
   
                        

 

REQUERIMENTO Nº 1347, DE 2021 

 

 

                            REQUEREMOS, nos termos do inciso IX do artigo 165 da XIV Consolidação 

do Regimento Interno, seja consignada na Ata de nossos trabalhos, manifestação de 

Profundo Pesar pelo falecimento do Policial Civil Emauri Lucio da Mata. 

 

    REQUEREMOS, outrossim, que desta manifestação seja dada 

ciência à ilustre família do homenageado, residente na cidade de Ribeirão Preto. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Nascido em São Simão, na região de Ribeirão Preto, Emauri Lúcio da Mata, era formado em 

educação física e cursou a faculdade de direito até o 3º ano. Ingressou na polícia civil em 

novembro de 1977.  

              Um dos mais brilhantes investigadores a sua época, foi um 

dos fundadores do Sindicato dos Policiais Civis de Ribeirão Preto, o Sinpol, e 1995, era o 

vice-presidente da entidade. Com a eleição do presidente para o cargo de vereador Emauri 

assumiu a presidência do sindicato, no perido de 1995 a 1197, cargo para o qual foi eleito 

no ano seguinte e reeleito para o período de 1998 a 2001. Foi eleito presidente por 8 vezes, 

e mesmo nos períodos que não ocupou a presidência, participou ativamente na defesa dos 

interesses e direitos dos policiais civis, e foi o responsável por inúmeras conquistas da 

categoria, a isso dedicando toda sua trajetória de vida, o que o tornou conhecido como  o   

“Emauri do Sinpol”.  

 

      A frente do Sinpol, Emauri conduziu a construção de um clube 

social, espaço que reúne os policiais civis para momentos de lazer, e também os hospeda 

em casos de diligencia ou tratamento médico na cidade ou região. 

 

 

 



   
 

 

 

 

    Empreendedor, estando atualmente ainda na presidência do 

sindicato, Emauri coordenou a construção da nova sede própria do Sinpol, um espaço 

amplo, totalmente equipado e funcional, para atendimento de toda a classe, e aguardava o 

final da pandemia para a inauguração oficial.  

 

                                        Faleceu em 22 de agosto último, aos 72 anos de idade, vítima 

de uma cardiopatia, deixando esposa, 03 filhos e 5 netos.  Destacamos com glória seu 

trabalho e a grande admiração de que é destinatário. Ele foi um daqueles grandes homens 

que vivenciou seu tempo, com intensidade, força interior e capacidade para concretizar 

seus sonhos mais nobres e compartilhá-los com as pessoas. 

 

    Lamentando essa inestimável perda o município de Ribeirão 

Preto, região e para o Estado de São Paulo rendemos, consternados essa homenagem 

póstuma ao Policial Civil e Sindicalista Emauri Lucio da Mata, externando a todos os amigos 

e familiares, nosso profundo pesar. 

 

Sala das Sessões, em 31/08/2021. 

a) Léo Oliveira 


