
 
 

 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 
REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 004/19 

 

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

congratulações com o Cabo da Polícia Militar Senhor Adriano Pena, pelos relevantes serviços 

prestados no Município. 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 O Senhor Adriano Pena é nascido no município de Avaré/SP, filho de Elias Pena e Leodete Ignes 

Moura Pena, é casado com a Senhora Gislaine Cristina de Oliveira Pena e pai de Evelyn Caroline e 

Lauren Adriane. 

 

 Morador de Votorantim, entre os anos de 1985 a 1997, ano em que se casou e mudou para 

Sorocaba/SP. 

  

 Aos 18 anos de idade, ingressou nas fileiras da Polícia Militar do Estado de São Paulo, cursou o 

curso de Formação de Soldados até o ano de 1992, ocasião em que, após concurso, foi classificado no 

quadragésimo Batalhão da Polícia Militar do Interior, servindo o município de Votorantim, sendo 

classificado no Patrulhamento Tático Móvel- PTM - Modalidade de policiamento que foi denominada de 

Força Tática – FT. 

 

Serviu no 40º Batalhão de Votorantim entre os anos de 1992 a 2013, quando foi convidado para 

trabalhar no Comando de Policiamento do Interior – 7, em Sorocaba, no gabinete de treinamento, setor 

responsável pela formação de novos policiais militares, realização de cursos e estágios de 

aperfeiçoamento à tropa, faixa preta de Jiu Jitsu ele é formado em Educação Física pela FEFISO- ACM, 

e, durante esse período ministrou aulas de Educação Física e Defesa Pessoal aos policiais de toda região. 

 

Neste ano solicitou transferência para o município de Votorantim, onde serve atualmente com o 

intuito de encerrar a sua carreira onde tudo começou.  

 

Diante do exposto, é com grande orgulho que prestamos a presente homenagem a este excelente 

profissional por sua extrema competência e dedicação no desempenho de sua profissão, em especial, à 

comunidade votorantinense. 

 

Que do deliberado se dê ciência ao homenageado, e aos órgãos de imprensas abaixo 

relacionados: 

 TV Votorantim; 

 TVR - Sorocaba; 

 Jornais: Folha de Votorantim, Gazeta de Votorantim, Ipanema, Diário de Sorocaba 

e Cruzeiro do Sul; 

 Rádios: Ipanema FM, Cantate FM, Nova Tropical FM, Band FM e Cruzeiro FM; 

 Blog noticiasvotorantim.blogspot.com, da Jornalista Senhora Luciana Lopez; 

 Blog do Senhor Edson Correa, www.cidadaovotorantinense.com.br; e, 

 Site www.cidadedevotorantim.com.br, na pessoa do Senhor Irineu Oliveira. 

 

 Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 12 de março de 2019.  

 

 

LUCIANO DA SILVA 

Vereador 

http://www.cidadedevotorantim.com.br/

