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Proposição Eletrônica nº 4051

MOÇÃO Nº 727/2018
Código: M1066006875/4051

Requeiro à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades
regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e aplausos ao
Cb PM Enio Rodrigues Félix e ao Sd PM Fábio de Oliveira dos Santos, por terem sido
escolhidos como Equipe Policial do Mês de Outubro/2018, pelo desempenho nas funções do
Programa de Rádio Patrulhamento (atendimento "190").
Ressalta o Vereador signatário que o brilhantismo, a determinação
e o profissionalismo destes Policiais os credenciaram para fazer parte do 32º Batalhão da
Polícia Militar, sendo Policiais Militares responsáveis, cônscios da importância da atividade que
desenvolvem, atividade essa que busca a proteção do cidadão e de toda a comunidade, bem
como a preservação da vida humana acima de tudo.
A responsabilidade é algo que se adquire com o passar dos anos,
sempre pautada na proteção da vida humana alheia e, sem dúvida, é um dom que poucos
possuem como aptidão e que procuram desenvolver e ajudar para o bem comum.
Profissão que deve ser preenchida por cidadãos íntegros e
preocupados em, se caso necessário, doarem suas próprias vidas em prol do bem-estar do
próximo. Profissional que muitas vezes precisa sacrificar o seu convívio familiar para oferecer
seu verdadeiro dom de servir sem olhar a quem e muito menos esperar o devido
reconhecimento.
Assim sendo, a cidade de Assis, neste ato representado por seu
Poder Legislativo, verdadeiro signatário dos anseios democráticos da sua sociedade,
congratula-se com o Cb PM Enio Rodrigues Felix e com o Sd PM Fábio de Oliveira dos
Santos e os aplaude efusivamente por terem sido escolhidos como Equipe Policial do Mês de
Outubro/2018.
Que seja encaminhado ofício aos homenageados, ao Comandante
do 32º BPM-I e ao Comando Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, dando-lhes
ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo, em nome do
povo assisense.
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REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO
CB PM ENIO RODRIGUES FÉLIX E AO SD PM FÁBIO DE
OLIVEIRA DOS SANTOS, POR TEREM SIDO ESCOLHIDOS
COMO EQUIPE POLICIAL DO MÊS DE OUTUBRO/2018
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SALA DAS SESSÕES, em 10 de dezembro de 2018.

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015.
Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o
número de proposição 4051.

MOÇÃO Nº 727/2018 - Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VALMIR DIONIZIO.
Para conferir o original, utilize um leitor QR Code ou acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/consultas/proposicao e informe o número 4051.

SARGENTO VALMIR DIONIZIO
Vereador - PSD
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