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MOÇÃO Nº 587/2022

REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS À
BANDA REGIMENTAL DO COMANDO DE POLICIAMENTO DO
INTERIOR-10, PELA BRILHANTE PARTICIPAÇÃO NA MISSA
DA PÁSCOA DOS MILITARES REALIZADA NO SANTUÁRIO
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Requeiro à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades
regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e aplausos à
Banda Regimental do Comando de Policiamento do Interior - 10, pela brilhante
participação na Missa da Páscoa dos Militares realizada no dia 19 de maio do corrente ano, no
Santuário Nossa Senhora das Graças, na cidade de Assis.
"Ouça... os olhos não vêem; o tato grosseiro, não sente. O
paladar não capta, o olfato não percebe. Cabe ao músico, então, a maravilhosa tarefa de
traduzir e compartilhar com tantos ao seu redor a melodia do coração, o ritmo do
universo, a sinfonia da alma".
É desnecessário dizer o quanto a apresentação de bandas tornam
agradáveis o ambiente e emocionam as pessoas que as assistem, pois é uma forma cultural
bastante expressiva e que atinge a sensibilidade humana através da música.
A música é celeste, de natureza divina e de tal beleza que encanta
a alma e a eleva acima da sua condição. Ela é a arte mais bela e direta, entra no ouvido, vai
para o coração e manifesta-se na alma.
Através da música podemos nos expressar. Ela toca nossos
corações e nos ajuda a enxergar o mundo de uma forma diferente. Por essas e outras tantas
características, ela é considerada uma forma de arte incrível. (Aristóteles)
A atuação da Banda Regimental do CPI-10 engrandeceu a
cerimônia, contagiou e emocionou a todos os presentes, cada melodia tocou os corações e foi
capaz de proporcionar momentos de paz e alegria, aproximando o que é humano ao celeste.
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Os
músicos
desta
conceituada
Banda
demonstraram
profissionalismo, talento e dedicação a nobre missão de servir através do dom que Deus lhes
concedeu.
Assim sendo, este Vereador não poderia deixar de manifestar seu
reconhecimento aos integrantes da Banda Regimental do CPI-10, pelo excelente trabalho que
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Quero ainda agradecer o Comandante do Policiamento do Interior
- 10 de Araçatuba/SP, não só por atender a nossa solicitação e autorizar que a Banda
Regimental estivesse em Assis, mas também pelo apoio e dedicação em manter ativo esse
valoroso Corpo Musical. Muito Obrigado!
Por todas as razões aqui expostas, a cidade de Assis, neste ato
representada por seu Poder Legislativo, verdadeiro signatário dos anseios democráticos da sua
sociedade, congratula-se com a Banda Regimental do Comando de Policiamento do Interior-10 e a
aplaude efusivamente pela brilhante participação na Missa da Páscoa dos Militares realizada
no Santuário Nossa Senhora das Graças - Assis/SP.
Que do deliberado seja dado ciência ao Comandante do CPI-10,
Coronel PM Paulo Augusto Leite Motooka, solicitando-lhe que seja o portador do nosso
reconhecimento ao Maestro da Banda Regimental, 1º Sgt PM Leandro Monteaguro de Souza
e aos demais integrantes do corpo musical.
SALA DAS SESSÕES, em 23 de maio de 2022.

GERSON ALVES DE SOUZA
Vereador - PTB
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desenvolvem junto a comunidade, desejo muito sucesso, vida longa e que continuem a
abrilhantar e a levar satisfação e entretenimento a nossa sociedade. Parabéns!
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