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Milton Vieira nasceu em Taubaté, São 
Paulo, no dia 22 de junho de 1953. Hoje 
reside na cidade São José dos Campos/

SP. 
É casado e tem duas � lhas. Ingressou a sua 

carreira na Policia Militar em 22/07/1976, trabalhou no 
policiamento na de cidade de São José dos Campos –
SP. 

De 1977 até 1982, quando foi convidado pelo 
então prefeito Robson Marino na cidade de São José 
dos Campos, onde era o chefe de segurança do prefeito 
no período de 1982 a 1986. 

A convite do Deputado Federal Dr. José de Castro 
Coimbra foi designado para trabalhar como adjunto de 
che� a de gabinete na secretaria de administração do 
Estado de São Paulo, onde permaneceu até 1988. 

Milton retornou para São José dos Campos e se 
apresentou no 1o BPM/I, seu batalhão de origem, onde 
� cou no policiamento até 1994, quando se tornou 
Vereador pela cidade de São José dos Campos. 

Milton se tornou empresário na área de segurança 
privada na região do Vale do Paraíba entre os anos 1994 
a 2000, em seguida foi convidado a assumir a Regional 
01 do Vale do Paraíba. 

Em março de 1999 foi de� nitivamente aclamado 
Presidente da regional 01 quando começou a sua 
gestão de direito e fato. Milton Vieira arregaçou as 
mangas, juntamente com os seus diretores, fazendo 
uma verdadeira revolução na regional 01.  

Na época havia somente 172 sócios em toda 
a região do Vale do Paraíba. Como muito trabalho 
e dedicação, nos dias atuais, a regional 01 detém 
aproximadamente 4 mil sócios. 

Ao assumir a administração da regional, havia 
um patrimônio de cerca de 2 milhões e quinhentos 
mil reais, hoje este patrimônio encontra-se elevado ao 
valor de 9 milhões e oitocentos mil reais. 

Na esfera política centrina, Milton tem trânsito 
livre nas unidades policias da região, possuindo um 
bom relacionamento com todos os comandantes. 

No mundo político partidário Milton Vieira 
possui bons relacionamentos em toda região, até 
porque é presidente regional de um partido político 
(PRTB), exercendo a coordenação de vários diretórios 
municipais na região do Vale do Paraíba. ■
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ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS 
TEM NOVA DIRETORIA

Tomou posse no dia 12 de março de 2022, na sede 
central da Associação dos Cabos e Soldados da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo, o novo 

Presidente da entidade, o Soldado PM Milton Vieira, 
juntamente com toda a sua diretoria. A chapa “Trabalho 
e Honestidade” foi eleita para o quadriênio 2022-2026.
     Milton Vieira era o Presidente da Regional de 
São José dos Campos, e seu vice-presidente, Sérgio 
Santana, era o Presidente da Regional de Santos.
         A solenidade teve início com a formação da mesa, 
da qual participaram o então Presidente Cabo Wilson 
Morais, que ocupou o cargo nos últimos 27 anos; o 
Secretário Municipal Adjunto de Segurança Urbana, 
Dalmo Luiz Coelho, representando o Prefeito de 
São Paulo, Ricardo Nunes; o Presidente da ANERB – 
Associação Nacional de Entidades Representativas de 
Policiais Militares e Bombeiros Militares – Leonel Lucas; 
o Deputado Estadual Campos Machado; e o Presidente 
da AFAM – Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos 
Militares do Estado de São Paulo, Cel. Roberto Alegretti.
         Abrilhantado pelo Corpo Musical da Polícia Militar, 
sob a presença do Capitão Jassen, e a apresentação do 
1° Sgt PM Israel, do Cb PM Brito e do Sd Souza, o evento 
prosseguiu com a execução do hino nacional e da canção 
da Polícia Militar. Em seguida, o Cabo Wilson e sua esposa, 
Dona Maria de Lourdes, foram agraciados com uma placa 
e com �ores. Cabo Wilson agradeceu primeiramente a 
Deus, por todo o tempo em que, com força e sabedoria, 

Composição da nova diretoria.

permaneceu à frente da entidade. Desejou sucesso à nova 
diretoria.

