
1 
 

 

CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA 
SEGRETERIA  LOCALE  PALAZZO CHIGI 

 
 

VViillllaa  MMaaddaammaa  
SSeerrvviizziioo  ddii  vviiggiillaannzzaa  ee  ssiiccuurreezzzzaa  

ddeell  ppeerrssoonnaallee  iinn  uunniiffoorrmmee  
IInntteerrvveennttoo  CCoonnssaapp  

  
  
LLaa  CCoonnssaapp  èè  iinntteerrvveennuuttaa  pprreessssoo  llaa  DDiirreezziioonnee  
ddeellll’’IIssppeettttoorraattoo  ppeerr  sseeggnnaallaarree  llaa  pprroobblleemmaattiiccaa,,  
ccoonnssuummaazziioonnee  ““ppaassttii  ccaallddii  iinnvveeccee  ddeell  ssaacccchheettttoo  ccoonn  iill  
ggoommmmoossoo  ee  ffrreeddddoo  ppaanniinnoo  ddeellllaa  mmeennssaa””  ((ttoorrnniiaammoo  iinnddiieettrroo  
iinnvveeccee  ddii  aannddaarree  aavvaannttii……))  ddeell  ppeerrssoonnaallee  iinn  sseerrvviizziioo  ddii  
vviiggiillaannzzaa  iinn  uunniiffoorrmmee,,  qquuaannddoo  èè  ccoommaannddaattoo  ddii  sseerrvviizziioo  aa  
VViillllaa  MMaaddaammaa..    
LLaa  CCoonnssaapp  hhaa  cchhiieessttoo  aall  SSiiggnnoorr  DDiirriiggeennttee  ddii  ffaarrssii  
ppoorrttaavvooccee,,  pprreessssoo  ggllii  uuffffiiccii  ccoommppeetteennttii  ddeellllaa  PP..CC..MM..,,  ddeellllaa  
rriicchhiieessttaa  ddeeii  ccoolllleegghhii  ,,  aaffffiinncchhéé  ssii  rriissttaabbiilliissccaa  qquueell  
ccoonnttaattttoo  uummaannoo  ee  ddii  rriiccoonnoosscceennzzaa  cchhee  vvii  eerraa  uunn  tteemmppoo,,  
qquuaannddoo  ttuuttttoo  iill  ppeerrssoonnaallee  ddeellll’’IIssppeettttoorraattoo,,  aa  ttuurrnnoo  ((iinn  
aabbiittoo  cciivviillee  ee  uunniiffoorrmmee)),,  ppootteevvaa  ccoonnssuummaarree  uunn  ppaassttoo  ccaallddoo  
iinn  aappppoossttii  ssppaazzii  pprreeddiissppoossttii  ddaallllaa  PPrreessiiddeennzzaa..  
AAppppaarree  qquuaannttoo  mmaaii  ssiinnggoollaarree  cchhee  ii  ppoolliizziioottttii  iinn  uunniiffoorrmmee  
nnoonn  ppoossssaannoo  ppiiùù  aacccceeddeerree,,  ppeerr  iill  ppaassttoo,,  iinn  ssppaazzii  rriisseerrvvaattii  aa  
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pprroopprriioo  aa  ttuuttttii  ((ggiioorrnnaalliissttii,,  iimmppiieeggaattii,,  ccoommmmeessssii,,  
eecccc……ttrraannnnee  ii  ppoolliizziioottttii!!!!!!!!  cchhee  ggaarraannttiissccoonnoo  iinn  qquueellllee  
lluunngghhee  oorree  ddii  sseerrvviizziioo  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ee  ll’’iinnccoolluummiittàà  ddeellllaa  
sseeddee  ee  ddeellllee  ppeerrssoonnee  cchhee  vvii  ssoonnoo  aallll’’iinntteerrnnoo))..  BBiissooggnnaa  ffaarree  
qquuaallccoossaa!!!!  NNoonn  èè  aammmmiissssiibbiillee!!!!  
LLaa  rriissppoossttaa  aallllaa  nnoossttrraa  rriicchhiieessttaa  nnoonn  èè  ttaarrddaattaa  aadd  
aarrrriivvaarree,,  nneellllaa  ggiioorrnnaattaa  ddeell  1199  ffeebbbbrraaiioo  22000099,,  dduurraannttee  uunn  
sseerrvviizziioo  aa  VViillllaa  MMaaddaammaa,,  ttuuttttoo  iill  ppeerrssoonnaallee  hhaa  ppoottuuttoo  
mmaannggiiaarree  uunn  ppaassttoo  ccaallddoo  ((ssiiaa  ppeerrssoonnaallee  iinn  aabbiittoo  cciivviillee  cchhee  
iinn  uunniiffoorrmmee))..  OOccccoorrrree  ppeerròò,,    cchhee  ttaallee  pprroocceedduurraa  nnoonn  ssiiaa  
uunn  ccaassoo  iissoollaattoo!!  EE’’  iimmppoorrttaannttee  cchhee  qquueessttoo  sseeggnnoo  ddii  
rriiccoonnoosscceennzzaa  ssiiaa  mmaanntteennuuttoo  ccoossttaannttee  nneell  tteemmppoo,,  ““ccee  lloo  
mmeerriittiiaammoo  ttuuttttoo””  !!!!!!    
SSeemmpprree  iinn  tteemmaa  sseerrvviizziioo  aa  VViillllaa  MMaaddaammaa,,  llaa  CCoonnssaapp  hhaa  
cchhiieessttoo  aall  DDiirriiggeennttee  ddii  pprrooggrraammmmaarree  sseemmpprree  22  ssqquuaaddrree  iinn  
uunniiffoorrmmee,,  ccoonn  ttuurrnnii  ddii  66  oorree  ee  ccoonn  ccaammbbiioo  ssuull  ppoossttoo..  SSee  
nnoonn  ffoossssee  ccoossìì  ddiivveenntteerreebbbbee  iinn  ttuurrnnoo  ddaa  OO..PP..  ccoonn  oorraarriioo  
pprroolluunnggaattoo  ggiiàà  pprrooggrraammmmaattoo,,  ccoonn  ttuuttttaa  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  
ppootteerr  rriiccoonnoosscceerree  ll’’iinnddeennnniittàà  ddaa  OO..PP..  aaii  ccoolllleegghhii  ccoommaannddaattii  
((aadd  eesseemmpp..  0088..0000//ffiinnee……  ffaattttoo,,  ttrraa  ll’’aallttrroo,,  ggiiàà  ttaannttee  
vvoollttee……mmaa  cchhee  aaddeessssoo  bbiissooggnnaa  ccoorrrreeggggeerree……))..  
AAtttteennddeerreemmoo  ii  pprroossssiimmii  ssvviilluuppppii,,  mmaanntteenneennddoo  aallttaa  llaa  
ssoogglliiaa  ddii  vviiggiillaannzzaa,,  aall  ffiinnee  ddii  vveerriiffiiccaarree  cchhee  ccii  ssiiaa  llaa  
ccoorrrreettttaa  aapppplliiccaazziioonnee  ddeeggllii  oorraarrii  ddii  sseerrvviizziioo..  
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