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M O Ç Ã O  D E APLAUSO:

A sSUNTO: Externar os sinceros aplausos à Excelentíssima Cel.
DA POLÍCIA MILITAR SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP -  ELIANE 
NIKOLUK SCACHETTI, pelo convite quanto a solenidade de 41 
anos do Comando de Policiamento do Interior -1.

ju stif ic a tiv a :

Senhor Presidente 
Nobres Pares

É com muito orgulho que apresento 
para aprovação do Douto Plenário, a Moção de Aplauso, 
parabenizando a CEL. Eliane Nikoluk, extensivo aos extremados 
Policiais Militares, pelo evento ocorrido no último dia 03 de 
fevereiro p. passado, na cidade de São José dos Campos/SP, 
ocasião em que a Comandante fez a prestação de contas a 
toda comunidade e autoridades presentes quanto a Operação 
“Mão de Ferro”.

É gratificante saber que seus serviços 
foram extremamente eficazes, na titânica luta em busca do 
bem comum, não dando tréguas àqueles que se desviam dos 
ditames constitucionais e legais, com os olhos sempre voltados 
à concretização da Justiça.

Parabéns pela sua postura e pela sua 
firmeza nos assuntos de nossa Polícia Militar. O evento foi de alto

"Dignidade, acima de tudo, Deus abençoe a todos Policiais”.
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nível, demonstrando o trabalho sempre eficaz dos dignos 
Policiais Militares, fazendo valer o princípio do direito e defesa 
do bem comum. Foi uma honra e de grata oportunidade 
presenciar as ações que envolvem as 39 cidades da Região, 
ciente do incessante e incansável trabalho dos militares que 
fazem de sua profissão um sacerdócio e a eles nossos respeitos.

É preciso que mais pessoas do caráter de 
Vossa Excelência trabalhem e ajam de forma digna e correta, e 
à luz dos princípios basilares que regem nossa Polícia Militar seja 
fielmente cumprida e respeitada, para o bem geral de toda a 
nossa sociedade.

Pela aprovação, é a presente Moção de
Aplauso.

Sala das Sessões, Dr. João Monteiro da 
Silva, 06 de fevereiro de 2.017.

LUIS GUSTAVO SILVA RIBEIRO 
Vereador PSD
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