
CAPITÃO PM VANDERLEI CORRÊA ALVES 
 
Nascido aos 23 de junho de 1970 é filho do Sr. Lorivaldo Corrêa Alves e da Sra. 
Cleyde Voltarel Corrêa Alves. Casado com a Sra. Elaine Cristina Jukoscki Corrêa 
Alves, com quem teve dois filhos, Eduarda Corrêa Alves e Fernando Corrêa Alves.  
 
A Seleção Brasileira de Futebol já comemorava o tri-campeonato mundial da COPA 
e seguia as comemorações por todo território brasileiro pela chegada ao país da 
Seleção Brasileira, (segundo sua mãe, o médico obstetra que realizava o parto 
ficava dividido entre o nascimento e as notícias da seleção brasileira, a fim de ver o 
Rei Pelé erguer a Taça Jules Rimet).  
 
Morava com seus pais no Sítio São Sebastião em Motuca/SP, quando aos 04 
(quatro) anos de idade mudaram-se para Jaboticabal/SP, no Bairro Saul Borsari, 
ficando vizinhos aos avós maternos Sr. João Voltarel e Sra. Maria Perez Voltarel (in 
memorian).  
 
Em 1977 ingressou na Escola Estadual Prof. Dr. Joaquim Batista, cursando até o 
então 1º colegial normal em 1985, quando foi transferido para a Escola Estadual 
Prof. Aurélio Arrobas Martins, o “Estadão”, terminando assim o 2º grau (ensino 
médio), de 1986 a 1987 no período da manhã. Simultaneamente, durante a noite, 
cursava o colegial “Técnico Torneiro Mecânico”, no Joaquim Batista, no período de 
1986 a 1988, cursando assim dois colegiais ao mesmo tempo nos períodos da 
manhã e noite, tendo como um dos professores do colegial técnico o Ilustre 
Vereador desta Casa de Leis, Wilsinho locutor.  
 
Nos anos seguintes foram cursando cursinhos pré-vestibulares, no Objetivo de 
Ribeirão Preto e Jaboticabal, visando uma vaga no Curso de Engenharia Civil. Mas 
Deus já preparava algo muito diferente! Em 15 de julho de 1991, ingressava na 
Escola de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na 
cidade de Jardinópolis/SP. Concluiu o curso em 23 de janeiro de 1992, quando se 
apresentou para trabalhar na Companhia de Polícia Militar de Jaboticabal, antiga 5ª 
Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar do Interior. 
 
Em setembro de 1994 foi promovido a Cabo de Polícia Militar por concurso, 
continuando a exercer suas atividades nesta urbe. Porém, em 12 de março de 1997 
ingressou no então Curso de Formação de Sargentos na Capital do Estado, 
formando-se em 25 de julho do mesmo ano, 3º Sargento de Polícia Militar, 
passando a exercer suas funções na Capital.  
 
Durante esse período entre os anos de 1993 a 1995 cursou Ciências – Habilitação 
em Matemática na Faculdade de Educação São Luís, onde em 1994 acabou 
conhecendo sua atual esposa Elaine, que também estudava no mesmo 
estabelecimento de ensino.  
 



Em 24 de abril de 1998, casou-se com a Sra. Elaine, constituindo um lar em São 
Paulo, capital, onde já trabalhava como Sargento PM, passando a residir na Zona 
Leste, no Bairro Vila Bela. Mas como não tinha intenção de parar de estudar, e com 
incentivo de sua esposa Elaine, grande companheira, ingressou na Academia de 
Policia Militar do Barro Brando em 07 de fevereiro de 2000 através do vestibular da 
FUVEST na época, formando-se Aspirante à Oficial em 12 de dezembro de 2003, 
vindo a exercer suas funções na Zona Leste, no Bairro Vila Alpina no 21º Batalhão 
de Polícia Militar Metropolitano. 
 
Em 15 de dezembro de 2004 foi promovido a 2º Tenente de Polícia Militar, 
continuando a exercer suas funções operacionais no mesmo local, quando em 
meados de 2006 foi movimentado para o 43º Batalhão de Polícia Militar do Interior 
em Sertãozinho, vindo a exercer suas funções como Comandante do então 3º 
Pelotão de Policia Militar de Guariba.  
 
Durante esse período, no ano de 2004, concluiu o Curso de Bacharel em Direito 
pela Universidade Cruzeiro do Sul, UNICSUL, na Capital do Estado, quando no final 
de 2005 retornou a Jaboticabal, fixando residência nesta Urbe, aguardando sua 
transferência que ocorrera em meados do ano seguinte.  
 
Em 24 de maio de 2009 foi promovido a 1º Tenente de Polícia Militar, continuando 
suas funções no Pelotão de Guariba até março de 2011, totalizando cinco anos 
naquela urbe, momento em que foi movimentado para o então 1º Pelotão de 
Policia Militar de Jaboticabal, exercendo as funções de comandante, ficando até 
setembro de 2015.  
 
Em 25 de agosto de 2015 foi promovido a Capitão de Polícia Militar, sendo 
classificado por efeito de promoção no 10º Batalhão de Polícia Militar do Interior 
em Piracicaba/SP, vindo a exercer as funções de Comandante da 1º Companhia de 
Polícia Militar, ficando até junho de 2016.  
 
Em 20 de junho de 2016 foi transferido de volta ao 43º Batalhão de Polícia Militar 
do Interior em Sertãozinho, vindo a exercer as funções de Comandante da 1º 
Companhia de Polícia Militar de Sertãozinho, ficando até junho de 2017.  
 
Por fim em 20 de junho de 2017 foi transferido para a 2º Companhia de Polícia 
Militar de Jaboticabal, retornando a origem de onde iniciou sua carreira na Polícia 
Militar do Estado de São Paulo, vindo a exercer as funções de Comandante até o 
presente momento. É responsável pelo policiamento nas cidades de Jaboticabal, 
Monte Alto, Guariba, Pradópolis e Taquaral. Diante do exposto faz-se justiça a 
referida homenagem, sendo que espero contar com o apoio dos nobres pares até a 
aprovação final da matéria. 
 
Fonte: Exposição dos Motivos – Projeto de Decreto Legislativo nº 26/2018 


