
 

 

 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 
 
 
REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 001/11 
 
REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, que se consigne 
nos Anais desta Casa, votos de congratulações com a Coronel PM Fátima 
Ramos Dutra, pela assunção ao Comando de Policiamento do Interior, CPI-7, 
Sorocaba,  em substituição ao Coronel Silvério Leme Filho.  
 
 
JUSTIFICATIVA: 
 
CONSIDERANDO que, pela primeira vez na história, a Polícia Militar do 
Estado de São Paulo nomeou uma mulher para o cargo de Comandante de 
um CPI – Comando de Policiamento do Interior, o que, para nós, é um marco 
histórico e mostra que a mulher vem ocupando definitivamente o seu espaço 
no mundo moderno; 
 
CONSIDERANDO que o CPI-7 é responsável pelo planejamento, 
coordenação, apoio e fiscalização das ações operacionais de preservação da 
ordem pública no 7º BPM/I, sediado em Sorocaba; no 12º BPM/I, sediado em 
Botucatu; no 22º BPM/I, sediado em Itapetininga; no 40º BPM/I, sediado em 
Votorantim; no 50º BPM/I, sediado em Itu; no 53º BPM/I, sediado em Avaré; 
e no 54º BPM/I sediado em Itapeva; 
 
CONSIDERANDO que a Coronel Fátima está, aproximadamente, há 28 anos 
a serviço da PM, e há quase três anos atua em Sorocaba, sendo sempre 
prestativa junto a nossa sociedade. E durante esse período, foi 
Subcomandante do Coronel Silvério, além de desenvolver trabalhos na 
capital, onde comandou o policiamento na Zona Leste da Capital (CPA/M-4) e 
respondeu pela Chefia da Casa Militar; e, 
 
CONSIDERANDO ainda, que por ser a Coronel Fátima uma pessoa de 
extrema competência, por ter prestado serviços junto à segurança da 
sociedade em outras localidades, e também porque, com certeza irá 
contribuir com a segurança em nossa cidade, é que formulamos o 
presente, e solicitamos que do deliberado se dê ciência à homenageada. 
 
 

 Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 07 de fevereiro de 2011 
 
 

FABÍOLA ALVES DA SILVA PEDRICO 
Vereadora 


