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JUSTIFICATIVA - PL 0526/2019 
O presente projeto de lei pretende denominar Cabo PM Fernando Flavio Flores, o 

logradouro público inominado, com característica de alça de acesso da Ponte Vitorino Goulart 
da Silva, desde a confluência desta com a Avenida Jair Ribeiro da Silva, no sentido centro-
bairro, em toda sua extensão até a confluência da Praça Automóvel Clube Paulista e Rua Plinio 
Schmidt. 

Para clareza, fazem parte integrante da presente propositura cópias de mapa e de foto 
via satélite do logradouro extraídos do Google Maps, da Certidão de Óbito, bem como da 
Indicação Meritória de Policial Militar, de modo a, respectivamente, identificar o local e cumprir 
exigências regimentais relativas a justificativa da homenagem. 

Trata-se de justa homenagem ao Cabo PM Fernando Flavio Flores, falecido aos 38 
anos de idade, em 4 de maio de 2019, em razão de politraumatismo decorrente de agente 
perfuro contundente, deixando viúva a Sra. Alecsandra Aparecida Mineo Flores e órfãos seus 
três filhos, a saber, João Vitor, Fernanda e Isabela. 

Segue, transcrita, a INDICAÇÃO MERITÓRIA DE POLICIAL MILITAR encaminhada a 
este mandato para demonstrar a justeza da homenagem. 

"O Cb PM 104044-8 Fernando Flavio Flores, desde a sua apresentação no 1º BPChq, 
com 18 (dezoito) anos de serviço na Polícia Militar, e 13 (treze) anos e 06 (seis) meses 
dedicado a esta Unidade. Registra em seus assentamento vários elogios e demonstrou 
capacidade ímpar no exercício de suas funções, policial militar dedicado e de elevado senso de 
responsabilidade e liderança, respeitando e respeitador era exemplo para seus pares, digno de 
reconhecimento, par parte de seus superiores. No Pelotão de ROTA VESPERTINA se 
destacou em sua ações, agiu sempre de forma consciente e prestativa às necessidades 
inerentes à função, de igual forma sempre leal às orientações e determinações de seus 
comandantes e superiores hierárquicos, doutrinado e doutrinador cumpriu fielmente as 
diretrizes do comando do BTA e a filosofia de ROTA, zelando ainda pelo seu fiel cumprimento. 
Além de ter sido notável, perpetuou nas atividades diárias de patrulhamento de ROTA, 
colaborando mensalmente nos resultados operacionais da 3ª Cia de ROTA e do 1º BPCh, 
consequentemente na sensação de segurança pública da sociedade paulista." 

Com este testemunho e avaliação de desempenho do homenageado e acrescentando 
que morreu em razão de cumprimento de seu dever como policial militar que era, 
consideramos plenamente justificada a proposta e contamos com a aquiescência e aprovação 
dos nobres pares. 
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