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MOÇÃO Nº 008/2018 
  
 
APRESENTAMOS À MESA, uma vez ouvido o 

Douto Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS ao Sr. EDNALDO ROBERTO 
CEREALI , Subtenente PM do 3º SubGrupamento dos Bombeiros de Dracena, des-
tacando sua dedicação, competência e amor à profissão. 

  
O homenageado merece nosso reconhecimento em ra-

zão dos excelentes serviços prestados a comunidade de toda a região abrangida pelo 
3º SubGrupamento de Bombeiros de Dracena, em especial pelo carinho e profissio-
nalismo desprendido no atendimento ao nosso município, sempre priorizando a segu-
rança, a vida e a integridade humana, não medindo esforços na realização dos nossos 
eventos da maneira mais segura possível, tornando-se merecedor de todo nosso cari-
nho, respeito e admiração.  

Ser bombeiro não se resume apenas em acumular ex-
periência do cotidiano, mas trazer na alma a sublime vocação de servir. O bombeiro 
deve ser destemido, tolerante e persistente. Não forjar heroísmo, empenhar-se na 
exata medida de suas forças, estar sempre atento e preparado para defender patrimô-
nios e defender vidas. Assim, primando pelo cumprimento de seu papel social na 
prestação de serviços e proteção à comunidade. 

Nossos cumprimentos se estendem a Gloriosa corpora-
ção do CORPO DE BOMBEIROS pelos significativos trabalhos desenvolvidos na 
preservação da vida e no apoio em situações de risco, atendendo todos com amor, 
carinho e atenção, não medindo esforços no desempenho das funções que lhe são 
incumbidas, sempre com ética, determinação e idoneidade. 

 Desde já agradeço e solicito para que seja encaminha-
da ao homenageado cópia do documento ora aprovado nesta Casa de Leis. 

Parabéns, e aproveito o ensejo para reiterar nosso pro-
testo da mais alta estima e apreço.  

 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em 16 de abril de 2018 
 
_____________________________ 
LUZIA MOREIRA DOS SANTOS 

    - Vereadora -  


