
VETERANOS DA PM
O TRABALHO DO DEPUTADO ESTADUAL CORONEL CAMILO  

EM PROL DOS VETERANOS DA POLÍCIA MILITAR 
NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“A nossa força está na 
nossa história”

 Comandei a PM de São Paulo por 3 anos e foi um grande privilégio con-
duzir tanta gente boa e dedicada como vocês, veteranos. Pude trabalhar forte pela 
família policial-militar e pelo reconhecimento dos veteranos e pensionistas. Hoje, 
também sou um veterano. Dentre as ações do meu comando, destaco:
- Resgate do POSTO-IMEDIATO;
- Correção do ALE e extensão do benefício aos veteranos;
- AUMENTOS SALARIAIS no padrão (15% - 2011, 11% - 2012);
- Termo VETERANO em substituição à REFORMA e RESERVA;
- Criação do POUPATEMPO DO PM para todos;
- ABERTURA DOS QUARTÉIS AOS VETERANOS.
 Você, veterano, sabe da importância de termos representantes que defen-
dam a Instituição na Assembleia Legislativa, pois as leis feitas lá mexem na nossa 
vida. Sempre trabalhei pela Instituição e pela valorização policial, principalmente 
salários e dignidade para a família policial-militar e melhorias na saúde para os po-
liciais da capital e Interior. 



Um justo reconhecimen-
to aos nossos veteranos

 A contribuição dos vete-
ranos para a grandeza da Polícia 
Militar foi reconhecida em Sessão 
Solene conduzida pelo Deputado 
Coronel Camilo na Assembleia 
Legislativa, que teve a presença de 

três coronéis e eternos comandan-
tes-gerais da Corporação: Celso Fe-
liciano de Oliveira, João Sidney de 
Almeida e Roberto Antônio Diniz.
 “Se temos hoje uma boa 
Polícia Militar, muito devemos aos 

veteranos, que sempre deixaram 
suas unidades melhor do que a re-
ceberam”, declarou Coronel Cami-
lo, lembrando algumas iniciativas 
tomadas enquanto esteve à frente 
da Corporação, no período de 2009 
a 2012, como a publicação de uma 
cartilha, inspirada numa orienta-
ção do Exército Brasileiro de como 
receber os veteranos nos quartéis. 
 Durante sua gestão, o pró-
prio termo inativo - que tem uma 
conotação negativa - foi substituído 
pelo termo veterano.
 Para evitar discriminações, 
a cédula funcional também deixou 
de constar a condição de reforma-
do ou reserva logo após o posto, 
ficando identificada essa condição 
apenas pelo quadro a que pertence.

Coronel Camilo homenageia aposentados da PM na ALESP

AOPM em 21/06/2018

Churrascaria Soberana em 07/12/2017

Clube dos Oficiais 
em 30/08/2017

Celebrando a amizade!
 Obrigado a todos que participam dos nossos 
encontros de fortalecimento de laços históricos, cele-
bração da amizade, troca de experiências e sugestões 
para melhorar a vida das pessoas. A Pizza do Coro-
nel Camilo é uma iniciativa para reunir veteranos 
que podem contribuir com valores e oferecer uma 
visão experiente da Corporação. Contem sempre co-
migo! Um forte abraço! Coronel Camilo. 



Recontratação do 2º 
Tenente veterano

 O Deputado Estadual Co-
ronel Camilo apresentou um Proje-
to de Lei Complementar (PLC) que 
possibilita a recontratação do 2º Te-

nente veterano. Houve alteração do 
Decreto-Lei 260 para que os vetera-
nos possam ser recontratados, mas 
o Subtenente, que é promovido a 2º 

Tenente, não foi incluído por não ter 
função no quadro de origem.
 Se aprovado, o projeto vai 
permitir que o 2º Tenente possa ser 
recontratado normalmente na hora 
que o Governo do Estado começar 
a chamar os policiais. “No instan-
te em que o Subtenente se aposenta 
está, muitas vezes, fazendo funções 
administrativas, técnicas ou espe-
cializadas em sua unidade, pois está 
no auge da carreira das Praças e tem 
conhecimento adquirido ao longo de 
sua trajetória na PM”, afirma Camilo.
 Essa experiência não pode 
deixar de ser aproveitada caso haja 
necessidade técnica de contar com a 
força de trabalho e colaboração desse 
policial. “O Estado ganha com essa 
proposta, pois aumenta seu leque 
de escolha junto a profissionais com 
grande conhecimento em suas áreas 
de atribuição”, observa.

