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Senhor Presidente e Caros colegas Vereadores!    
 
 É com grande satisfação que presto está homenagem aos nossos queridos 
policiais militares, extensiva ao comando e aos comandados do Destacamento. 
 
 Sabedor que sou das dificuldades que nosso país vem atravessando, nosso 
reduzido número de efetivos, pois hoje contamos com um Sargento, sete cabos 
e dois soldados, para uma população aproximada de 12 mil habitantes, isso 
contando com a população flutuante e proximidades de cidades de grande porte 
como Ribeirão Preto e Sertãozinho, o que sobrecarrega o trabalho de nossos 
policiais. Vale lembrar que do reduzido efetivo total sempre há policiais de 
férias ou gozando licença prêmio. 
 
 Há de se destacar que esses policiais deixam suas famílias em casa para 
proteger pessoas que muitas vezes são desconhecidas e aplicam toda a energia e 
dedicação para desempenhar suas funções da melhor maneira possível. 
 
 Tenho certeza, que vocês unidos, com o único objetivo de garantir a 
segurança de nossa população, conseguem e sempre conseguirão cumprir com 
seus deveres, sempre se doando um pouco a mais, para manter a ordem em 
nosso município. 
 
 Desnecessárias, pois, mais justificativas a esta Moção de Aplausos e 
Congratulações, só me restando parabenizar a Corporação da Policia Militar de 
Dumont, como também agradecer a cada um dos policiais de maneira única, 
pelos relevantes serviços prestados à nossa população. Tenho certeza que essa 
dedicação vai continuar e o Senhor Deus estará os ajudando nessa missão tão 
importante, pois são motivo de orgulho e exemplo para tantos outros 
profissionais das mais diversas carreiras.  
 

D E S P A C H O 
 

E M E N T A 
Aplausos e Congratulações á “CORPORAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE 
DUMONT” pelos excelentes serviços prestados ao nosso Município.  



 

 
  Estou feliz e creio que todos meus colegas vereadores também estão, em 
poder prestar essa simples homenagem.  
 
   Por isso, depois de ouvido o Soberano Plenário e atendidas as 
formalidades regimentais, REQUEIRO  que fique constando na Ata desta 
presente Sessão Legislativa, Moção de Aplausos e Congratulações á 
Corporação da Polícia Militar de Dumont.  

Que cópia desta seja enviada ao sargento Comandante de nosso Destacamento Policial, ao 
Senhor Tenente Coronel PM Jean Charles Zanato, Comandante do 43º BPM/I de Sertãozinho e 
ao Senhor Coronel PM José Roberto Malaspina, Comandante do CPI/3 de Ribeirão Preto.  
  

Sala das Sessões, Ver. Francisco Pedro Fachini, aos 12 de Novembro de 2.015. 
 
 
 
 

LEANDRO CAZADORI DIANA 
=Vereador= (PP) 

 
 

 

 

 
 


