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REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO
1º TENENTE PM AMARILDO DELFINO DIAS, POR TER SIDO
CONDECORADO  COM  O  TÍTULO  DE  POLICIAL  MILITAR
RODOVIÁRIO DESTAQUE DO ANO DE 2020

Requeiro à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades

regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e aplausos ao 1º

Tenente PM Amarildo Delfino Dias, por  ter sido condecorado com título de Policial Militar

Rodoviário Destaque do Ano de 2020.

Ressalto que o seu brilhantismo, determinação e profissionalismo

o credenciou para fazer parte do 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário, com sede na cidade

de Bauru, sendo um Oficial,  cônscio da importância da atividade que desenvolve, 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  integros  e

preocupados em, se caso necessário, doarem suas próprias vidas em prol do bem-estar do

próximo.  Profissional  que  muitas  vezes  sacrifica  o  seu convívio  familiar  para  oferecer  seu

verdadeiro dom de servir sem olhar a quem e muito menos esperar o devido reconhecimento.

Cidadão Assisense, o Tenente Dias é sem dúvidas um excelente

profissional,  pois  em  todas  as  Unidades  que  serviu  deixou  marcas  de  sua  competência,

profissionalismo  extremo  e  amor  a  profissão  que  escolheu.  Sempre  altruísta,  exerce  com

maestria qualquer missão que lhe é confiada, fazendo de seu trabalho uma arte, capacidade

única que lhe tem trazido excelentes resultados. 
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Sabedoria  como  a  sua  é  difícil  de  encontrar.  Poucas  pessoas

sabem levar da vida tantas lições quanto ele. Seu caminho até aqui não foi fácil, mas nenhuma

dificuldade foi grande demais para lhe parar pois tem força e habilidade para ir além. 

A sua inteligência ímpar e a sua dedicação ao que acredita foram

os ingredientes do seu sucesso. Se chegou tão longe, foi graças aos seus próprios méritos. 

Na vida, encontramos pessoas que vêm para nos mudar. Pessoas

que despertam o que há de melhor em nós. Pessoas iluminadas, pessoas abençoadas e o

Tenente Dias é uma delas. Minha admiração por seu trabalho só faz crescer. Sua forma de

lidar com problemas e desafios é inspiradora, o que o torna um exemplo a ser seguido.

Rogo a Deus para que continue abençoando a sua carreira, que

nunca lhe falte sabedoria em suas decisões e que sua essência seja sempre íntegra, nunca

perca o foco,  seja sempre esse Oficial  probo e ilibado que faz reluzir  suas estrelas e que

dignifica a Polícia Militar do Estado de São Paulo, 

PARABÉNS!  Nesta  oportunidade  manifesto-lhe  o  desejo  que

continue caminhando de passos firmes e longos pela senda da vida, tenha certeza de que

nenhum sonho será pequeno demais para você..

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 1º Tenente PM Amarildo Delfino Dias e o aplaude efusivamente

por ter sido condecorado com o título de Policial Militar Rodoviário do Ano de 2020.

Solicito  que sejam oficiados os Comandantes do homenageado,

conforme segue:

Ilmo Sr. Coronel PM LOURIVAL DA SILVA JÚNIOR, Comandante

do  Policiamento  Rodoviário  do  Estado  de  São  Paulo,  Avenida  do  Estado  nº  777  –  Ponte

Pequena – São Paulo/SP - CEP: 01107-000;



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. 3

Ilmo Sr. Major PM HERALDO CARLOS MONTEIRO, Comandante

do 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário, Rua Espírito Santo, 11-12, Vila Coralina, Bauru/SP

- CEP 17030-030;

Que do deliberado seja dado ciência ao homenageado, dando-lhe

ciência do reconhecimento do Legislativo Municipal assisense, em especial deste Vereador.

SALA DAS SESSÕES, em 01 de junho de 2021.

GERSON ALVES DE SOUZA
 Vereador - PTB 
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