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JUSTIFICATIVA
PL 0158/2014
A presente propositura tem por objetivo denominar o logradouro público inominado
localizado entre a Rua Luis Ulhoa Cintra e Rua Luis Ramos Figueira, no Distrito do
Butantã, Subprefeitura do Butantã.
O motivo pelo qual é apresentado advém da vontade, com o aval dos familiares e
de todos os membros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em manifestar o
desejo de prestar homenagem a este policial exemplar falecido em trágico
acontecimento em que colocou a sua vida a serviço da sociedade paulistana.
Natural de Nova Granada, São Paulo, filho de Waldir Andrade e Odília Silva
Andrade, nasceu em 25/05/1965, era casado com Alessandra Quessada Maschio,
teve 03 filhos, Luiza, Geremias e Sandro Júnior.
Pessoa inestimável, Major Sandro entrou para os quadros da Polícia Militar do
Estado de São Paulo em 04 de fevereiro de 1985. Quando faleceu ocupava o cargo
de subcomandante do 1° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano.
Na data de 07 de dezembro de 2011, por volta das 18h 50 min., na estrada do M’
Boi Mirim, indivíduos armados tomaram 8 (oito) pessoas como reféns em tentativa
de roubo. Ao tomar conhecimento da ocorrência, atendida por policiais de sua
unidade, o Major Sandro deslocou-se para o endereço da ocorrência.
No local do fato o Major Sandro passou a acompanhar a negociação travada com
um dos indivíduos que mantinha reféns, tendo na sequência assumido as
negociações.
No momento em que parecia que um dos indivíduos parecia baixar a arma, fazendo
menção de tal ato, levantou-a repentinamente e, entre os reféns, ultrapassando o
ponto estabelecido para entrega da arma e liberação dos mesmos, disparou várias
vezes em direção ao Major Sandro, que faleceu no local.
Em razão do desfecho trágico da ocorrência vários veículos de comunicação que
cobriam o evento noticiaram o falecimento do Major Sandro que foi tido como herói
(fontes:
http://www.diariosp.com.br/noticia/detalhe/6818/Major+deixa+colete÷no+batalha
o+e+morre+herói,
http://www.estadao.com.br/noticias/geralmajor-da-pm-emorto-aposneqociar-rendicao-em-sp,808480,0.htm).
O Major Sandro, com o espírito dos Homens e Mulheres que compõe Instituição
centenária, respeitada em todo mundo, cumpriu rigorosamente as ordens das
autoridades a que esteve subordinado, respeitou os superiores hierárquicos, tratou
com afeição os irmãos de armas e com bondade os subordinados. Dedicou-se
inteiramente ao serviço da pátria, cuja honra defendeu com sacrifício da própria
vida, cumprindo o seu juramento.
Portanto, conto com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação do presente
Projeto, que reputo de interesse público.

