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DISPÕE SOBRE:  Aplausos ao 2º SGT PM Comandante 
1º GPPM de Sandovalina SP, SANDRO RICARDO 
BATISTA DA SILVA. 

 

 

 
 

CONSIDERANDO que ser policial é abraçar uma das mais difíceis 

profissões do mundo, tendo em vista os procedimentos de alto risco e as 

inesperadas situações emergenciais, que exigem do policial um desempenho 

rápido, correto, preciso, fundamentado na lei e em absoluto bom senso; 
 

 

CONSIDERANDO que, independente de patentes ou funções, os 

policiais, de maneira anônima, arriscam a própria vida em nome da segurança da 

comunidade, sendo grandes parceiros na construção de uma cidade melhor, de 

uma Sandovalina melhor; 

 

CONSIDERANDO que somos sabedores das dificuldades que a 

Corporação do Município enfrenta devido à falta de estrutura mas, sabemos 

também, que em breve teremos a inauguração do 1º GPPM (Grupamento da Policia 

Militar - Sandovalina SP).  

 

CONSIDERANDO que é dever de todos reconhecer aqueles que 

enfrentam inúmeras dificuldades no desempenho de suas funções, sendo 

merecedores de mensagens de reconhecimento e força, pois a violência expõe os 

policiais a cada dia; 

 

CONSIDERANDO que a presente proposta tem por objetivo, motivar 

Ainda mais Polícia Militar a dar continuidade a esse belo trabalho, a valorizar o 



trabalho de cada policial que atua em Sandovalina e que muitas das vezes não é 

reconhecido, chegando até ser criticado por alguns poucos que não vêem com bons 

olhos o trabalho sério desta corporação, contudo dar ciência via oficio a 

Comandante do 18º BPMI TENENTE CORONEL RENATA FASSINA, e ao Capitão 

PM JULIO CESAR DOMINGUES – CMT DA 3º CIA PM PIRAPOZINHO SP, que 

comanda toda área da 3º CIA PM. 

 

Assim, diante desse singelo CONSIDERADO, e por estar certo de que 

merecida é esta honraria é que APRESENTO à Mesa, na forma regimental, ouvido 

o Soberano Plenário, esta MOÇÃO DE APLAUSOS para pessoa do 2º SGT PM   

SANDRO RICARDO BATISTA DA SILVA CMT do 1º GPPM de Sandovalina SP pelo 

relevante serviços prestados no município de Sandovalina, que, com trabalho, 

dedicação e simplicidade não mede esforços para nos proteger contra a 

criminalidade dia e noite. 

Que se dê conhecimento desta deliberação ao homenageado, bem 

como que se proceda sua publicação, na íntegra, e Jornais de circulação regional 

nos termos regimentais. 

 

  Câmara Municipal de Sandovalina, 25 de Fevereiro de 2021. 

 

 

ROGÉRIO ROCHA DE ARAÚJO 
Vereador/Autor 
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