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Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Senhores vereadores,

0 Vereador que abaixo subscreve, depois de ouvido o Plenário e
cumpridas as demais formalidades regimentais, sugere, para que conste nos
anais desta Casa de Leis, Moção de Aplausos a Policia Militar de Alfredo
Marcondes, pelos exemplares serviços prestados ao Município.

JUSTIFICATIVA

Orgulha-se a comunidade pelo profissionalismo, competência e
determinação do Policiais Militares que honram suas funções no estrito
cumprimento do dever. Tendo em vista que Enquanto a cidade dorme
tranquilamente a Policia Militar faz o monitoramento das ruas do município,
verificando ocorrências e alertando a população. Como exemplo do ocorrido no
dia 25 de julho de 2020, em que os policiais de plantão, durante a madrugada
alertaram 3 moradores idosos sobre o portão da residência, qual encontra-se
aberto. Considerando que a atitude do policial em questão, senhor Luciano
Saviero soldado da Policia Militar, é de grande honradez por se preocupar com
o bem-estar e segurança dos cidadãos, fazendo jus a presente homenagem.
Assim, esta Casa Legislativa, quer traduzir o sentimento de todos os
marcondenses que man-tern a esperança e confiança nos profissionais da
Segurança Pública, reconhecendo, pois, o fato de que, é necessário que se
conceda aplausos a esses dignissimos profissionais, por serem merecedores de
reconhecimento, cabendo vir á público, externar a Policia Militar respeito e
satisfação pelo seu desempenho e externar reconhecimento de sua
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satisfação pelo seu desempenho e externar reconhecimento de sua
determinação, destreza e compromisso com a sociedade, sempre presente nas
ruas frente às operações militares.
Por todo o exposto, faz-se justo e merecido o presente reconhecimento,
através do qual manifestamos não apenas nossas congratulações aos Militares,
mas também o nosso sincero agradecimento pelos relevantes serviços
prestados em nossa cidade. Portanto peço aos nobres vereadores desta Casa
de Leis a aprovação desta presente Moção de Aplausos.

Sala das Sessões, Plenário Adelino M. Mathias, aos 17 de julho de 2020
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