fosse obrigado a passar
pelas comissões, impedindo sua votação
direta em plenário.

Jarim Lopes Roseira e Renato del Moura no Plenário da ALESP em 17/05/2022

O Deputado informou à época sobre
o assunto:
“A liderança do governo
apresentou emendas no plenário com
medo de que o PDL 22 fosse aprovado,
portanto, o projeto voltou para as
comissões”,
explicou
o
deputado
Giannazi, que acrescentou: “O PDL já está
aprovado nas comissões anteriores com
parecer favorável, porém, é necessário
que o projeto seja aprovado agora pela
Comissão de Finanças e Orçamento para
que volte à votação em plenário aqui na
ALESP”, frisou o parlamentar.
Depois de muita pressão dos
aposentados e de idas e vindas à ALESP
(mesmo com a votação sendo em modo
virtual), no dia 24/05/2022 a emenda 1 do
PDL teve voto favorável na Comissão de
Finanças, Orçamento e Planejamento da
ALESP. No entanto, como não podemos
nos espantar, os aliados do governo PSDB
aparentemente não querem derrubar o
confisco dos salários dos aposentados.
O presidente da Casa, Carlão Pignatari
não tem pressa em colocar o projeto em
votação.

O
Deputado
Carlos
Giannazi
tem
contumazmente
protocolado
requerimento solicitando a inclusão do
referido Projeto de Decreto Legislativo
na
Ordem
do
Dia,
(25/05/2022,
01/06/2022 e 14/06/2022) conforme
observamos na página da ALESP.
Constantemente o Presidente da Casa tem
feito “ouvidos de mercador” aos anseios
de todos os aposentados e pensionistas
do Estado de São Paulo. Enfatize-se que
o ex Presidente da Assembléia, Deputado
Cauê Macris é outro Deputado que
também nunca colocou em pauta o referido
projeto, procrastinando e prejudicando
sobremaneira os aposentados.
Está mais do que na hora, em que
as eleições estão a poucos meses de
acontecer, que os que sofrem hoje com
os descontos se lembrem de quem faz o
aposentado sentir um verdadeiro rombo
em seus proventos.
A pressão deve continuar!!!

AÇÕES CONTRA O DECRETO n0 65.021/20
(DESCONTO SOBRE PREVIDÊNCIA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS)

M

uitos dos questionamentos
de associados e não
associados
são:
“o
que a associação está
fazendo contra o desconto previdenciário
referente ao Decreto 65.021/20 e o
Decreto 65.964/21, que regulamentou a
Lei Estadual 1354/20?”

relatou decisão na ação direta de
inconstitucionalidade
nº
215032992.2020.8.26.0000, a qual foi movida pela
Confederação Nacional dos Servidores
Públicos - CNSP, onde a nossa associação
é filiada e faz parte da referida ADI. Em
sua relatoria o ilustre Magistrado em seu
último parágrafo aponta:

Esclarecemos
e
informamos
exaustivamente
que
existem
em
tramitação no STF, duas ações diretas de
inconstitucionalidade de nºs 6361 e 6367,
as quais AINDA não foram julgadas.

“Assim sendo, estando a questão
central da presente ação direta
em debate no âmbito da mais alta
Corte de Justiça nacional, de rigor o
sobrestamento do feito até julgamento
definitivo, pelo C. Supremo Tribunal
Federal, das ADI’s nºs 6.361 e 6.367. Int.
São Paulo, 24 de agosto de 2021 - Des.

Em 21 de agosto de 2021, o
Desembargador
Francisco
Casconi

Artigo publicado no Jornal do
Escrivão de novembro de 2021

Francisco Casconi - Relator Assinatura
Eletrônica”
Portanto, enfatizo que a decisão
final sobre a inconstitucionalidade da Lei
Estadual 1354/20 (Decreto 65.021/20),
está condicionada ao julgamento em
definitivo das ADIs no Supremo Tribunal
Federal.
Renato Del Moura

(republicado por solicitação de associados)
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Programa Sem Papel na Serventia Cartorária

por Silvia Maria Costa, Vice Presidente da AEPESP

Em

31/07/2019 através do Decreto
nº 64355, foi criado o Programa
Sem Papel pelo Governo Estadual,
que estabelece o processo digital no
âmbito da administração estadual.
O sistema Sem Papel propicia a
produção, tramitação, gestão e controle
de documentos digitais, bem como
a temporalidade e classificação do
documento no ato da criação.
Através de um único número de
protocolo, iniciado com a sigla do
respectivo órgão estadual, encaminhamos
processos de licitação, expedientes,
protocolados, ofícios, atestados de
freqüências, notificações, laudos periciais,
e acompanhamos o trâmite.
Para maiores detalhes consultamos a
Coordenadora da CADA da Secretaria de
Segurança Pública, Célia Taquehara que
esclareceu algumas questões, conforme a
seguir:
O que é o Programa Sem Papel?
Célia.: É o programa do Governo
Estadual de São Paulo que estabelece
o processo digital, a partir de modelos
padronizados pela legislação estadual,
com destinação e temporalidade definidas

de acordo com Plano de classificação da
Secretaria de Segurança Pública.