              A POSSE

     Começou, então, a posse de todos os presidentes 
regionais, secretários, tesoureiros e suplentes das 13 
regionais: Botucatu, Franca, Araraquara, Araçatuba, 
Marilía, São José do Rio Preto, Bauru, Sorocaba, Barretos, 
Santos, Campinas, Ribeirão Preto e São José dos Campos.
       Em seguida, tomou posse o Conselho Fiscal e seus 
suplentes. O segundo vogal é o Soldado Milton Rodrigues 
de Souza; o primeiro vogal é o Cabo Carlos José Vicente 
Amorim; o relator é o Cabo Luiz Fernando Melo Vianna; 
o Secretário é o Cabo Ronaldo Carlos Scheibel; e o 
Presidente é o Cabo Paolli Aparecido Teodoro da Silva.
            A diretoria executiva e seus suplentes vieram a seguir: 
Diretora do Departamento Feminino: Cabo Maria Cristina 
Figueiredo; Diretor do Departamento de Patrimônio: Cabo 
João Carlos Franco; Diretor do Departamento das Regionais: 
Cabo Je�erson Cintra Barra; Diretor do Departamento de 
Assistência Social: Soldado Nilton Viana dos Santos; Diretor 
do Departamento Jurídico: Antonio Roberto Monzani; 
Vice-Diretor do Departamento de Finanças: Cabo Claudinei 
Penachioni; Diretor do Departamento de Finanças: Cabo 
Gilson Braga; e Diretor Secretário-Geral: Cabo Paulo Roberto 
dos Santos Ferreira.     
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ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS 
TEM NOVA DIRETORIA

Auditório da ACS preparado para a posse. Momento da assinatura da posse.

Atual presidente da ACS juntamente com sua primeira dama.

Presidente da ACS juntamento com o Deputado Estadual Campos Machado.

PASSADO E FUTURO

             O Secretário Adjunto de Segurança 
Urbana, Dalmo Luiz Coelho, falou 
da sua surpresa ao saber, através 
das informações passada no vídeo 
institucional, de uma entidade que 
cuida daqueles que protegem o 
cidadão, se preocupa com a saúde, 
a defesa e até o lazer do policial.
O presidente da ANERB, Leonel 
Lucas, citou as conquistas nacionais 
alcançadas com a ajuda da ACS .
 O deputado Campos Machado, 
parceiro político da Entidade nas 
lutas salariais junto ao Governo, disse 
que é “preciso reconhecer o trabalho 
feito pelo ex-presidente. O deputado 
a�rmou ainda que o último reajuste 
salarial dos policiais militares foi uma 
conquista conjunta, mas que o novo 

     IRMANDADE

     O derradeiro ato simbólico foi a entrega, do antigo para 
o novo presidente, da bandeira da Associação. O Soldado 
Milton Vieira hasteou o pavilhão. Sentou-se à mesa 
pedindo que Deus se sentasse com ele. Em seu discurso 
de posse, o novo Presidente disse que reconhece que a 
missão é árdua, mas que estará  na porta da Assembleia 
Legislativa, da Secretaria da Segurança Pública, do Palácio 
do Governo, pedindo tudo que deixaram de cumprir com 
a Corporação, tudo aquilo que o policial militar tem direito.
            Disse que, nos 645 municípios do Estado, onde houver um 
policial em estado de necessidade, ele quer ser comunicado 
através de seus representantes. Acrescentou que o 
atendimento social será fundamental e que não abre mão 
de um departamento jurídico com atendimento nota 10.
       Aos diretores, conclamou para um pacto de irmandade, 
para um grito de guerra. Reunindo-os no centro do 
corredor, o Presidente pediu que repetissem três palavras: 
lealdade, união e força. ■

