Câmara Municipal de Assis
Estado de São Paulo
Rua José Bonifácio, 1001 – CEP 19800-072 – Fone/Fax: (18) 3302-4144
Site: www.assis.sp.leg.br – e-mail: cmassis@camaraassis.sp.gov.br

Fls. 1

Proposição Eletrônica nº 3720

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 8/2018

OUTORGA O TÍTULO DE CIDADÃO BENEMÉRITO DE
ASSIS AO CORONEL PM ADILSON LUÍS FRANCO
NASSARO

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS, no uso de suas
atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o Artigo 35, Inciso III, da Lei
Orgânica do Município de Assis, promulga o seguinte DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º. Fica outorgado ao Coronel PM Adilson Luís Franco Nassaro o Título de Cidadão
Benemérito de Assis.
Parágrafo Único. O presente título é conferido ao homenageado, em reconhecimento aos
relevantes serviços prestados à comunidade assisense, em especial na área da Segurança
Pública.
Art. 2º. A entrega do Título, objeto deste Decreto Legislativo, dar-se-á em Sessão Solene a
ser determinada pela Presidência da Mesa.
Art. 3º. As despesas decorrentes com a execução deste Decreto Legislativo, correrão por
conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 4º. Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES, em 15 de outubro de 2018.
CÉLIO FRANCISCO DINIZ
Vereador - PTB
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O nosso homenageado, filho do Senhor Lúcio Baptista Nassaro e da
Senhora Silvia Franco Nassaro, nasceu aos 22 (vinte e dois) dias do mês de novembro de
1966, na cidade de Assis, Estado de São Paulo.
Sempre estudou em escolas públicas. É casado com a Sra Dina

Lúcia Nassaro, com quem possui dois filhos: Pietro e Mariana.
Pelo incentivo do pai e do irmão mais velho, Silvio Lúcio Nassaro,
decidiu trilhar o caminho de bem servir a Sociedade, já que essa sempre foi a sua
vocação, e para tanto resolveu prestar o concorrido concurso para a Academia de
Polícia Militar do Barro Branco.
Em 04 (quatro) de fevereiro de 1985, após concluir todas as etapas
do certame com sucesso, ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo para
frequentar o Curso Preparatório de Formação de Oficiais e no mesmo ano prestou
concurso interno e no ano seguinte iniciou o Curso de Formação de Oficiais
concluindo o epigrafado curso em 15 de dezembro de 1988, ocasião em que foi
declarado Aspirante a Oficial.
Valendo destacar que foi de Aspirante a Coronel com todas as
promoções por merecimento.
Após concluir o Curso de Formação de Oficiais foi designado para
trabalhar na capital paulista, onde trabalhou por 20 anos nas funções de Aspirante a
Oficial, 2º Tenente, 1º Tenente e Capitão.
Em razão da sua brilhante atuação, pois por onde passou deixou
um grande legado, foi designado, no ano de 2005, para comandar a Terceira
Companhia de Policiamento Rodoviário com sede em Assis e responsável pelo
policiamento nas rodovias em 59 (cinquenta e nove) municípios. Nesse período
motivou seus comandados a reduzir o número de pessoas mortas e feridas nas
rodovias, intensificando as ações de polícia propriamente ditas e implantou o
programa de educação de trânsito “Educar Para o Trânsito é Educar Para a Vida”
com o fito de trabalhar com crianças e jovens, utilizando-se da importante
ferramenta chamada educação, com o objetivo de despertar a consciência para o
respeito mútuo entre as pessoas, buscando a humanização no trânsito. Vale
destacar que o epigrafado programa foi inicialmente implantado em Assis numa
parceria entre a Prefeitura e a Câmara Municipal e logo se expandiu para várias
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cidades do interior do Estado de São Paulo e mais tarde reconhecido pelo governo
do Estado com menção honrosa no Prêmio Mario Covas.

Ainda no posto de Capitão comandou a Primeira Companhia do 32º
BPM/I, com sede na cidade fraternal, de onde saiu quando promovido ao posto de
Major para trabalhar no mesmo Batalhão, atuando nas funções de Coordenador
Operacional, Subcomandante e, após sua promoção ao posto de Tenente Coronel,
teve a honra e o privilégio de comandar o Batalhão da sua cidade natal.
Importante ressaltar que iniciou e concluiu o Mestrado em História na Universidade
Estadual Paulista – UNESP, Campus de Assis.
Quando promovido ao posto de Coronel, o mais alto da Instituição,
foi novamente designado para trabalhar na capital do estado, onde comandou o
Comando de Policiamento de Área Metropolitano –Dez – CPA/M-10 (zona sul) e
posteriormente chefiou o Centro de Comunicação Social da Polícia Militar do Estado
de São Paulo.
Em junho de 2017 assumiu o Comando de Policiamento do Interior
– Oito (CPI-8), responsável pelo policiamento territorial em 67 (sessenta e sete)
municípios, e desde então buscou aproximação com os munícipes de Presidente
Prudente, estreitando a relação entre a polícia e a comunidade o que proporcionou
a redução dos indicadores criminais, tornando a região em uma das mais seguras
do Estado de São Paulo e por consequência do Brasil. Ainda, como Comandante do
CPI-8, conquistou importante vitória anexando o Batalhão de Assis (32º BPM/I) ao
CPI-8, proporcionando ganho operacional e administrativo, com a finalidade
exclusiva de favorecer a população da região de Assis, bem como, a melhor
organização dos trabalhos de Polícia no interior do Estado, particularmente na
região do Médio Vale do Paranapanema.
Esse breve histórico demonstra o desenvolvimento na vida pessoal
e profissional de nosso homenageado, que com certeza é merecedor das nossas
mais sinceras homenagens.
Desta maneira, entendemos que o trabalho desse valoroso homem,
Coronel PM Adilson Luís Franco Nassaro, deve ser reconhecido por esta Casa de
Leis e por esta razão é que estamos propondo aos nobres pares a aprovação deste
Projeto, onde iremos declará-lo Cidadão Benemérito de Assis.

SALA DAS SESSÕES, em 15 de outubro de 2018.
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Sempre pronto para novos desafios, em 2006 assumiu a
presidência da Associação Desportiva Polícia Militar – ADPM, em Assis,
permanecendo à frente daquela importante Instituição no biênio 2006-2007,
promovendo atividades variadas para os sócios do referido clube.
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CÉLIO FRANCISCO DINIZ
Vereador - PTB
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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 3720.
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