Você percebeu alguma vantagem para o
funcionamento das Delegacias?

O que são as demandas?

O Sistema possibilita mais rapidez
no trâmite do documento, o acesso
rápido à informação e em especial, torna
desnecessário o hábito das cópias físicas,
isso por si só, já traz muita economia pois
além do papel, reduz o gasto com espaços
físicos para armazená-las.

Célia: São as solicitações, as
informações inseridas na Plataforma do
Sistema Sem Papel
Como se deu a capacitação para o
programa?
Célia: No
primeiro
momento os
professores/tutores disponibilizaram curso
de Formação de 8 horas para capacitar
Formadores que posteriormente seriam os
Multiplicadores em suas Unidades.
Na
plataforma
também
há
a
possibilidade de se fazer o curso. Lá
foi disponibilizado todo o conteúdo, de
maneira bem didática, com tutoriais de
navegação distribuídos por módulos.
O programa é interessante/importante
para o escrivanato?
Célia: É importante para todos que
trabalham com documentos. O sistema
digital proporciona mais agilidade na
tramitação dos documentos, economia no
armazenamento (o físico requer gastos
com espaços), são inúmeras as vantagens.

Agradecemos a Célia Taquehara,
da Secretaria de Segurança Pública por
dirimir dúvidas do programa.
N.R.: Buscamos opiniões de alguns
escrivães de polícia que utilizam o programa
e tivemos as seguintes informações sobre
as vantagens: O programa é bom porque
ofícios encaminhado a órgãos estaduais,
notificações a servidores públicos e à
nossa co-irmã PM, cobrança de carta
precatória, respeitando a hierarquia tem
a confirmação de recebimento imediato
e com a vantagem de acompanhamento
de todo tramite do documento. Já a
questão de desvantagens são pequenas,
como problemas técnicos que envolvem
a pesquisa não ser ampliada, sendo
necessário o número do protocolo, por
exemplo. Em suma, o programa ajuda e
muito o trabalho do escrivanato.

Parcerias

Conselheiros da AEPESP, Celso Arruda e Marco Titanero, juntamente com o Presidente
Renato Del Moura e Eronides Aguirre Lopes, Advogado , recepcionaram a Sra Marisa Maurer,
gerente da Cooperforte.

A

AEPESP firmou parceria para
atender aos nossos associados
com a COOPERFORTE.

A COOPERFORTE é uma das maiores
cooperativas de crédito do país, fundada há
37 anos, com atuação em âmbito nacional
através de modelo de atendimento digital,
possuindo sólida situação econômico-financeira (Patrimônio Líquido de R$ 585 milhões
e Ativos Totais de R$ 2,6 bilhões) e excelente
classificação de risco corporativo (Rating A+,
pela AUSTIN, e A3, pela ARGUS, ambos com
perspectivas estáveis).
A Cooperativa, centrada nos princípios
cooperativistas de ajuda mútua, democracia,
equidade e solidariedade, conta com cerca de
150 mil associados, representados por funcio-

nários de Instituições Financeiras públicas federais (BB, Caixa, BASA, BNB, BNDES e Banco Central do Brasil) e servidores públicos das
esferas federais e estaduais e empregados de
empresas públicas, incluindo aposentados e
familiares.

exercício.

A COOPERFORTE oferece a seus associados as melhores condições financeiras, tanto em crédito pessoal pré-aprovado com prazos de até 96 meses, quanto em aplicações
financeiras de renda fixa (Depósito a Prazo e
Letra Financeira), proporcionando ainda a distribuição anual de sobras oriundas dos resultados financeiros auferidos pela Cooperativa.
Para os investidores, essa prática cooperativista aumenta a rentabilidade das aplicações
e, para os tomadores de crédito, resulta na
devolução de parte dos juros pagos a cada

Associe-se com a abertura de conta no
valor de R$ 50,00 e invista a juros de 103%
do CDI e taxas de empréstimos que variam
de 1,79% a 2,49% de 4 a 96 meses.