Presidente fez parte da articulação política.  Encerrou seu discurso anunciando que apresentou à Assembleia Legislativa 
uma moção pelos 65 anos da Entidade.
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JURÍDICO DA ACS ABSOLVE ASSOCIADO ACUSADO DE 
TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Em júri realizado nesta quarta-feira, 11 de maio, no 
município de Taquaritinga, região de Araraquara, o 
escritório Pereira Martins Advogados Associados, 

que atende o Departamento Jurídico da Associação dos Cabos 
e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, conseguiu 
a absolvição do Cabo PM Edemilson de Menezes Santos, já na 
votação do primeiro quesito, que era a negativa de autoria crime, 
sem divergência de votos. O Cabo Menezes estava sendo acusado 
de tentativa de homicídio quali� cado contra um elemento que, 
segundo a� rmaram testemunhas nos autos, era conhecido nos 
meios policiais como tra� cante na região.

A vítima alegava que tinha sido ferido pelo Cabo Menezes 
“por vingança”, porque a casa do policial militar tinha sido alveja-
da por vários tiros e ele era o suspeito do atentado. Ocorre que 
a investigação mostrou que, apesar do elemento realmente ter 
sido baleado, o episódio dos tiros na casa do PM aconteceu no dia 
31/07/2013 e a abordagem dos policiais que resultou no tiroteio 
que atingiu a vítima ocorreu cinco meses antes, em 06/02/2013.

Na ação policial de fevereiro de 2013, o elemento baleado se 
evadiu e os policiais encontraram drogas na casa dele.

O júri começou às 9:00 hs e se estendeu até às 20:00 hrs, com réplica do Ministério Público e tréplica da defesa na 
fase de debates.

O Dr. Eliezer Pereira Martins defendeu as teses de negativa de autoria do crime, de legítima defesa e desclassi� cação 
para lesões corporais, havendo acolhimento logo da primeira.

O júri teve o acompanhamento do sócio convocado Marcelo Henrique de Lima, que prestigiou os trabalhos da 
defesa. ■

6



7

ACS MANDA IMPORTANTES SUGESTÕES AO CONGRESSO 
SOBRE A LEI ORGÂNICA DA PM

Deliberações importantes que vão impactar 
as corporações de policiais militares e 
bombeiros militares de todo o país, como 

organização do efetivo, material bélico, ingresso e 
progressões de carreira, justiça militar e direitos e garantias 
dos militares. Tudo isso se discutiu no fórum sobre a Lei 
Orgânica da PM, realizado em 17 de maio em Brasília.

Organizado pelo Deputado Federal por São Paulo, 
Capitão Augusto, do Partido Liberal, o fórum convidou as 
entidades representativas para apresentarem sugestões 
ao substitutivo do Projeto de Lei 4.363.

A Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo esteve lá representada pelo diretor 
do Departamento Jurídico, Antonio Roberto Monzani e 
pelo Dr Eliezer Pereira Martins, advogado da entidade, 
especialista, mestre, doutor e pós-doutor em direito militar 
pela universidade de Coimbra.

Ele apresentou várias propostas de adequação em 
nome da associação de cabos e soldados.

1) Disse que o policial não pode ser defendido pela 
Procuradoria do Estado ou pela Defensoria Pública, que 
sempre defende o bandido. Isso seria, segundo o Dr. 
Eliezer, colocar o policial em risco funcional.

A sugestão dele foi que o Estado � nancie a defesa do 
policial, que escolheria uma associação para defendê-lo.

Até porque, a Defensoria e a Procuradoria não estão 
aparelhadas para defender um militar.

2) Em seguida, solicitou um ajuste ao comparar os 
benefícios dos policiais com as forças armadas. Um militar 
com mais de 10 anos de serviço, demitido ou expulso, nas 
forças armadas consegue manter pensão proporcional. Isso 
vale tanto para o� ciais como para praças. Ele pediu o mesmo 
para a policial militar.

