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PROPÕE À MESA DIRETORA O ENCAMINHAMENTO DE MOÇÃO
DE APLAUSOS AO CABO PM SAMUEL DE FRANÇA FIGUEIREDO

A Câmara Municipal de Rosário Oeste-Mato Grosso, através do
Vereador que esta subscreve, ouvido o Soberano e Douto Plenário propõe o
encaminhamento da presente Moção de Aplausos ao Ilustríssimo CABO PM
SAMUEL DE FRANÇA FIGUEIREDO, com cópia ao Comandante Geral da Polícia
Militar do Estado de Mato Grosso e do 7º Batalhão de Polícia Militar de Rosário
Oeste-Mato Grosso, nos seguintes termos:
“A Câmara Municipal de Rosário Oeste-Mt., por deliberação
de seus membros, através desta Moção de Aplausos, em nome da população
rosariense, tem a satisfação de apresentar ao Ilustríssimo CABO PM SAMUEL
DE FRANÇA FIGUEIREDO o reconhecimento pelos serviços prestados ao povo
deste Município”.
O militar sempre desenvolveu suas atividades com muita
responsabilidade, o qual sempre foi apoiado pela comunidade do Distrito de Bauxi
por ele estar pautado na legalidade e fidelidade com os atributos da Instituição
Polícia Militar de Mato Grosso.
Além de ter desenvolvido trabalhos sociais e voluntários na
Escola Municipal Izac Rodrigues de Mesquita, atuando também como estágio nas
aulas de Educação Física da referida Escola, visto que o militar é acadêmico do
Curso de Educação Física da UnB (Universidade de Brasília) e com isso
proporcionando grande satisfação e contento aos moradores do Distrito de Bauxi.
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Na plenitude do exercício da função, sempre agiu com
dignidade a bem do serviço público, trabalhando com zelo e dedicação, pautando
pelo bem estar da população, com a honra de ser útil, o que faz ser reconhecido
por esta Casa.
Apresentada esta Moção de Aplausos,
colaboração dos colegas Vereadores na sua aprovação.
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Plenário das Deliberações “Ver. Renato Nasser”, em Rosário
Oeste, 13 de fevereiro de 2.015.
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