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REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 039/18 

 

 

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

votos de congratulações com os Senhores 1º Sargento PM Valdeci Brisida, Cabo PM Andréia 

Cristina Araújo e Cabo PM Silvio Vieira Pinto, pelos relevantes serviços prestados ao 

município de Votorantim. 
 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

O homenageado Valdeci Brisida é mais conhecido na corporação como Sargento Brisida, é 

natural de Itararé-SP, nascido em 06 de junho de 1977, casado com Cristiane, também policial 

militar, possui 04 filhos: Matheus, Caroline, Marian e Lucas. Ingressou na Polícia Militar do Estado 

de São Paulo em 20 de outubro de 1997, período durante o qual por mais de 20 anos trabalha no 40º 

BPM/I e, desde janeiro de 2006, atua na Equipe de Força Tática. Passou por diversas funções, como 

Soldado, Cabo, e agora, Sargento, atuando como comandante da equipe. Efetua, ainda, o apoio ao 

policiamento ostensivo dos 09 municípios do Batalhão, na manutenção da ordem pública, inspirado 

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

 

O 1° Sargento Brisida é possuidor de diversos elogios registrados em seus assentamentos, 

condecorado com a Láurea de Mérito Pessoal em 1° Grau desde outubro de 2013, 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 o 

Colar Evocativo da Revolução Liberal de 1842, comenda conhecida como o Colar do Brigadeiro 

Tobias, foi também escolhido por diversas vezes como Policial do Mês do 40º BPM/I, participando 

efetivamente de ocorrências de grande repercussão na área do batalhão, evidenciando o compromisso 

com a missão institucional do 40° Batalhão que é proteger pessoas, fazer cumprir as leis, combater o 

crime e preservar a ordem pública. 

 

A coragem, a motivação e o indiscutível amor à causa pública são marcas insculpidas na 

conduta diária do policial militar em tela, demonstrando desde o início de sua carreira vocação 

profissional de servir com excelência e dedicação a comunidade paulista, comprometimento ímpar 

com a Instituição Policial Militar e a consciência de seu importante papel de ser exemplo para toda a 

sociedade. 

 

A homenageada Andréia Cristina Araújo é conhecida na corporação como Cabo Andreia, é 

natural de São Paulo-SP, nascida em 21 de abril de 1972, casada com o Sr. Oséias, é mãe da Ana 

Beatriz e do João Paulo e avó do pequeno Heitor Miguel. Ingressou na Polícia Militar do Estado de 

São Paulo em 07 de agosto de 1995 e, desde março de 1998, trabalha na cidade de Votorantim, na 

incessante busca de cumprir sua missão na manutenção da ordem pública, dedicando mais de 20 anos 

de sua atuação à comunidade votorantinense. 

 

A Cabo Andréia é possuidora de diversos elogios registrados em seus assentamentos, 

condecorada com a Láurea de Mérito Pessoal em 2° Grau, sendo esta medalha uma das formas de 

reconhecimento que a Polícia Militar concede aos Policiais Militares que se destacaram na execução 
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das atividades policiais, sendo o reconhecimento pelos seus Comandantes, diante da Comunidade, 

em face de seus bons préstimos e suas boas ações. Condecorada 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, tal medalha é concedida por decreto do Governador do Estado após julgamento realizado pelo 

Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. 

 

Perfeitamente alinhada à política institucional e altamente compromissada com a valorização 

da pessoa humana, deixa patenteado em seus trabalhos, seu elevado senso de profissionalismo, 

dedicação, conhecimento e solicitude que norteiam seus atos, aliado à personificação do desejo de 

bem cumprir seu papel, honrando a carreira abraçada. 

 

O homenageado Silvio Vieira Pinto, conhecido na corporação como Cabo Silvio, é natural de 

Sorocaba-SP, nascido em 27 de abril de 1970, filho de Flávio Vieira Pinto e de Benedicta Ribeiro 

Pinto. Ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 13 de junho de 1994, e, desde abril de 

1995 trabalha 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 Cabo Silvio é possuidor de diversos elogios registrados em seus assentamentos, 

condecorado com a Láurea de Mérito Pessoal em 2° Grau desde julho de 2016, sendo esta medalha 

uma forma de reconhecimento que a Polícia Militar concede aos Policiais Militares que se 

destacaram na execução das atividades policiais, como 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; foi também escolhido por diversas 

vezes como Policial do Mês do 40º BPM/I. 

 

Devidamente alinhado à política institucional e altamente compromissado com a valorização 

da pessoa humana, deixa patenteado em seu trabalho, seu elevado senso de profissionalismo, 

dedicação, conhecimento e solicitude que norteiam seus atos, aliado à personificação do desejo de 

bem cumprir seu papel, honrando a carreira abraçada, disponibilizando por mais de 23 anos seu 

talento em prol da comunidade votorantinense, na incessante busca de cumprir sua missão na 

manutenção da ordem pública. 

 

 

 

Que do deliberado se dê ciência aos homenageados. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 21 de agosto de 2018.  

 

 

 

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA 

“Gaguinho” 

Vereador 


