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Proposição Eletrônica nº 4262

MOÇÃO Nº 66/2019
Código: M657289150/4262

Requeremos à Mesa, ouvido o Plenário e cumpridas as
formalidades regimentais, seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e
aplausos ao Coronel PM Adriano Aranão, por ter assumido o Comando do 2º Batalhão de
Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo.
Ao propormos a presente Moção ressaltamos que nosso agraciado
assumiu novo desafio profissional. No dia 29 de janeiro do corrente ano assumiu o Comando
do 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo, na cidade de Bauru.
Não poderíamos deixar de manifestar o nosso reconhecimento ao
Coronel PM Adriano Aranão, que já foi Comandante da 3ª Compania de Policiamento
Rodoviário de Assis, onde conquistou a simpatia e o respeito de todos. Nossa cidade sente sua
falta, já que desenvolveu um trabalho marcante, muito elogiado pela tropa e população.
Vem ao longo de sua carreira púbica demonstrando dinamismo e
capacidade de liderança. Se destaca pela vocação, pela coragem, firme determinação e ampla
solidariedade ao Comandar, sem qualquer tipo de distinção.
Este Vereador sente-se lisonjeado ao parabenizar o Nobre
Comandante pelo empossamento deste renomado cargo que ocupará, certo de que será um
comando de grande sucesso para Bauru e região. O desafio será grande, mas, com certeza,
cumprido com bravura e competência.
Exemplo de determinação, o Coronel PM Adriano Aranão é
merecedor desta homenagem que tem por finalidade principal reconhecer o trabalho de uma
carreira de destaque dedicada à Segurança Pública e que certamente servirá de exemplo a ser
seguido por seus colegas de profissão.
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 o Coronel PM Adriano Aranão e o aplaude efusivamente por
ter assumido o Comando do 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo.
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Que seja encaminhado ofício ao homenageado, dando-lhe ciência
do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo em nome do povo
assisense, bem como envidado cópia ao Comando Geral da Policia Militar do Estado de São
Paulo.

SARGENTO VALMIR DIONIZIO
Vereador - PSD
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número de proposição 4262.
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SALA DAS SESSÕES, em 11 de fevereiro de 2019.
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