3) Também reivindicou inclusão de artigo que garanta 
que o policial não perca os proventos na inatividade, se for 
perder posto ou patente, desde que ele tenha preenchido os 
requisitos para a inatividade por qualquer critério.

4) E depois de fazer outras sugestões de caráter 
administrativo, Dr Eliezer fechou sua apresentação com 
chave de ouro, pedindo que os policiais que cometem 
crimes de menor potencial ofensivo possam se bene� ciar 
dos mesmos acordos com o ministério público que qualquer 
cidadão comum. Hoje o civil não responde processo nesses 
casos nem � ca com a � cha suja. O PM não tem direito a 
solução negocial em matéria penal. “ele já entra condenado”, 
a� rmou Dr. Eliezer.

O Deputado Capitão Augusto, admirado com a riqueza 
de argumentos da exposição trazida pelo advogado da 
associação, confessou que não deu conta de anotar tudo, e 
pediu que o Dr Eliezer preparasse um material pra ele.

Para ter acesso ao documento enviado na íntegra acesse 
nosso site: www.cabosesoldados.org.br. ■

Dr Eliezer Pereira Martins, advogado da ACS discursa no Fórum sobre a Lei Orgânica da PM
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NOVA DIRETORIA COMPLETA 100 DIAS 
NO COMANDO DA ASSOCIAÇÃO

Parece que passou rápido, mas os números 
mostram que o tempo foi curto para tanto 
trabalho. Nos cem dias de gestão da nova 

diretoria da Associação de Cabos e Soldados, a 
Entidade se movimentou num ritmo tão acelerado, 
que há muito não se via.

O Presidente Milton Vieira foi se apresentar e 
levar seus projetos em diversos batalhões e também 
na Escola Superior de Soldados.

Participou, com seu vice-presidente Sérgio 
Santana e seus diretores, em mais de uma dúzia 
de cafés da manhã nas regionais e núcleos 
representativos, tirando dúvidas dos associados e 
levando as perspectivas de futuro.

O Presidente enviou a Brasília os especialistas 
do escritório de advocacia responsável por nossas 
ações coletivas, para entregar ao Congresso as 
nossas reivindicações, a fim de que sejam incluídas 
no Projeto de Lei que altera a Lei Orgânica da PM. Foi 
pessoalmente até os parlamentares da Assembleia 
Legislativa, em busca de novos projetos que melhorem 
as condições de trabalho de nossos policiais.

Na sede da Entidade, recebeu visitas importantes, 
como a do Presidente do TJM, o Juiz Orlando Eduardo 
Giraldi e a deputada Janaína Paschoal.

Ainda na sede central, trouxe alegria em especial 
aos associados veteranos, realizando o bingo dos 
aniversariantes do quadrimestre e um evento em 
homenagem ao Dia das Mães e ao Dia do Policial 
Militar Feminino.

Tem promovido semanalmente, no espaço ACS 
Saúde, o Dia da Visão, com atendimento de um 
oftalmologista especialmente para nossos associados 
e seus familiares.

Com pouco mais de três meses de atividades no 
cargo, já foi condecorado por seus serviços com a 
Medalha Challenger Coin, outorgada pelo 3º BPM/M.

O Departamento de Assistência Social, um dos 
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NOVA DIRETORIA COMPLETA 100 DIAS 
NO COMANDO DA ASSOCIAÇÃO

principais pilares de sua administração, não teve 
descanso nesses cem dias.

Só com equipamentos ortopédicos 
fornecidos em comodato, cerca de 60 sócios 
se beneficiaram. Com a entrega de insumos, 
materiais hospitalares e aparelhos auditivos, o 
número foi muito maior: 1.120 sócios atendidos, 
além de 66 auxílios natalidade.

