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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 069/18 

 

 

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

votos de congratulações com a 1º Sargento PM Sr.ª Claudia Regina Cristino Anhaia, o Soldado 

PM Sr. Flávio Alexandre Nunes, o Tenente-Coronel PM Sr. Vanclei Franci e o 1º Sargento PM 

Oseias Bueno de Morais pelos relevantes serviços prestados ao Município de Votorantim. 
 

 

JUSTIFICATIVA: 

 
A homenageada 1º Sargento PM Claudia Regina Cristino Anhaia, é natural de Sorocaba/SP, 

nascida em 31 de dezembro de 1969, casada com Jonathan José Anhaia, que também é policial militar. 

Ela ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 07 de agosto de 1995, e, há mais de 07 anos 

trabalha no 40ºBPM/I. Passou por diversas funções, como: Soldado, Cabo, e agora, Sargento. 

Atualmente, exerce a função de Encarregada de Planejamento Operacional, realizando o planejamento 

direto de todos os 09 municípios pertencentes a este Batalhão da Polícia Militar. 

 

A 1º Sargento Cristino, como é conhecida na Corporação, é possuidora de diversos elogios 

registrados em seus assentamentos, tendo recebido condecoração com a Láurea de Mérito Pessoal e 1º 

Grau desde Outubro de 2012, 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. 

 

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 alinhados à personificação do desejo de bem cumprir 

seu papel, honrando a carreira abraçada. 

 

O homenageado Soldado PM Flávio Alexandre Nunes, é natural de Sorocaba/SP, nascido em 02 

de maio de 1982, casado com Geisse Moreira de Souza Nunes, pai da pequena Isabella. Ele ingressou na 

Polícia Militar do Estado de São Paulo no dia 25 de abril de 2011, iniciando sua vida militar na cidade de 

Carapicuíba/SP, atuando na equipe de Força Tática da cidade, foi transferido para o 40ºBPM/I em junho 

de 2015 e ingressou para a equipe de Força Tática da unidade, no policiamento em que atua até os dias de 

hoje. 

 

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

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

2015. Foi também escolhido por diversas vezes como Policial do Mês do 40ºBPM/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. 

 

O homenageado Tenente-Coronel PM Vanclei Franci, é natural da cidade de Itapetininga/SP, 

nascido em 13 de junho de 1967, é filho de Julio Prestes Franci e Lourdes Rodrigues Franci. Casado com 

Lidian Raffa Franci, pai da Isabella, da Gabriella e do Nicolas e avô do Edward. 
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Ingressou na Academia de Polícia Militar de Barro Branco em 02 de fevereiro de 1987, 

conquistando a cada promoção, desde aspirante a oficial, a realização pessoal e a admiração de todos no 

seu entorno. Hoje, ocupa o elevado posto de Tenente-Coronel PM, carregando consigo uma história de 

muito estudo, trabalho, força, coragem e sucesso. Pós-Graduado e Mestrado em Ciências Políticas de 

Segurança e Ordem Pública, possuidor de diversos cursos de aperfeiçoamento, entre eles: Curso de 

Técnicas Não Letais, Curso de Técnicas de Ensino, Curso de Força Tática, entre outros. 

 

Iniciou sua Trajetória na Polícia Militar trabalhando no 20º Batalhão de Policia Militar 

Metropolitana em Barueri /SP.  Após, trabalhou no 7º Batalhão de Polícia Militar do Interior, em 

Sorocaba onde atuou na 1º CIA PM, 2ª CIA PM, 4ª CIA PM e no Estado Maior seguindo para o CPI-7 

(Comando de Policiamento do Interior Sete), localizado também, em Sorocaba/SP, passando pelo 35º 

Batalhão de Polícia Militar, em Campinas/SP, e, atualmente, desde junho de 2018 comanda o 40º 

Batalhão de Polícia Militar do Interior, em Votorantim - SP. 

 

O Tenente-Coronel PM Vanclei Franci foi condecorado com a Láurea de Mérito Pessoal em 1º 

Grau desde Outubro de 2003. Condecorado com o Colar Evocativo da Revolução Liberal de 1842 e com 

o Colar Almirante Álvaro da Mota e Silva. Possuidor de medalha de valor militar em grau prata. A 

coragem, a motivação e o indiscutível amor à causa pública são marcas insculpidas na conduta diária do 

policial militar em tela, demostrando, desde o inicio de sua carreira, vocação profissional de servir com 

excelência e dedicação à comunidade paulista, comprometimento ímpar com a instituição da Polícia 

Militar e a consciência de seu importante papel de ser exemplo para toda a sociedade. 

 

O homenageado 1º Sargento PM Oseias Bueno de Morais, é natural de Sorocaba/SP, nascido em 

02 de abril de 1966, é filho de Mara Prestes de Morais e João Batista Bueno de Morais. Casado com a 

também policial militar, Cabo PM Andréia Cristina Araújo, pai da Anne Caroline, da Ana Beatriz, do 

João Paulo e avô do Heitor Miguel. 

 

Ingressou na carreira militar no ano de 1986, onde foi galgando melhores graduações 

conquistando reconhecimento por parte de seus pares, subordinados e superiores tais como: diversos 

elogios, Láurea de Mérito pessoal em 2º grau e a tão honrada Medalha Cruz e Sangue que é concedida 

quando, por injusta agressão física ou na prática de ação meritória, o policial tenha recebido ferimentos 

ou falecido no desempenho da função policial-militar ou em razão dela. 

 

No período de 1988 a 2005, o Sargento Oséias contribuiu em favor da sociedade paulista na 

cidade de Votorantim/SP, posteriormente, no período de 2005 a 2013, serviu no 1º BP Choque, sediado 

em São Paulo-Capital, conhecido como "Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar" - a ROTA, regressando 

para a cidade de Votorantim/SP, em 2013, onde tem demonstrando ser um profissional abnegado e 

responsável, deixando em evidência seu amor à causa pública e comprometimento com suas obrigações, 

não medindo esforços para que todas as suas missões sejam cumpridas de forma brilhante e com 

excelência, há 32 anos, de efetivo exercício. 

 

 

Que do deliberado se dê ciência aos homenageados. 
 

 

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

 

 

 

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA 

“Gaguinho” 

Vereador 