Na COOPERFORTE não é necessário
abrir conta corrente, não tem mensalidades,
utilizam a sua conta bancária, e tem auxílio
funeral e seguro em todos os financiamentos.

Consulte o app ou site COOPERFORTE.
Telefone 0800-7013766
ou
11-3106-6969.
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De olho na ALESP

Assembléia Legislativa aprova projeto
de Diretrizes Orçamentarias para 2023

Assembléia Legislativa aprova projeto
que cria a Polícia Penal

Em 29/06/22, em Seção Extraordinária, os Deputados
aprovaram o projeto das Diretrizes Orçamentárias para o ano
de 2023.

. A PEC 2/2022 aprovada por unanimidade em dois turnos
estabelece que agentes de segurança penitenciária, agentes de
escoltas e vigilância penitenciária componham a nova categoria.

O projeto teve o recorde de emenda (205), as quais foram
inclusas para a sanção do Sr. Governador.

O objetivo foi adequar a Constituição Estadual à emenda
constitucional nº 104/19, que criou as policiais penais federais,
estaduais e distrital.

Em realidade o projeto nada inovou em relação aos anos
anteriores, para a segurança a meta é compras de equipamentos modernos, no entanto em relação a verbas de reestruturação da pasta nada foi aprovado de concreto.
O projeto na integra foi publicado no DOE Legislativo de
30/06/2022, págs. 13 a 41.

Nossos parabéns aos agentes penitenciários, uma função árdua, valente. A aprovação da PEC é um reconhecimento desses
valorosos e incansáveis componentes do sistema de segurança
nacional.

Audiência Pública
pela
moralização do IAMSPE

precário,
uma
demora imensurável para
a realização de exames
mais complexos.

É

notório que há anos, o Hospital
do Servidor Público não atende
a contento seus conveniados.
Os grandes problemas contumazes são a
demora no atendimento e a qualidade no
atendimento que se fragiliza diante das
demandas.
O Iamspe não se adaptou a agilização
moderna. Ainda mantém um atendimento

Outro
ponto
importante é o abusivo
aumento de 3% para
os
aposentados
e
pensionistas. ( A lei
17.293/20
determina
que o
contribuinte,
o beneficiário e o
agregado
com
59
anos ou mais paga 3%. Contribuinte e
agregado com menos de 59 anos paga
2% e beneficiário com menos de 59 anos
paga 0,5%.)
Também não mantém credenciadas
adequadas no interior, assim como na
grande São Paulo.

E o governo se mantém omisso,
sempre omisso. Não existe projeto do
executivo visando qualquer melhoria.
Sem contar que o Estado não repassa,
na forma de contrapartida patronal, seus
3% que o servidor público, esse sim,
mensalmente contribui. Só neste ano,
o valor de contribuição dos servidores
públicos foi de 1,6 bilhão de reais,
conforme informou a sra. Ana Cristina
Manente, Presidente da Associação dos
Funcionários do IAMSPE (AFIAMSPE).
Nos dias de hoje, com a crise
econômica, onde governos incompetentes
não conseguiram e não conseguem ajustar
ao menos a cesta básica do trabalhador, o
servidor público estadual não teve reajuste
salarial compatível de acordo com a
inflação há décadas. Os tempos exigem
mudanças.
Renato Del Moura

Elogio dos Associados
Orgulho em ser

Associado agradece

Escrivão de Polícia

Atendimento

O Associado João Luis do Nascimento, de Mogi Guaçu, encaminhou, via whatsapp, a foto ao lado, em que toma um chá
com a seguinte frase:

O associado Décio Tadeu Pandori,
da Capital, agradeceu via whatsapp, a
diretora administrativa pelo empenho no
cadastro de sua funcional de Aposentado.
Hoje ele já se encontra com o
documento em mãos.

“Nada melhor que tomar um chá
numa caneca que te remete ao passado.
Ser Escrivão de Polícia é e foi o meu
maior orgulho.”

Venha a AEPESP e faça sua
funcional de Aposentado.
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Lei 1.361/21
excluiu reajuste do Adicional
Insalubridade. A Aepesp está de olho!!!!!!