Por orientação do Presidente Milton Vieira, a 
assistência social não leva apenas produtos: seu 
principal papel é oferecer apoio, atenção e até 
mesmo carinho aos nossos associados.

Foi assim quando o policial de Santos, Sérgio 
de Matos Rocha, teve um mal súbito na rua e 
se perdeu da família. A ACS não economizou 
esforços para encontrá-lo.

A nossa diretoria também visitou a recém-
formada Soldado Suellen Ferreira, ferida com 
um tiro acidental. E muitos outros foram os 
associados que receberam a visita atenciosa da 
Associação que sai em missão, e vai até eles.

Para aqueles que gostam de visitar nossas 
sedes, foram realizadas palestras sobre saúde 
física e mental, pensando na melhoria da 
qualidade de vida de nossos associados.

Mas nosso Presidente também fala com 
a comunidade a quem a polícia militar presta 
seus serviços. Numa verdadeira maratona de 
informação, Milton Vieira percorreu o litoral de 
São Paulo, dando entrevistas e esclarecendo 
dúvidas nas rádios, nas televisões locais e na 
redação do maior jornal da região.

Tudo isso, nos primeiros cem dias à frente 
da Entidade, além de auditorias em contratos 
para melhor gerenciar  as finanças e acabar 
com desperdícios. Transparência nas decisões 
e competência administrativa: é a Associação 
sendo devolvida, sanada, aos associados. ■
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ACS AMPLIA PLANTÃO JURÍDICO 24H E CRIA 
ATENDIMENTO ITINERANTE

ACS aposta na nova fase 
do plantão jurídico 24H 
em prol dos Associados 

e causa novas expectativas no 
departamento Jurídico, levando o 
Plantão Itinerante até os batalhões. 
Após a posse do Novo Presidente da 
Associação dos Cabos e Soldados 
da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, Milton Vieira, o Departamento 
Jurídico juntamente com a nova 
Diretoria está de vento em popa, 
buscando melhorias em todas as 
áreas administrativas e almejando 
atender todas as demandas de grande 
repercussão para os Policiais Militares. 
O Departamento Jurídico se tornou 
prioridade para o novo olhar do Presidente que mencionou 
o Plantão 24 horas como a “Menina dos meus olhos”.

O Departamento Jurídico atualmente é composto 
por 25 advogados que prestam serviço em nossa Capital, 
e também 28 advogados que atendem todos os nossos 
Municípios do Estado inteiro, em todos os ramos do Direito. 
A nova composição de advogados conta com a recente 
contratação do Dr. Carlos Humberto Barrense que cuidará 
exclusivamente do Plantão 24 horas e do nosso Criminal, o 
Dr. Marcelo Millan, responsável pelo setor administrativo 
e o TJM (Tribunal da Justiça Militar); Dr. Clauder Correia 
Marino responsável pelo setor administrativo e o TJM 
(Tribunal da Justiça Militar), onde juntos pretendem 
fortalecer a defesa dos Policiais Militares e Associados, 
quando mais eles necessitam, que é na linha de frente.

Uma novidade do Departamento Jurídico é o “Plantão 
Jurídico Itinerante”, onde a Associação por intermédio de 

nosso Presidente Milton Vieira, vai adquirir uma Van toda 
equipada que funcionará como um escritório de Advocacia 
para visitar os associados, em seu local de trabalho, ou seja, 
nas Companhias e Batalhões.

O Departamento Jurídico sob Nova Direção do Dr. 
Antonio Roberto Monzani, Coordenação Geral do Dr. Daniel 
Carlos Braga, e a Nova Coordenadora da Capital Drª Fabiana 
Gustis estão focados em trabalhar de forma acirrada dando 
ênfase em cada demanda apresentada. O Plantão 24 horas 
será o carro chefe do Departamento contribuindo e dando 
total assistência e infra-estrutura para o Associado na hora 
da sua necessidade.

