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REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 089/17  
 

 

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se consigne nos Anais desta Casa, votos 

de congratulações com o 3º Sargento Ref da PM - Valentino Domingos Rufino pela sua 

aposentadoria na Polícia Militar. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Nascido em 28 de agosto de 1970, filho de Sebastião Domingos Rufino Junior e de Lucia 

Rufino, natural de Porecatu/PR, ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 13 de junho de 

1994 e, desde abril de 1995, trabalhou na cidade de Votorantim, na manutenção da ordem pública, 

inspirado no mais absoluto respeito à vida, à integridade física e à dignidade da pessoa humana. 

 

O 3º Sgt PM Rufino é possuidor de 67 elogios registrados em seus assentamentos, condecorado 

com a Láurea de Mérito Pessoal em 3° Grau, sendo esta medalha uma das formas de reconhecimento que 

a Polícia Militar concede aos Policiais Militares que se destacaram na execução das atividades policiais. É 

o reconhecimento pelos seus Comandantes diante da Comunidade em face de seus bons préstimos e suas 

boas ações. Condecorado ainda, com a Medalha de Valor Militar em Grau Bronze, que é uma honraria 

conferida a Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de São Paulo em reconhecimento pelos bons 

serviços prestados, com lealdade, constância e valor. É concedida por Decreto do Governador do Estado 

após julgamento realizado pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. 

 

O Policial Militar em tela dedicou todo seu tempo de policial da ativa à cidade de Votorantim, 

encerrando suas atividades em 20 de junho de 2017, passando a desfrutar da merecida inatividade. 

 

Que do deliberado se dê ciência ao homenageado, bem como ao Comandante do 40º 

Batalhão da Polícia Militar. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 8 de agosto 2017. 

 

 

ADEILTON TIAGO DOS SANTOS 

“Ita” 

Vereador 


