
EDSON MINORU NAKAMURA – Delegado de Classe Especial 

Preliminarmente, parabenizo ambas diretorias, nas pessoas de seus Presidentes, Drs. Gustavo 
e Raquel, pela excelente gestão, até então, frente a entidade em que representam, bem como, 
pela feliz iniciativa dessa ideia. 
Isso, sem dúvida alguma, será um grande passo para o exercício da democracia Institucional. 
Segue abaixo algumas das sugestões deste associado/sindicalizado, sem prejuízo de outras: 
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PROPOSTAS: 

 1. Para fortalecimento da Instituição Polícia Civil do Estado de São Paulo, é de total 
relevância que se tenha autonomia de uma polícia de Estado e não de Governo, para 
gerir seu trabalho sem possíveis ingerências que seja, em qualquer esfera, e para isso, 
precisamos urgentemente, de uma legislação a nível estadual que dê amparo legal à 
eleição em lista tríplice, prevendo a escolha do Delegado Geral de Polícia (ora em 
andamento na ALESP); 

 2. Reuniões de trabalho conjunto junto ao Governo do Estado visando a urgente 
recuperação do acéfalo quadro funcional da Polícia Civil de São Paulo, reequilibrando 
o seu quadro de material humano com a instauração de concursos públicos contínuos, 
até que seja preenchido o claro existente; 

 3. Objetivar o resgate da credibilidade da opinião pública da Instituição perante os 
Órgãos de Impressa e a Sociedade, criando mecanismos de auto estima dos policiais 
para o bom desenvolvimento dos seus misteres, e com isso, englobar: estudos de 
plano de aumento salarial (reconhecimento carreira do Delegado de Polícia com as 
demais careiras jurídicas – ao menos com a de Defensor Público), planos de carreira 
(reestruturação), condições de trabalho, equipamentos, etc.; 

 4. Gestões administrativas e políticas, para enxugar e extinguir unidades policias e 
delegacias de polícia ociosas no Estado, criadas no passado sem estudos formalizados 
e de maneira “política”, o que poderá contribuir para melhor redistribuição de recursos 
materiais e humanos. 

 