Portanto, a expectativa cresce a cada momento, assim 
como aumenta a esperança do Associado satisfeito com 
uma Associação que cuida e acredita no futuro dos nossos 
Policiais Militares. ■

AACS avisa a todos os associados que 
criminosos estão entrando em contato 
com nossos policiais, fazendo-se passar por 

advogados, e a� rmando que os associados “ganharam 
ações e têm dinheiro disponível”, mas precisam depositar 
certas quantias em dinheiro para receberem o total.

CUIDADO! 
A Associação dos Cabos e Soldados NÃO PEDE 

NENHUM DEPÓSITO para repassar os valores das ações 
ganhas na justiça para seus associados!

Em caso de dúvida, entre primeiro em contato 
com o Departamento Jurídico da Entidade: (11) 3871-
8139/8142/8143.

Conte sempre com a ACS! ■

NOVO GOLPE ENVOLVENDO PAGAMENTO DE AÇÕES!
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Mais um associado recebe atendimento, 
doação e auxílio da ACS.

A solidariedade é o sentimento que 
melhor expressa o respeito pela dignidade humana, e é 
através desta atitude que o Departamento Social da ACS 
caminha na busca incansável do melhor atendimento e 
apoio ao sócio.

Hoje pela manhã, O Diretor do Departamento 
Social, Nilton Viana dos Santos visitou o 3º Sgt PM 
Diogenes Venâncio de Oliveira, 61 anos, que após sofrer 
um acidente doméstico seguido de fratura exposta, 
solicitou auxílio ao Departamento da entidade. Foi 
entregue ao policial uma cadeira de rodas, uma cadeira 
de banho e um par de muletas.

O PM, morador de Guarulhos, agradeceu a 
entidade e neste momento repousa em busca de uma 
boa recuperação.

A ACS garante ajuda e se coloca à disposição do 
seu associado. ■

DEPARTAMENTO SOCIAL DA ACS ESTÁ A TODO VAPOR!

POLICIAL DESAPARECIDO 
ENCONTRA APOIO DA ACS!

ASSOCIADA FERIDA RECEBE 
ASSISTÊNCIA DA ACS

Após 17 dias desaparecido, felizmente, 
o Sargento PM e sócio da ACS, Sérgio 
de Matos Rocha, morador da cidade de 

Santos, foi encontrado no Hospital Municipal de Santo 
André.

De acordo com as investigações, o policial sofreu 
um acidente doméstico resultando em um Traumatismo 
Craniano, lesão que atinge somente o crânio, 
normalmente ocasionada por um forte impacto.

Imediatamente o Vice-presidente da ACSPMESP, 
Sérgio Santana, foi acionado e em seguida tomou 
providências informando o Diretor do Núcleo 
Representativo de Santo André, Cb PM Edson dos Reis 
Bernardino, que veri� cou as condições passando todas 
as informações pertinentes ao caso.

Rapidamente, Sérgio Santana, acompanhado 
do Presidente da Regional de Santos, o Cb PM Sinézio 
Emydio dos Santos, conduziu a família do policial ao 
local, informando e dando assistência imediata.

O PM se encontra internado e está recebendo todo 
o apoio necessário da Associação, até o dia da sua alta.

Finalmente mais uma história com � nal feliz onde a 
Associação age como uma mãe, que protege e ampara 
todos os seus associados.

Conte sempre com a nossa Entidade, e parabéns 
pelo êxito alcançado! ■

Na data de 09/06, o Departamento de 
Assistência Social da Associação dos 
Cabos e Soldados moveu mais uma ação 

solidária em prol do associado.
O vice-diretor de Finanças da ACS, Claudinei 

Penachioni fez a entrega de insumos e de uma cadeira 
de rodas até a casa da Soldado PM Suellen Aparecida 
Ricardo Ferreira, ferida no joelho com um tiro acidental 
no último dia 20 de maio. Ela passou por duas cirurgias, 
está com a perna direita imobilizada e por falta da 
cadeira não podia sair da cama.

