REQUERIMENTO Nº 019/2022
Ementa: Requer à Mesa Diretora a promoção de homenagem por
meio de Moção de Aplauso em consideração e agradecimento aos
notáveis feitos dos Soldados Alexander Belende e Adroir Rodrigo
Bittencourt.
Senhor Presidente,
Mesa Diretora da Câmara de Vereadores,
No exercício das competências legais e regimentais,
especialmente com supedâneo nos artigos 212 a 214 do Regimento Interno da Câmara de
Vereadores,

REQUER-SE
A manifestação da homenagem por meio de MOÇÃO DE
APLAUSO desta Câmara de Vereadores em consideração aos relevantes serviços prestados
pelos Soldados Alexsander Belende e Adroir Rodrigo Bittencourt enquanto membros da 2ª
Companhia de Dois Vizinhos, do 21º Batalhão de Polícia, da Polícia Militar do Estado do
Paraná.

JUSTIFICATIVA
Por meio da presente proposição, os vereadores signatários
requerem, na forma regimental, que a Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos preste uma
merecida homenagem para os soldados Alexsander Belende e Adroir Rodrigo Bittencourt,
membros da corporação da Polícia Militar situada em nosso Município.
É importante ressaltar que os soldados em questão, juntamente
com seus demais companheiros de farda, são os responsáveis diretos pelo atendimento das
inúmeras demandas policiais recebidas diariamente pelas forças de segurança que atuam em
âmbito local na proteção dos nossos cidadãos e do nosso patrimônio.
Além disso, segundo nos consta, ambos os soldados sempre
desempenharam suas funções com muito empenho e dedicação, inclusive, não raras vezes,
extrapolando suas respectivas jornadas de trabalho, de modo que, atualmente, eles têm se
destacado dentro da corporação como policiais referências por apresentarem uma eficiência
bastante acima da média, especialmente porque possuem um dos maiores índices de
atendimentos de ocorrências no âmbito do nosso Estado.
No entanto, infelizmente, há alguns dias, enquanto prestavam
seus relevantes serviços públicos de maneira heroica e exemplar, ambos acabaram se
lesionando durante perseguição e hoje se encontram em processo de recuperação.

Nesse contexto, com nossos sinceros votos de melhoras e
desejando uma pronta recuperação aos nossos valorosos policiais, entendemos ser justo e
necessário enaltecermos e agradecermos a grande contribuição para a segurança pública local
promovida pelos ilustres soldados durante a prestação de seus serviços em Dois Vizinhos,
especialmente para que, assim, possamos estimular outros agentes de segurança a seguirem os
mesmos passos, fornecendo a bravura necessária para a manutenção da nossa incolumidade.
Por essas razões, propomos essa singela homenagem e
solicitamos a aprovação desta mais do que merecida Moção de Aplauso.

Plenário da Câmara de Vereadores,
em 1º de julho de 2022.
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