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INDICAÇÃO Nº   , DE 2019 
 
 
INDICO, nos termos do artigo 159 da XIV Consolidação do Regimento Interno, ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, que determine aos órgãos competentes do 
Poder Executivo a realização de estudos e adoção de providências necessárias a fim de 
viabilizar a construção, se não reforma, de um local para instaurar o 3º Batalhão de Polícia de 
Choque do Estado de São Paulo. 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 

O 3º Batalhão de Polícia de Choque (3º BPChq) desempenha um papel fundamental para a 
manutenção da segurança pública no Estado de São Paulo. Entretanto, este glorioso batalhão, 
que acabara de completar 44 anos de existência, não vêm sendo valorizado e encontra-se 
situado num local adaptado, e não especializado, para a realização de suas atividades.  
 
 Este local, o Batalhão Huimatá, localizado no bairro Vila Maria Baixa, na cidade de São 
Paulo, já não suporta mais as necessidades atuais do 3º BPChq. 
 
 Desta forma, em busca de solucionar os empecilhos que o rondam e dificultam a 
logística de atuação, indico a Vossa Excelência que este quartel seja reformado para se 
encaixar às necessidades do efetivo, ou ainda, que um novo seja prontamente construído para 
o Batalhão. 
 
 Sugiro, senhor Governador, alguns locais onde o novo quartel se encaixaria e sanaria 
com os problemas do 3º Batalhão de Choque: O Sambódromo do Anhembi, o estacionamento 
destinado para carros alegóricos que se encontram ao lado do hospital da aeronáutica, ou 
ainda em local reservado no Aeroporto do Campo de Marte. 
 
 Todos os lugares citados são amplos e localizados em pontos estratégicos para o 
deslocamento de viaturas e utilização dos recursos do Batalhão, demonstram-se, portanto, 
aptos.  
 
 A compensação aos cofres públicos, seria verificada em exíguo tempo e a população, 
em geral, sentiria seus efeitos positivos, uma vez que o Batalhão desempenharia sua função 
de modo muito mais célere e especializado, caso esteja instaurado e localizado num local 
apropriado para contribuir com a segurança pública e controle de distúrbios civis. 
 
 Destarte, aguarda, com a presente Indicação, sensibilizar V. Exa., de forma que 
determine a alteração do local do quartel do 3º Batalhão de Polícia de Choque do Estado de 
São Paulo.  

 
 

Sala das Sessões, em 
 
 
 
 
 

Deputado Frederico d'Avila 
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