Precatórios
A
Confederação
Nacional
dos
S e r v i d o r es P ú b l i c o s – C N S P d a q u a l
a A E P ES P é f i l i a d a , p r e s i d i d a p e l o D r.
A nt o n i o Tu c c i l i o e a t r avé s d o D r. J u l i o
B o n a f o nt e, A d vo g a d o r e p r e s e nt a nt e d a
e nt i d a d e, e nv i a r a m c ó p i a d o m e m o r i a l
d a s u s t e nt a ç ã o o r a l n o ST F – S u p r e m o
Tr i b u n a l Fe d e r a l, s o b r e a u t i l i z a ç ã o
dos recursos dos depósitos judiciais
para pagamento dos precatórios
a l i m e n t a r e s. O c a s o é d o E s t a d o
d o Pe r n a m b u c o q u e u s o u o d i n h e i r o
para outros fins e não para pagar os
precatórios com outros Estados.
D r.
B o n a f o nt e
a p r ove i t o u
para
c o b r a r d o S u p r e m o, q u e o f i c i e a o s
B a n c o s e P r e s i d e nt e s d o s Tr i b u n a i s
para
realizar
imediato
p a g a m e nt o
u t i l i z a n d o o s va l o r e s e a o C o n s e l h o
Nacional de Justiça para fiscalizar e
p u n i r, c u m p r i n d o o a r t i g o 10 0 § 7 º d a
C o n s t i t u i ç ã o Fe d e r a l.
N o s s o s e l o g i o s a a t u a ç ã o e f i c i e nt e
e e f i c a z d a C N S P e d o c a u síd i c o q u e a
r e p r e s e nt o u.

Cantinho da Poesia
Maria Amélia Leal

JULHO!

Metade do ano já passou
Marcas profundas deixou
Com os desastres naturais
E as crises internacionais!
A natureza demonstrando
As agressões impingidas,
Ao mundo vai mostrando
As consequências sofridas!
JULHO, traga para todo ser
Condições para bem viver
Com pacífica convivência,
Para geral sobrevivência!
JULHO, estamos saudando
A Deus estamos rogando,
Ser humano, compreensão
Para haver paz, fé, e união!

ASSOCIADO
MANTENHA SEUS DADOS ATUALIZADOS
NA AEPESP.

Insistimos em divulgar aos nossos associados que na
edição da lei n.º 1.361/21, o governo paulista extinguiu o índice para o reajuste
da insalubridade dos policiais, no entanto o atual governador, bem como nenhum
parlamentar efetivou proposta de lei visando regularizar o novo percentual de
reajuste.
Isso vai nos prejudicar sensivelmente, pois enquanto a forma de
reajuste não estiver expressa em lei, não teremos alterações no valor o que é
uma forma de “congelamento” do adicional insalubridade.
Base de Cálculo (Atual)
•

A partir de 1º de março de 2021;
Máximo

R$ 785,67

Médio

R$ 392,81

Mínimo

R$ 196,38

* O valor do adicional será reajustado, anualmente, no mês de março, com
base no Índice de Preços ao Consumidor - IPC, apurado pela Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas – FIPE.(Revogado o Parágrafo Único do artigo 3º, pelo
artigo 29 da Lei Complementar 1.361, de 21 de outubro de 2021) (fonte: Secretaria de Orçamento e Gestão).

Projeto do Fórum Resiste-PC
apresentado pelo Dep.
Castello Branco
O projeto de Lei Complementar nº 29/2022,
elaborado pelo Grupo Resiste-PC que engloba diversas associações e
sindicatos da polícia civil, foi apresentado pelo Deputado Castello Branco
e pretende equipar os salários da Polícia Civil ao da Polícia Federal, assim
como outros benefícios como hora extras e premiações de chefia com
pró-labore adequados.
Verifiquem no D.O.E Legislativo de 11/05/2022 - pág. 2
2 – São Paulo, 132 (81)
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maior apreensão de entorpecentes da história do Município de
Salto, em 27 de abril de 2022.
20 - Moção nº 105, de 2022, de autoria da deputada Leticia Aguiar. Aplaude o guarda civil municipal Marcio Augusto
Fernandes pela participação na ocorrência que resultou na
maior apreensão de entorpecentes da história do Município de
Salto, em 27 de abril de 2022.
21 - Moção nº 106, de 2022, de autoria da deputada Leticia Aguiar. Aplaude a guarda civil municipal Michelo Jackson
da Silva pela participação na ocorrência que resultou na maior
apreensão de entorpecentes da história do Município de Salto,
em 27 de abril de 2022.
22 - Moção nº 107, de 2022, de autoria da deputada Leticia Aguiar. Aplaude o guarda civil municipal Ronaldo Siqueira
de Melo pela participação na ocorrência que resultou na maior
apreensão de entorpecentes da história do Município de Salto,
em 27 de abril de 2022.
23 - Moção nº 108, de 2022, de autoria da deputada Leticia Aguiar. Aplaude o guarda civil municipal Ronaldo Martins
Ferreira pela participação na ocorrência que resultou na maior
apreensão de entorpecentes da história do Município de Salto,
em 27 de abril de 2022.
5ª Sessão
1 - Projeto de lei Complementar nº 28, de 2022, de autoria
do deputado Carlos Giannazi. Autoriza o Poder Executivo a instituir o Prêmio de Incentivo pela Atuação na Educação - PIAE,
para os servidores integrantes das classes que especifica.
2 - Projeto de lei nº 250, de 2022, de autoria do deputado
Tenente Coimbra. Declara de utilidade pública o Instituto Visão
do Bem, com sede em Santos.
3 - Projeto de lei nº 251, de 2022, de autoria do deputado
Caio França. Institui a Politica Estadual de Quotas nas instituições estaduais de ensino superior, técnico, tecnológico e profissionalizante, destinada às pessoas com deficiência.
4 - Projeto de lei nº 252, de 2022, de autoria do deputado
Castello Branco. Determina a divulgação dos antecedentes
criminais de terceiros nos sites e demais locais de consulta pertencentes a instituições estaduais de assistência às mulheres.
Em pauta por 15 (quinze) sessões para conhecimento,
recebimento de emendas e estudos das Sras. Deputadas
e dos Srs. Deputados, de acordo com o § 2º do artigo
246 do Regimento Interno.
3ª Sessão
Projeto de lei nº 247, de 2022, de autoria do Sr. Governador.
Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.

