
 
 

 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 116/17  
 

 

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

congratulações com o Senhor Inspetor Fábio Augusto Romano, pelo recebimento da medalha de honra 

ao mérito em reconhecimento ao trabalho desenvolvido por meio do Projeto “Bicho é Amigo não é 

Brinquedo”. 

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

A Guarda Civil Municipal de Votorantim - GCM recebeu na sexta-feira dia 06 do mês corrente, 

a medalha de honra ao mérito em reconhecimento ao trabalho desenvolvido por meio do projeto “Bicho é 

Amigo e não Brinquedo”, juntamente com a cachorra Brisa, que foi um dos destaques do evento e 

também foi agraciada. 

 

A sessão solene em comemoração ao Dia Nacional das Guardas Municipais foi realizada na 

Assembleia Legislativa pela Frente Parlamentar em Defesa das Guardas Municipais do Estado de São 

Paulo.  

 

O evento contou com a presença de cerca de 400 pessoas, representando as Guardas Civis de 

mais de 60 municípios. A solenidade marcou o lançamento da medalha da Frente Parlamentar, que foi 

entregue em homenagem a 150 guardas que se destacaram em suas funções neste ano. 

 

Representando a GCM local, foram agraciados tanto o inspetor Romano quanto a cachorra da 

raça pastor alemão Brisa. Tal indicação foi um reconhecimento ao projeto “Bicho é Amigo e não 

Brinquedo” desenvolvido desde 2013. O projeto é focado na prevenção primária aos maus-tratos e 

abandono de animais, por meio de palestras e apresentações para as crianças do 5º ano do ensino 

fundamental. 

 

Em apresentações lúdicas, com a participação da cachorra Brisa e do seu condutor, inspetor 

Romano, mais de 900 alunos já participaram das apresentações, em escolas públicas, particulares e 

demais eventos promovidos pela Prefeitura municipal. 

 

Diante do exposto, é que prestamos esta singela homenagem ao Senhor Inspetor Fábio Augusto 

Romano. 

 

 

Que do deliberado se dê ciência ao homenageado. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 24 de outubro 2017. 

 

 

ADEILTON TIAGO DOS SANTOS 

“Ita” 

Vereador 