A ACS não hesitou e por intermédio de Penachioni 
levou mais do que isso: o apoio da associação para 
tudo o que ela precisar e uma mensagem carinhosa do 
Presidente Milton Vieira.

A Soldado PM Suellen formada em Dezembro é 
uma integrante recente da Associação e quando se 
associou à entidade, ainda na ESSd, nem imaginava que 
fosse precisar de auxílio tão rápido.

“Espero que daqui pra frente eu possa aproveitar as 
colônias de férias”. Brincou a policial.

A ACS se coloca à disposição e deseja melhoras a 
policial. ■
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3º BATALHÃO DE CHOQUE PROMOVE SOLENIDADE DE 
VALORIZAÇÃO AO POLICIAL MILITAR

Foi realizada no dia 4 de maio na sede do 3º 
BPChq “Humaitá”, na Vila Maria, a solenidade 
alusiva à valorização do Policial Militar 

Veterano.
Estiveram presentes o Presidente da ACS, Milton 

Vieira, o Diretor do Departamento de Finanças, Gilson 
Braga, o Vice-diretor do Departamento de Finanças, 
Claudinei Penachioni, o Diretor do Departamento 
do Patrimônio, José Carlos Franco, o Diretor do 
Departamento das Regionais, Je�erson Cintra Barra, o 
Presidente do Conselho Fiscal, Paolli Aparecido Teodoro 
da Silva, o Sócio convocado, Valter Luiz Dreger, o 
Coordenador Geral do Departamento Jurídico da ACS, 
Daniel Braga, o 2º Vogal do Conselho Fiscal, Milton 
Rodrigues de Souza, além de o�ciais e familiares dos 
Militares.

O Batalhão Humaitá comandado pelo Ten Cel 
PM Alexandre Vilariço Alves de Oliveira, preza e honra 
suas origens. Assim, os Policiais Militares Veteranos, 
aqueles que lá serviram e no passado �zeram parte 
da construção do alicerce daquele nobre Batalhão, 
foram homenageados, juntamente com os policiais 
militares que atualmente ali servem. Passado e presente, 
marchando lado a lado, juntos no mais nobre valor de 
servir a sociedade paulista.

Prestar um serviço de excelência à população 
e ao mesmo tempo auxiliar os policiais militares que 
trabalham em unidades territoriais é uma tarefa árdua. 

A seleção, especialização, voluntariedade e espírito de corpo 
dos Policiais Militares do 3º BPChq fazem com que, nos mais 
graves momentos de crise, a preservação da ordem pública 
seja garantida dentro dos mais altos padrões de qualidade 
e e�ciência, sempre sob a égide do lema “Honra, Disciplina e 
Conduta”.

A ACS parabeniza o 3º BPChq Humaitá e agradece a todos 
pelos serviços prestados. ■
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ACS RECEBE VISITA DA DEPUTADA ESTADUAL JANAÍNA 
PASCHOAL

Na data de 09/05, a Associação dos Cabos 
e Soldados recebeu a visita da Deputada 
Estadual Janaína Paschoal. Autora de 

vários livros e artigos, com destaque para Constituição, 
Criminalização e Direito Penal Mínimo (Editora RT), 
Ingerência Indevida (Editora Fabris) e Religião e Direito 
Penal (Editora LiberArs), Janaína trabalhou na Secretaria 
de Segurança Pública de São Paulo e no Ministério da 
Justiça; também exerceu a Presidência do Conselho 
Estadual de Entorpecentes de São Paulo.

A Deputada Janaína Paschoal conheceu o 
Presidente Milton Vieira, o Vice-presidente Sérgio 
Santana, a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal e 
alguns diretores das Regionais da ACS. Também esteve 
presente o Cel PM Marcelino Fernandes.