O Estado só tem a ganhar contratando aqueles que acumu-
laram anos de experiência na Corporação

Visitas no interior do Estado
 O deputado Coronel Camilo tem visi-
tado cidades do interior do Estado para acom-
panhar demandas regionais. Nestes encontros, 
Camilo apresentou aos veteranos os resultados 
das suas ações na Assembleia Legislativa em 
prol da PM e participou de solenidades, entre 
elas, em comemoração ao Dia do Veterano, rea-
lizada em Presidente Prudente.
 O deputado destacou a importância de 
se valorizar os que deixaram um legado às novas 
gerações. Ele lembrou que durante sua gestão 
à frente da Corporação foram tomadas várias 
iniciativas para se valorizar o veterano, como 
a implantação de uma cartilha para melhorar a 
recepção dos aposentados nas unidades da PM.

Deputado ouviu as demandas dos veteranos pelos municípios de SP

 O Subtenente, que é promovido a 2º Tenente, não seria contem-
plado no projeto original por não ter a função no quadro de origem.



LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA
Indicação Nº 330/2018
 Indica ao Governador a adoção de 
providências necessárias a fim de que o 
policial militar e o policial civil possam ser 
indenizados pela licença prêmio não usu-
fruída, quando de sua aposentadoria, aos 
moldes do que autoriza a Lei Complemen-
tar Nº 1.059, de 18 de setembro de 2008.

BENEFÍCIOS PARA OS 
VETERANOS

AUXÍLIO-MORADIA PARA POLI-
CIAIS
Projeto de Lei Nº 333/2018
 Institui o auxílio-moradia aos poli-
ciais militares e civis e agentes penitenci-
ários, incluindo os aposentados, nos casos 
em que especifica.

MUDANÇA NA ALÍQUOTA DA CONTRIBUI-
ÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Indicação Nº 3711 /2017

 Indica ao Governador que determine à altera-
ção do Decreto nº52.860, de 02/04/2008, que regula-
menta a contribuição previdenciária dos militares do 
serviço ativo, da reserva remunerada, reformados, 
agregados e respectivos pensionistas, nos termos da 
Lei Complementar nº 1.013, de 06/07/2007, a fim de 
modificar a alíquota de contribuição previdenciária 
dos portadores de doenças incapacitantes.

CONVÊNIOS COM HOSPITAIS
Indicação Nº 3683 /2017
 Indica ao Governador que determine 
estudos da Secretaria de Segurança Pública 
e da Polícia Militar no sentido de viabilizar 
Convênios com Hospitais das Polícias Mili-
tares de outros Estados da Federação, para 
que possam atender policiais e seus familia-
res fora de seu Estado de origem, como se 
nele estivesse.

REVERSÃO DOS PMS À RESERVA
Indicação Nº 3305 /2017
 Indica ao Governador que altere o 
Decreto-Lei nº 260/70 possibilitando a re-
versão dos policiais militares Reformados à 
condição de Reserva, desde que não tenham 
completado 65 anos de idade.

SIGILO PARA DADOS DE PMs
Projeto de lei Nº 763 /2017
 Proíbe a divulgação dos dados completos de iden-
tificação de policiais militares, policiais civis e agentes de 
segurança da Secretaria da Administração Penitenciária no 
Portal da Transparência do Estado ou similar.

Amigo veterano, sempre é possível fazer 
mais e melhor! Conte com este veterano na 

Assembleia Legislativa.
Um forte abraço! Coronel Camilo.

Confira outras propostas em:
coronelcamilo/projetos-de-lei