Oradores Inscritos
PEQUENO EXPEDIENTE - 11/05/2022
1 - DELEGADO OLIM
2 - REINALDO ALGUZ
3 - SEBASTIÃO SANTOS
4 - PAULO LULA FIORILO
5 - EMIDIO LULA DE SOUZA
6 - DR. JORGE LULA DO CARMO
7 - ALEX DE MADUREIRA
8 - LUIZ FERNANDO
9 - MARTA COSTA
10 - LECI BRANDÃO
11 - TENENTE NASCIMENTO
12 - EDMIR CHEDID
13 - ADALBERTO FREITAS
14 - MARIA LÚCIA AMARY
15 - EDSON GIRIBONI
16 - CORONEL NISHIKAWA
17 - CARLA MORANDO
18 - CORONEL TELHADA
19 - ANALICE FERNANDES
20 - GIL DINIZ
21 - ADRIANA BORGO
22 - CONTE LOPES
23 - MAJOR MECCA
24 - FREDERICO D'AVILA
25 - MARCOS DAMASIO
26 - CAIO FRANÇA
27 - VALERIA BOLSONARO
28 - CARLOS CEZAR

29 - TEONILIO BARBA LULA
30 - ROBERTO MORAIS
31 - CARLOS GIANNAZI
32 - MÁRCIA LULA LIA
33 - JANAINA PASCHOAL
34 - DRA. DAMARIS MOURA

Em anexo, seguem os Termos de Adesão com assinatura
dos Deputados que participarão da Frente Parlamentar.
Sala das Sessões, em 10/5/2022.
a) Adriana Borgo (PTC) a) Daniel Soares (UNIÃO) (apoio)
a) Coronel Nishikawa (PL) (apoio) a) Márcia Lia (PT) (apoio) a)
Rodrigo Moraes (PL) (apoio) a) Ricardo Madalena (PL) (apoio)
a) Sergio Victor (NOVO) (apoio) a) Maurici (PT) (apoio) a) Major
Mecca (PL) (apoio) a) Frederico d'Avila (PL) (apoio) a) Delegada
Graciela (PSDB) (apoio) a) Cezar (PDT) (apoio) a) Emidio de
Souza (PT) (apoio) a) Valeria Bolsonaro (PL) (apoio) a) Leticia
Aguiar (PP) (apoio) a) Delegado Olim (PP) (apoio) a) Edna
Macedo (REPUBLICANOS) (apoio) a) Marcio Nakashima (PDT)
(apoio) a) Marcos Damasio (PL) (apoio) a) Rafael Silva (PSD)
(apoio) a) Paulo Correa Jr (PSD) (apoio) a) Coronel Telhada (PP)
(apoio) a) Delegado Bruno Lima (PP) (apoio) a) Janaina Paschoal (PRTB) (apoio) a) Castello Branco (PL) (apoio) a) Adalberto
Freitas (PSDB) (apoio) a) Conte Lopes (PL) (apoio)