O Presidente falou à Deputada sobre a sua nova 
gestão e apresentou o trabalho de cada departamento 
da Entidade. Ela percorreu toda a sede central, inclusive 
o Clube de Tiro, localizado na cobertura do edifício.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
O Dr. Eliezer Pereira Martins, advogado chefe da Entidade 

no interior do Estado, que também acompanhou a visita da 
Deputada, solicitou a ela providências para a convocação de 
uma Audiência Pública na Assembleia Legislativa, em que a 
SPPREV seja convidada a prestar esclarecimentos sobre as 
suas � nanças, a � m de que se possa garantir a paridade e a 
integralidade dos vencimentos dos policiais militares na ativa, 
e inativos no futuro.

Na linha da proposta do Governador, Rodrigo Garcia, em 
seu último encontro com as entidades representativas dos 
policiais militares, para que as associações se manifestem sobre 
os reajustes que serão feitos na contribuição previdenciária, 
a propositura do Dr. Eliezer teve por objetivo discutir e 
aprofundar a realidade da saúde � nanceira da SPPREV, para 
munir as entidades com os subsídios necessários para pleitear 
ao Governo uma alíquota de desconto que não prejudique os 
policiais no futuro.

A ACS agradece a visita da Deputada. ■
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SEMANA DE PALESTRAS NA ESSd SE ENCERRA COM VISITA 
DO PRESIDENTE DA ACS

ACS PRESTIGIA SOLENIDADE 
DE TROCA DO COMANDO DO 

CPI-1

OPresidente da Associação dos Cabos e Solda-
dos da Polícia Militar do Estado de São Pau-
lo, Milton Vieira, falou nesta terça-feira, 03 de 

maio, aos alunos da Escola Superior de Soldados de Pirituba, 
encerrando o ciclo de palestras que o Núcleo Representativo 
da Entidade realiza para os recém ingressados.
Toda vez que a Escola Superior de Soldados de Pirituba re-
cebe novas turmas, seja para início de curso ou mudança do 
módulo básico para especí� co, nosso diretor do núcleo re-
presentativo daquela região, Francisco Carlos de Souza, faz 
uma palestra para explicar o que é a Associação dos Cabos e 
Soldados e quais os benefícios que ela oferece.
Fala especialmente das vantagens de ter um apoio jurídico, 
dos nossos atendimentos de saúde, das nossas áreas de lazer 
e de todo o trabalho que é feito no âmbito social. Este ano, o 

Na data de 17/05, a Associação dos Cabos e 
Soldados acompanhou a troca do comando 
da Polícia Militar no Vale do Paraíba.

O Coronel PM Carlos Henrique Lucena folha, de 
49 anos, assumiu o comando do CPI-1 (Comando de 
Policiamento do Interior 1), responsável pela corporação 
na região. Lucena adquiriu o cargo em substituição ao Cel 
PM Rodrigo Eval Arena, que tinha apenas dois meses de 
nomeação.

Além da presença do Presidente da ACS, Milton 
Vieira, estiveram o Sub Cmt Cel PM Renato Neri Machado, 
o Vice-Diretor Financeiro da ACS, Claudinei Penachioni, o 
Diretor do Núcleo Representativo de Mogi, Luiz Fernando 
Vianna, o Presidente da Regional de São José dos Campos, 
Cícero Pinheiro da Silva e o Tesoureiro da mesma, Henrique 
Rogério da Silva.

A ACS deseja êxito ao Coronel PM Carlos Henrique 
Lucena Folha em sua nova missão! ■

ciclo de palestras para os 693 alunos durou uma semana e, no dia 25 de abril, o Diretor Jurídico Antonio Roberto Monzani 
deu uma explanação sobre os novos serviços disponibilizados pela ACS, como o Jurídico 24 horas e o Atendimento 
Itinerante. Nesta terça-feira, o ciclo foi encerrado com essa ilustre visita. ■
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