
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
Litoral Norte – São Paulo 

 

 

Praça Professor Antônio Argino, 84Centro   São Sebastião/SPCEP: 11608-554 Tel. (12) 3891-0000 
Site Oficial: saosebastiao.sp.leg.br 

Fiscalize seu Municípiowww.portaldocidadao.tce.sp.gov.br 

 

MOÇÃO 

N°. 10/18 

 

De aplausos e reconhecimento ao Governador Márcio França pela 

homenagem em reconhecer o ato de bravura, realizado pela 

policial cabo “Kátia Sastre”. 

 

 

A presente Moção de Aplauso e Reconhecimento se Justifica devido ao 

empenho e seriedade do Governador Márcio França,que tem lutado em prol da 

Segurança  Pública do Estado de São Paulo. 

 

 

1. É gratificante ver o governador homenagear em  vida uma policial, que 

coloca sua vida em risco para defender a população, enaltecendo essa 

profissão de extrema importância para nossa sociedade. 

 

2 Um gesto simples, que demonstra o trabalho bem feito, o estimulo e o 

carinho com que trata esses bravos policiais. 

 

3 Com o aumento da criminalidade é gratificante ver o 

Governador,enaltecer toda a técnica de uma policial. 

 

4 Vê-se que essas conquistas proporcionam o devido reconhecimento da 

categoria que trabalha bravamente, para garantira segurança e o bem 

comum  a todo cidadão. 

 

5  Ressaltamos ainda o fato concreto da luta incessante do Governador 

Márcio França a frente do Governo do Estado de São Paulo em proporcionar 

a população a garantia de uma segurança eficaz e o reconhecimento a todo 

trabalho prestado por esta classe, tão importante que são nossos policias 

militares. 

 

6 Ressaltamos ainda o fato concreto da luta incessante do Governador 

Márcio França  a frente do Governo do Estado de São Paulo em 

proporcionar a população a garantia de uma segurança eficaz e o 
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reconhecimento a todo trabalho prestado por esta classe, tão importante 

que são nossos policias militares. 

 

Por todos os fatos expostos, 

 

É que:                                           

 

 Submeto ao Plenário esta MOÇÃO DE APLAUSOS E 

RECONHECIMENTO ao Governador Márcio França.  

 

 

Plenário da Câmara Municipal, Sala Vereador Zino Militão dos Santos, 

23 de maio de 2018. 

 

 

 

Edivaldo Pereira Campos 

         Teimoso – Vereador-PSB 

 