GRANDE EXPEDIENTE - 11/05/2022
1 - DELEGADO OLIM
2 - REINALDO ALGUZ
3 - SEBASTIÃO SANTOS
4 - PAULO LULA FIORILO
5 - EMIDIO LULA DE SOUZA
6 - DR. JORGE LULA DO CARMO
7 - ALEX DE MADUREIRA
8 - LUIZ FERNANDO
9 - MARTA COSTA
10 - LECI BRANDÃO
11 - TENENTE NASCIMENTO
12 - EDMIR CHEDID
13 - EDNA MACEDO
14 - ADALBERTO FREITAS
15 - MARIA LÚCIA AMARY
16 - EDSON GIRIBONI
17 - CORONEL NISHIKAWA
18 - CARLA MORANDO
19 - ENIO LULA TATTO
20 - GIL DINIZ
21 - CORONEL TELHADA
22 - ADRIANA BORGO
23 - CONTE LOPES
24 - MAJOR MECCA
25 - FREDERICO D'AVILA
26 - CAIO FRANÇA
27 - VALERIA BOLSONARO
28 - CARLOS CEZAR
29 - TEONILIO BARBA LULA
30 - ROBERTO MORAIS
31 - CARLOS GIANNAZI
32 - MÁRCIA LULA LIA
33 - JANAINA PASCHOAL
34 - DRA. DAMARIS MOURA

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 29, DE 2022
Institui, no âmbito da Polícia Civil do Estado de São
Paulo, vinculada à Secretaria de Segurança Pública, o
Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações - PCCR, para
os servidores integrantes do seu Quadro Próprio de Pessoal, fixa o subsídio mensal dos membros das carreiras
que indica, conforme § 9º do art.144 da Constituição da
República, e determina medidas correlatas.

Expediente
10 DE MAIO DE 2022
35ª SESSÃO ORDINÁRIA
OFÍCIOS
CÂMARAS MUNICIPAIS
Nº 1923/2022, de Piracicaba, encaminha a Moção 73/22.
Juntado ao PL 212/22.
DIVERSOS
S/Nº, do Departamento de Polícia Judiciária da Capital
- DECAP - 16º Distrito Policial, encaminha resposta ao Ofício
SGP-P 11/22, Rel. nº 090074/2022
S/Nº, da Delegacia Geral de Polícia, encaminha resposta ao
Ofício SGP-P 05/22, Rel. nº 090075/2022

FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA AS
COOPERATIVAS DE TRANSPORTE DE CARGAS
Memo Gabinete 100/2022
Assunto: Criação da FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA
AS COOPERATIVAS DE TRANSPORTE DE CARGAS.
Ao Ilustríssimo Srº Carlão Pignatari - Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - ALESP.
Solicito nos termos da Resolução Nº870/2011, modificada
pela Resolução Nº874/2011, as providências de Vossa Excelência, para criação da FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA AS
COOPERATIVAS DE TRANSPORTE DE CARGAS.
A criação de tal frente suprapartidária tem como objetivo,
fomentar o cooperativismo de Transporte de Cargas, além
promover debates, receber demandas, e desenvolver projetos
e direitos relacionados a esta classe fundamental para o bom
desenvolvimento do Estado.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 1º - Fica instituído, no âmbito da Polícia Civil do
Estado de São Paulo - PCSP, vinculada à Secretaria de Segurança Pública - SSP, nos termos da presente Lei Complementar, o
Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações - PCCR dos servidores públicos ocupantes de cargos de natureza policial civil do
Estado, observados os princípios e diretrizes gerais da administração pública, definidos nos artigos 37 a 41, da Constituição
Federal, 111 a 116 e 124 a 137, da Constituição Estadual, na
Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, e alterações, e nos
princípios da hierarquia e da disciplina que lhes são peculiares.
Artigo 2º - A carreira policial civil é exclusiva de Estado,
estruturada para prestação de serviços essenciais e constituída
das atividades que objetivam:
I - a exclusividade das funções de polícia judiciária, prevenção especializada e apuração das infrações penais;
II - a preservação da ordem pública;
III - a incolumidade das pessoas e do patrimônio;
IV - o asseguramento da liberdade, das garantias individuais, da segurança pública, da segurança jurídica, da paz social e
dos direitos humanos.
Parágrafo único - Observado o disposto nos artigos antecedentes, o exercício das atividades da carreira policial civil
caracteriza-se pelo regime de trabalho policial civil, exigência
de formação e capacitação continuada em polícia judiciária e
multidisciplinaridade de conhecimento técnico-científico.
Artigo 3º - A presente Lei Complementar estrutura a carreira policial civil e seus cargos de provimento efetivo, caracterizados por sua denominação, descrição sumária e detalhada
de suas atribuições, requisitos para o ingresso, remuneração e
desenvolvimento funcional.
Parágrafo único - Os cargos e as funções de natureza
policial civil, por sua finalidade e característica técnico-especializada, são incompatíveis com o desempenho de qualquer
outra atividade, pública ou privada, ressalvadas as exceções
previstas em lei.
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS
Artigo 4º - O PCCR, criado pela presente Lei Complementar,
tem por objetivo geral dinamizar a estrutura de carreira dos
cargos mencionados no art.1º, destacando a profissionalização
e qualificação, visando à melhoria da qualidade dos serviços
essenciais prestados à sociedade, além dos seguintes objetivos
específicos:
I - valorização da carreira, dotando-a de estrutura eficaz
e compatível com as necessidades dos serviços a que se destinam, além de estabelecer mecanismos e instrumentos que
regulem o desenvolvimento funcional e remuneratório na
respectiva carreira;
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II - adoção do princípio do mérito para desenvolvimento
na carreira, mediante a valoração do conhecimento adquirido
pelas titulações acadêmicas e corporativas, e por meio da avaliação da competência e do desempenho funcional do servidor;
III - manutenção de corpo profissional de alto nível, dotado
de conhecimentos, valores e habilidades compatíveis com a responsabilidade político-institucional da polícia civil e do Estado;
IV - integração do desenvolvimento profissional ao desempenho das missões institucionais da Polícia Civil.
CAPÍTULO III
DOS CONCEITOS FUNDAMENTAIS
Artigo 5º - Para os efeitos desta Lei Complementar, considerar-se-á:
I - Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações - PCCR: conjunto de normas que disciplinam o ingresso e instituem oportunidades e estímulos ao desenvolvimento pessoal e profissional
dos servidores de forma a contribuir com a qualidade e melhoria dos serviços prestados pelo órgão ou entidade, constituindo-se em instrumento de gestão da política de pessoal;
II - Cargo de Natureza Policial Civil: conjunto de atribuições
e responsabilidades privativas de Estado, especificamente
cometidas a servidor legalmente investido, com as características de criação por lei, denominação própria, número definido e
remuneração correlata custeada com recurso público;
III - Servidor Policial Civil: pessoa legalmente investida em
cargo público de natureza policial civil, de provimento efetivo e
no desempenho de funções correlatas;
IV - Função Policial Civil: conjunto dos direitos, obrigações
e atribuições inerentes ao servidor público legalmente investido
em cargo público de natureza policial civil;
V - Carreira Policial Civil: organização de cargos de natureza policial civil, estruturados em um Quadro Permanente
de Pessoal, hierarquicamente, em série e níveis de retribuição
pecuniária correspondentes, cuja progressão funcional obedece
a regras específicas;
VI - Classe: corresponde a um conjunto de faixas de subsídios de um mesmo cargo, estabelecendo níveis de desenvolvimento vertical na carreira;
VII - Nível: conjunto de classes semelhantes quanto à natureza, grau de complexidade e responsabilidade das atribuições,
superpostas verticalmente, constituindo a linha natural de
progressão do servidor público na carreira, por elevação da sua
respectiva qualificação profissional;
VIII - Grupo Ocupacional: conjunto de cargos de atividades
profissionais correlatas ou afins quanto à natureza dos respectivos trabalhos ou ao ramo de conhecimento aplicado em seu
desempenho;
IX - Faixa: divisão de uma classe em escalas de subsídio,
constituindo a linha de progressão horizontal do servidor;
X - Matriz: conjunto de classes e faixas de subsídios
sequenciadas, estruturadas segundo a formação, habilitação,
titulação ou qualificação profissional com respectivos valores
nominais de subsídio;
XI - Grade: conjunto de matrizes de subsídio referente a
cada cargo;
XII - Progressão Horizontal: correspondente à passagem do
servidor, decorrido o lapso temporal do estágio probatório, de
uma faixa de subsídio para a imediatamente superior, dentro
de uma mesma classe, na estrutura do cargo que ocupa, que
ocorrerá com o interstício de 02 (dois) anos, na faixa inicial "a",
e 01 (um) ano, em cada faixa subsequente "b", "c" e "d".
XIII - Progressão Vertical: correspondente à passagem do
servidor da última faixa de subsídio da classe em que se encontre para a faixa inicial da outra imediatamente superior, motivada por critérios de tempo de serviço, avaliação de desempenho
e curso específico de aperfeiçoamento;
XIV - subsídio: observado o disposto no § 2º do art.8º, valor
da parcela pecuniária única atribuída mensalmente ao cargo
público ocupado, para cada uma das faixas das classes.
CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA DOS CARGOS,
DAS CARREIRAS E DAS REMUNERAÇÕES
Artigo 6º - Fica instituído, no âmbito da Polícia Civil, vinculada à Secretaria de Segurança Pública, o Grupo Ocupacional
Policial Civil, integrado pelos cargos públicos de carreiras constantes no art.7º, cujos quantitativos de cargos, exceto para a
carreira de Delegado de Polícia, estão definidos na forma do
art.2º da Lei Complementar nº 1.151, de 25 de outubro de 2011.
Seção I
Do Grupo Ocupacional Policial Civil
Artigo 7º - Integram o Grupo Ocupacional Policial Civil os
cargos públicos efetivos de carreira, de natureza policial civil, de:
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A AEPESP firmou parceria com o
escritório de advocacia composta pelos
advogados Robson Conceição e Eugênio
Alves da Silva.
Robson Conceição foi escrivão de
polícia e sabe os problemas que nossos
associados e não associados enfrentam no
exercício da função.

