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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº ________/________.

Concede  Medalha  Arautos  da  Paz  a
Theo Santos de Souza.

Art. 1º Fica concedida Medalha Arautos da Paz a  Theo Santos de Souza por sua
contribuição à defesa da vida e da paz.

Art. 2º Ao homenageado será entregue medalha conforme especificações do art. 16
da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999.
 
Art. 3º As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão
por conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no
orçamento, suplementadas se necessário.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

                                                                         Sala de Reuniões, 11 de maio de 2022.

MAJOR JAIME
Vereador 

Avenida da Saudade, nº 1.004 – Ponte Preta – CEP: 13041-670 – Campinas – SP – PABX: (19) 3736-1300.

C
M

C
P

R
O

20
22

05
33

7

Assinado com senha por JAIME DE SOUZA.
Documento Nº: 180293-1376 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.campinas.sp.leg.br/sigaex/autenticar.action?n=180293-1376

https://linksiga.trf2.jus.br


CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Estado de São Paulo

www.campinas.sp.leg.br

                                  JUSTIFICATIVA

O Cap PM THEO SANTOS DE SOUZA nasceu em São Carlos-SP, no ano de 1979,
mudando-se  com  sua  família  para  Pirassununga  em  1983,  local  que  reside  atualmente;
realizou o vestibular da FUVEST, no ano de 1998, sendo aprovado e iniciando o curso de
formação  de  Oficiais  da  Academia  de  Polícia  Militar  do  Barro  Branco  no  ano  de  1999,
formando-se  em dezembro  de  2002,  onde  foi  lotado  na  zona  norte  de  São  Paulo,  mais
precisamente no 18º BPM/M, a época, considerado o Batalhão com a área territorial, mais
violenta do Estado de São Paulo.

No ano de 2003, após quase um ano de unidade,  foi  alvejado na região da cabeça
durante uma ação policial,  motivo pelo qual foi homenageado com a medalha denominada
Cruz de Sangue em Bronze.

É condecorado ainda, com as seguintes honrarias:

-  Láurea do Mérito Pessoal de 1°grau;

-  Láurea do Mérito Pessoal de 2º grau;

-  Láurea do Mérito Pessoal de 3º grau;

-  Láurea do Mérito Pessoal de 4º grau;

-  Láurea do Mérito Pessoal de 5º grau;

-  Medalha Centenário Tobias de Aguiar;

-  Medalha da ONU;

-  Medalha Mérito e Dedicação do Diretório XV de Dezembro da Academia de Polícia
Militar do Barro Branco.

Após  16  anos,  atuando na  cidade  de  São Paulo,  destes  4  anos,  no  1º  Batalhão de
Choque  Tobias  de  Aguiar,  mais  conhecido  como  ROTA,  retornou  ao  interior,  devido  o
nascimento de 2ª filho, sendo transferido ao 36ºBPM/I, na cidade de Limeira.

Após  a  sua  promoção  ao  posto  de  Capitão  PM,  foi  movimentado  ao  Policiamento
Rodoviário, no 4ºBPRv, sendo lotado na 2ª Cia, sito na SP 340, km 120, cidade de Campinas,
de Setembro de 2018 à Fevereiro de 2021, contendo 38 municípios e 5 Bases Operacionais
subordinadas ao seu Comando (Campinas, Atibaia, Mogi Mirim, Paulínia e Amparo). 
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E  atualmente,  encontra-se  lotado  na  3ª  Cia  do  4º  BPRv,  SP 348,  km  84,500,  em
Campinas,  desde março de 2021, tendo 9 municípios e 3 Bases Operacionais subordinadas
(Campinas,  Americana  e  Indaiatuba)  sob  sua  responsabilidade,  exercendo  a  função  de
Comandante de Cia, desempenhando com excelência a função, a qual foi designado.

Iniciando  em  Julho  de  2021,  no  município  de  Campinas,  em  parceria  com  as
concessionárias das rodovias limítrofes ao município (AutoBAn, Colinas, Rota das Bandeiras e
Tietê) e Secretaria de Assistência Social de Campinas, o projeto “AMIGOS DO TRECHO”,
que consiste no acolhimento de pedestres em situação de vulnerabilidade, com características
de andarilhos, de forma voluntária e espontânea. Em quase 1 ano de projeto, até a presente
data, Abril22, não foi registrado nenhum sinistro de trânsito do tipo atropelamento de pedestre
em situação de vulnerabilidade, com características de andarilho, sendo 237 (duzentos e trinta e
sete)  pedestres  abordados  e  29  (vinte  e  nove)  acolhidos,  neste  período,  demonstrando  o
resultado,  extremamente,  positivo  do  projeto,  no  compromisso  com  a  segurança  viária  e
preservação de vidas.   

Além do incansável  trabalho,  diuturnamente,  realizado no Policiamento Rodoviário,
sacrifica o seu “precioso” horário de folga e estando em trajes civis com diversas Campanhas
Sociais, entre elas:

- “LACRE SOLIDÁRIO”, possibilitando a entrega de aproximadamente 50 cadeiras de rodas a
pessoas carentes com necessidades físicas e a Associações, Asilos e Instituições diversas, em
diversos municípios, como: São Paulo, Campinas,  Atibaia,  Bom Jesus dos Perdões, Nazaré
Paulista, Piracaia, Pirassununga, Leme, Aguaí, Porto Ferreira, Conchal entre outros;

- “ECOPATINHAS PIRA” arrecadando tampinhas plásticas e após trocando-as em empresa de
reciclagem, destinando o recurso arrecadado diretamente as protetoras de animais da cidade, as
quais realizam prestações de contas dos recursos aos animais castrados e medicados, gerando
fonte de renda à  causa  animal,  com o intuito  de diminuir,  cada vez mais,  o  abandono de
animais e evitar doenças graves e a formação de colônias;

         Sendo ainda, que o Capitão PM Theo é organizador e participante de vários eventos
voluntários de arrecadação de alimentos, roupas e de ração animal, em auxílio às pessoas mais
carentes e aos animais vulneráveis, de iniciativa e recursos próprios, em seus dias de folga,
sempre com a presença e ajuda de seus filhos, esposa e familiares. 
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 Diante de todo o exposto e com base nas informações anexas, justifica-se a presente
indicação e outorga para conceder a medalha Arautos da Paz ao Digníssimo Capitão PM THEO
SANTOS DE SOUZA .
                                                            

                  Sala de Reuniões, 11 de maio de 2022.

           MAJOR JAIME
         Vereador 
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