MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES nº. 075/2018,
Apresentada em sessão ordinária de: 21.05.2018,
AUTORIA:- PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

CONSIDERANDO o sucesso do PROERD – Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência que visa atender crianças e adolescentes do
Estado de São Paulo, criando, dessa forma, uma rede protetiva crescente, contra as
drogas (sejam lícitas ou ilícitas), bem como, contra as atitudes que geram a tão
famigerada violência.
CONSIDERANDO que, anualmente, em nosso município temos a honra de
acompanhar mais outra belíssima formatura deste importante Projeto, cuja
solenidade é sempre acompanhada por diversos munícipes, inclusive, familiares e
amigos dos Formandos.
CONSIDERANDO que aludido Projeto conta com o apoio maciço de diversos
Dirigentes Escolares de nossa cidade, os quais, também não medem esforços para
que os ensinamentos sejam cada vez mais assimilados por nossos jovens e
adolescentes.
CONSIDERANDO AINDA que aludido Projeto é ministrado por Ilustres e
Renomados Membros da Polícia Militar, tanto que atualmente tem à sua frente uma
das personalidades mais expressivas desta respeitosa repartição que, ao longo
desses nove anos, jamais mediu esforços para, cada vez mais, ampliar o seu campo
de atuação, sempre buscando o bem-estar de todos nossos munícipes.
CONSIDERANDO FINALMENTE a imprescindibilidade da função social e
do papel fiscalizador deste Poder Legislativo dentro do Estado Democrático de
Direito que nos momentos de acerto deve se render diante destas ocorrências.
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REQUEREMOS, nos termos do artigo 228, § 1º, inciso V, do Regimento
Interno, após ouvido o Douto Plenário desta Casa, que seja constada em ata a
presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES a ser ofertada a toda corporação
do 2º Pelotão da Policia Militar de Regente Feijó-SP, pela firmeza e brilhante
atuação, em nosso município, diante deste grande Projeto denominado PROERD
– Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência,
notadamente por sua lisura, competência e, principalmente, por ter demonstrado,
ao longo de todos esses anos, aos jovens regentenses a direção mais correta para
uma vida saudável.
REQUEREMOS TAMBÉM que sejam oficiadas a todas as Diretoras das
Escolas que participaram do referido Projeto asseverando-lhes os cumprimentos
deste Legislativo Regentense, desta feita, agradecendo-lhes o apoio incondicional.
REQUEREMOS AINDA que da presente Moção seja dada ciência aos demais
homenageados, também ressaltando as sinceras saudações deste Legislativo
Regentense.
Plenário “Pres. Gilberto Malacrida”, em 21 de Maio de 2018.

Vereador Antonio Luiz Rodrigues

Vereadora Dilma Gomes de Almeida

Vereador Marcos Aparecido Prado
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