Associado LUIS ALBERTO RICCI LOPES DE
BARROS, Escrivão de Polícia Aposentado em 08/04/2022,
compareceu a entidade para atualizar seu cadastro e
também conversou com o Presidente Renato Del Moura
sobre o início da aposentadoria e sobre assuntos pertinentes
a carreira.

Presidente e Conselheiros da AEPESP , e os Advogados em
reunião.

A s s o c i a d a
MARIA
RISOLETA
ESTRELA, Escrivã de
Polícia
Aposentada,
compareceu à AEPESP
para conversar com o
amigo de longa data,
Renato Del Moura.
Acompanhada de
sua irmã, Violeta e sua
prima Realina, apresentou a elas, com muito orgulho, a entidade que
a representa.

A

Lado Direito, nosso Conselheiro ADELSO FRANCISCO COELHO e esposa,
Sra. MATILDE BANDINELA COELHO.
ADELSO é considerado um dos maiores
Escrivães de Polícia por
ter exercido a carreira
por décadas, acumulando chefias de cartório em
Distritos, Seccionais e
Departamentos, sempre
com dignidade e sabedoria. Reverenciado por
diversos colegas, sempre
prestativo e atuante em
prol da classe.

Tarde de autógrafos na AEPESP

Delegada de Polícia Aposentada, Teresinha de Carvalho ministrou palestra em nossas dependências
para divulgação de seu livro “Memórias de
um Delegado de Saias - Uma biografia
corajosa” , lançado recentemente no meio
literário. A autora que já atuou como escrivã
de polícia e depois como delegada, contou
aos convidados como ingressou na carreira e enfrentou o machismo estrutural em
nossa instituição. Posicionou-se a favor das
mulheres vítimas de violência antes da Lei
Maria da Penha como vereadora na cidade
de Campinas/SP. Ao longo dos anos, acumulou experiência e muitas histórias, que
compartilhou com o público presente.

Dra. Teresinha de
Carvalho acima
palestrando.
Ao lado autografando
livros para os
presentes

O escritório atua na área Criminal e
participativo e também em outras áreas:
Direito Militar, Cível, Trânsito, Consumidor
e Trabalhista.

Seu
relato
motivou
várias
manifestações
dos
participantes,
dentre
eles, o investigador de
polícia aposentado
e
hoje
advogado, Lourival
Carneiro;
Jarim
Lopes
Roseira, Presidente da Seção
São Paulo da IPA; Airton
Marques, representante do
SEPESP e da Dra. Elisabeth Massuno,
conselheira da AFPESP. O presidente
da AEPESP, Renato Del Moura, elogiou a
biografia e ressaltou o compromisso em
manter a entidade aberta aos componentes
de todas as carreiras da Polícia Civil para
dividirem suas experiências culturais.

Dra. Teresinha de Carvalho
associando-se à AEPESP.

Prof. Dr. Jarim e
Dr. Lourival Carneiro

Agora sua saúde tem um plano.

O plano de saúde com um Q a mais
em tudo para cuidar de você e da
sua família.

Médicos de família
da Clínica Einstein
Melhores clínicas e hospitais
do Brasil em São Paulo
Atendimento médico 24h
pelo aplicativo

Planos a partir de
R$
,89

219

Plano Qfácil - 0 a 18 anos - Enfermaria
Preço da tabela de maio/2022

Reajustes até 2x menores,
controlados por lei e pela ANS

Fale com a gente

11 91104-4747

Siga o Qsaúde:

/qsaude

@qsaude

APONTE SUA CÂMERA
E SAIBA MAIS ;)

/qsaude

