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JUSTIFICATIVA

Optou-se por criar o Dia Municipal dos Investigadores de Polícia no dia 23 de dezembro - já
que nesta data foi oficialmente criada a Polícia Civil em São Paulo, segundo aponta o site:
www.policia-civ.sp.gov.br sendo que o Dia das Polícias Civil e Militar é comemorado a 21 de
abril, em homenagem ao alferes Tiradentes.
A instituição nasceu junto à Secretaria dos Negócios da Justiça e o primeiro Chefe de Polícia
de São Paulo foi o Conselheiro Rodrigo Antônio Monteiro de Barros. Embora proposta desde
1904, a criação da polícia de carreira se efetivou em 23 de dezembro de 1905, no Governo de
Jorge Tibiriçá, através da Lei n° 979, cabendo a Washington Luís Pereira de Sousa, na época
Secretário da Justiça, as primeiras providências para organizá-la. Com o advento dessa lei, a
polícia passou a ser dirigi da por um Chefe de Polícia, mas sob a superintendência-geral do
Titular da Pasta da Justiça.
Histórico - Em 1906 o cargo de Chefe de Polícia foi extinto e a polícia ficou subordinada à
Secretaria dos Negócios da Justiça e da Segurança Pública, então criada. Em 1927, através da
Lei n° 2.226-A, foi reorganizada essa Secretaria, criando-se a Repartição Central da Polícia, à
qual ficaram subordinados os diversos órgãos policiais. E em 1928 foi editado o Regulamento
Policial, consolidando as disposições pertinentes ao serviço policial.
Em 1930 foi criada a Secretaria da Segurança Pública, pelo Decreto n° 4.789, no Governo do
Interventor Federal Cel. João Alberto Lins de Barros, separando-se a Polícia da Secretaria da
Justiça e ficando subordinadas ao novo órgão as corporações policiais existentes na ocasião: a
Polícia Civil e a Força Pública.
A Secretaria da Segurança Pública, como órgão administrativo, passou por diversas
transformações. Foi extinta em 1931 e restabelecida em 1934. Extinta novamente em 1939, foi
restaurada em 1941, no Governo de Fernando Costa. E no decorrer dos anos, ampliou os seus
quadros, equipou-se e melhorou o serviço de atendimento ao público, transformando a polícia
de São Paulo numa instituição moderna e eficiente.

