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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 
  

 
REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 007/19  

 

 

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

votos de congratulações com o Senhor Dr. José Antônio Proença Martins de Melo, Delegado 

de Polícia em nosso Município, por todo trabalho e dedicação em sua missão de delegado, onde 

não mede esforços para buscar soluções e esclarecimentos em fatos ocorridos em nosso 

município. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

O Dr. Proença, como o conhecemos, é natural de Pilar do Sul/SP, casado há 16 anos com 

a Advogada Dra. Márcia Cristina Proença Martins de Melo. O casal tem dois filhos, Cassiano 

Augusto Proença Martins de Melo, 15 anos de idade, estudante do ensino médio e Fabiano 

Augusto Proença Martins de Melo, 11 anos de idade, estudante do ensino fundamental.  

 

Nosso homenageado terminou o ensino médio no Estadão na cidade de Sorocaba e, 

procurando inserção no mercado de trabalho, optou por estudar e tentar uma vaga no serviço 

público. Assim, com 18 anos, foi aprovado em primeiro lugar para o cargo de Escriturário de 

Escola, tomando posse em escola estadual de Sorocaba.  

 

Nessa época foi aprovado em segundo lugar no vestibular para a Faculdade de Direito de 

Sorocaba. Prestou novo concurso e foi aprovado em primeiro lugar no concurso de Escrivão de 

Polícia, obtendo a única vaga aberta na cidade de Sorocaba. Ao terminar o curso superior em 

Direito, resolveu se direcionar para o concurso de Delegado de Polícia, sendo aprovado na 

carreira no ano de 1993, assumindo a função de Autoridade Policial. 

 

Ao tomar posse no cargo de Delegado de Polícia, foi designado para assumir a 

Titularidade do Município de Bofete. Também exerceu atividade nos Municípios de Botucatu, 

Pardinho, Anhembi, Pereiras e Torre de Pedra, havendo destaque para o combate ao furto de 

gado, muito comum naquela região, sendo identificada quadrilha especializada que operava 

caminhões, abate clandestino e rede de açougues na grande São Paulo. 

 

Em 1995 foi transferido para o Município de Tietê. Nesse Município foi promovido da 

quinta para a quarta e depois para a terceira classe. Também atuou nas Delegacias dos 

Municípios de Cerquilho, Porto Feliz e Jumirim, havendo destaque para o combate ao tráfico de 

drogas. No Município de Tietê foi Diretor da CIRETRAM e Diretor da Cadeia Pública, vindo a 

coordenar a transferência de presos perigosos para o Presídio de Junqueirópolis, região de 

Presidente Prudente. Recebeu homenagem da Câmara Municipal de Tietê pelos serviços 

prestados. 

 

Em 2005 foi transferido para o Município de Votorantim. Neste Município foi promovido 

para a segunda e em dezembro último para a primeira classe. Foi Diretor da CIRETRAM e 
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Diretor da Cadeia Feminina até seu encerramento no ano passado. Foi Titular do Primeiro e 

Segundo Distrito e atualmente ocupa a Titularidade do Terceiro Distrito Policial.  

 

No Município de Votorantim participou do atendimento e esclarecimento de várias 

ocorrências de relevância. Em 2007 atendeu o caso que ficou conhecido como "Chacina de 

Votorantim" e no ano de 2015 assumiu a responsabilidade pelo Setor de Homicídios da 

Delegacia do Município, merecendo destacar, dentre outros não menos importantes, os casos 

recentes da identificação e prisão do Serial Killer conhecido como "Mexicano", responsável pela 

morte de quatro mulheres na cidade; o caso do homicídio do estudante da UFESCAR; o duplo 

homicídio de dois jovens na Barra Funda, relacionado com o tráfico de drogas e o homicídio do 

“Holandês”, estrangeiro morador em Sorocaba, cuja namorada dopou e assassinou no bairro 

Karafá, em Votorantim. 

 

Que do deliberado se dê ciência ao homenageado. 

 

 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 02 de abril de 2019. 

 

 

 

JOSÉ CLAUDIO PEREIRA 

“Zelão” 

Vereador 


