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Proposição Eletrônica nº PN 10254

REGISTRA VOTOS DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO
1º SARGENTO PM CLAUDIO BERNARDINO DE SOUZA POR
SUA  MERECIDA  PROMOÇÃO  NA  POLICIA  MILITAR  DO
ESTADO DE SÃO PAULO.

Requeremos  à  Mesa,  ouvido  o  Plenário  e  cumpridas  as
formalidades regimentais, seja inserido na Ata de nossos trabalhos  REGISTRA VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO 1º SARGENTO PM CLAUDIO BERNARDINO DE
SOUZA POR SUA MERECIDA PROMOÇÃO NA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO..

Ao propormos a presente Moção, ressaltamos que o 1º Sargento
PM SOUZA, pertencente ao efetivo da 3ª Companhia de Policiamento Rodoviário com sede no
município de Assis, se destaca pelo excelente trabalho que desenvolve, sendo um profissional
altamente  capacitado  e  comprometido  com o princípio  da  legalidade,  sempre  disposto  em
proteger as pessoas, fazer cumprir as leis, combater o crime e preservar a ordem pública. 

Há 20 (vinte) anos trabalhando no Policiamento Rodoviário, tem se
dedicado  na  missão  que  abraçou  sempre  com  muita  lealdade,  constância  e  efeiciência,
atributos  que  o  fez  alcançar  seus  objetivos,  superando  muitas  vezes  as  limitações  e
dificuldades inerentes ao serviço Policial Militar. 

É com grande alegria que externo felicitações pela sua merecida
promoção, desejando-lhe sucesso e realizações. Seu triunfo é a recompensa por toda a sua
dedicação  e  trabalho  e  por  isso  rogo  a  Deus  para  que  nunca  lhe  falte  força  nos  braços,
sabedoria  e  conhecimento.  Que  você  possa  usufruir  bem  dessa  nova  etapa  de  sua  vida
profissional com muita saúde e felicidades. 

Assim  sendo,  REQUEIRO,  observado  os  termos  regimentais,
ouvido em Plenário, que seja manifestado voto de congratulações e aplausos desta Casa ao 1º
SARGENTO PM CLÁUDIO BERNARDINO DE SOUZA,  pelo recebimento de sua merecida
promoção. 

Solicito  que sejam oficiados os Comandantes do homenageado,
conforme segue: 

Ilmo  Sr.  Capitão  PM  DANIEL  APARECIDO  DEMÉTRIO,
Comandante da 3ª Companhia de Policiamento Rodoviário, Rodovia Raposo Tavares Km 445 -
Assis/SP - CEP: 19812-010; 
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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.

SALA DAS SESSÕES, em 09 de setembro de 2021.

GERSON ALVES
Vereador - PTB 
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