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Assunto:  aplaude  e  congratula  os  Policiais  Militares  da  Reserva

Remunerada. 

A Câmara Municipal de Itapoá, Estado de Santa Catarina, por unanimidade,

apresenta, nos termos regimentais, a presente Moção de Aplausos aos Policiais pertencentes

ao quadro da reserva remunerada que prestaram serviço ao município de Itapoá: Antonio Car-

los Pinheiro, Edmar Brexe, Rosalvo Antonio Fernandes, João Alfredo Nascimento, Renato

Viana, César Ferreira, Eliane Rozi Theurer, Antonio Carlos Rodrigues, Wilmar de Sá, Altino

Santana de Oliveira, José Luz de Oliveira de Araújo, João Ricardo de Souza Martins, José

Carlos Partika, Waldir Maciel de Souza, Wilson Wunsch e João Batista Antunes de Souza, da

Polícia Militar do Estado de Santa Catarina.   

A Polícia Militar é um segmento importante na proteção da sociedade, dando

exemplos  de  dignidade  e  cidadania,  treinando  homens  para  servirem  com  eficiência  a

população. Tal corporação é bem representada por seus oficiais e praças, como é o exemplo

dos Policias mencionados nesta moção, que colaboram para manter o valoroso nome desta

instituição militar  no lugar mais elevado em importância e confiabilidade, cumprindo seu

dever com a sociedade itapoaense e,  assim,  garantindo nosso bem estar,  a segurança das

pessoas e nossos lares.



Profissionais como os mencionados se destacam pela vocação do bem, um ser-

viço em prol da segurança de nosso Estado e, em especial ao nosso Município, missão extre-

mamente árdua e, ao mesmo tempo, gratificante. Reconhecemos os relevantes serviços pres-

tados  pelos  nossos  homenageados,  que  foram e são exemplos  de dedicação e  dignidade,

em ações preventivas e repreensivas, com grande destaque em suas vidas nas buscas inces-

santes de melhorias na qualidade dos serviços públicos, nos anos trabalhados em Itapoá.

         Diante da proposição, esta Casa de Leis presta a justa homenagem, como for-

ma de reconhecer a dedicação e o brilhante trabalho desenvolvido na história da segurança

pública prestada na cidade de Itapoá, aprovando a presente Moção de Aplausos nº 20 /2017.

É a Moção.

                             

                                                Câmara Municipal de Itapoá/SC, em 17 de novembro de 2017.
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