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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 047/18 

 

 

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

votos de congratulações com os Senhores 1º Sargento PM Marino Morais Roque, Cabo Flávio 

Carvalho Cândido e Soldado PM Flávio Alexandre Nunes, pelos relevantes serviços prestados ao 

município de Votorantim. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

O homenageado Marino Morais Roque é natural de Sorocaba/SP, nascido em 15 de outubro 

de 1975, conhecido na corporação como Sargento Marino, tem como esposa a Sr.ª Michele Meira, é 

pai de Gabriel Roque e Lucas Antônio.   Ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 20 

de outubro de 1997, e, desde janeiro de 2010 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 1º Sargento Marino é possuidor de diversos elogios registrados em seus assentamentos, 

condecorado com a Láurea de Mérito Pessoal em 1º Grau desde maio de 2000, sendo esta medalha 

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

destacam 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 Cruz de Sangue em Grau Bronze; foi também escolhido por diversas vezes como 

Policial do Mês do 40º BPM/I. 

 

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 a toda 

sociedade. 

 

O homenageado Flávio Carvalho de Cândido é nascido em 03 de janeiro de 1979, conhecido 

na corporação como Cabo Cândido, é casado com a Sr.ª Eliene Alkmim Gaspar Cândido, é pai da 

Iohany e do Iandher, ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 23 de junho de 2009, e, 

desde maio de 2015 trabalha na cidade de Votorantim. 

 

O Cabo Cândido é possuidor de diversos elogios registrados em seus assentamentos, 

condecorado com a Láurea de Mérito Pessoal em 4° Grau desde agosto de 2014, 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. Agraciado ainda com a Medalha 

Cinquentenário das Forças de Paz do Brasil, outorgada pela Associação Brasileira das Forças 

Internacionais de Paz da ONU, em razão de sua meritória atuação junto às Forças de Paz, 

enaltecendo o nome do Brasil e preservação da sua memória, valores militares e cívicos. 
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Profissional abnegado e responsável, demonstra amor à causa pública e comprometimento 

com suas obrigações, não medindo esforços para que todas as suas missões sejam cumpridas, 

promovendo ainda a aproximação da sociedade votorantinense, buscando soluções objetivas e 

participativas através dos órgãos de comunicação da região, potencializando ações comunitárias na 

região e noticiando as ações positivas realizadas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, em 

especial do 40º BPM/I. 

 

O homenageado Flávio Alexandre Nunes é natural de Sorocaba-SP, nascido em 02 de maio 

de 1982, conhecido na corporação como Soldado Nunes, é casado com Geisse Moreira de Souza 

Nunes; pai da pequena Isabella, ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo no dia 25 de 

abril de 2011, iniciando sua vida militar na cidade de Carapicuíba, atuando na equipe de Força Tática 

da cidade, foi transferido para o 40º BPM/I em junho de 2015; ingressou para a equipe de Força 

Tática da unidade, policiamento em que atua até os dias de hoje, na manutenção da ordem pública, 

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

 

O Soldado "Miúdo" como também é conhecido, é possuidor de diversos elogios registrados 

em seus assentamentos, condecorado com a Láurea de Mérito Pessoal em 3° Grau desde janeiro de 

2015, 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. Foi 

também escolhido por diversas vezes como Policial do Mês do 40º BPM/I, por suas atuações 

pautadas na legalidade e no compromisso com a defesa da vida, da integridade física e da dignidade 

da pessoa humana. 

 

Perfeitamente alinhado à política institucional e altamente compromissado, 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. 

 

 

Que do deliberado se dê ciência aos homenageados. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 4 de setembro de 2018.  

 

 

 

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA 

“Gaguinho” 

Vereador 


