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Assunto:- Propõem aplausos ao Deputado carioca

2.018

Cabo Daciolo pela atenção e
apoio
dispensados ao Município de Mogi Guaçu.

SENHOR PRESIDENTE,
No foco de tanta grandeza, o eminente
Deputado Cabo Daciolo (PTdoB/RJ), sensibilizado com as reinvindicações a
ele apresentadas, durante audiência oferecida aos representantes do Poder
Legislativo Guaçuano, quando em visita a Câmara dos Deputados, viabilizou
ao município de Mogi Guaçu emenda parlamentar no valor de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais), que se destinará a aquisição de viatura para
atendimento das demandas de nossa operosa Guarda Civil Municipal.
Gesto digno de nossos encômios, o Deputado
Federal Cabo Daciolo, embora representante do Estado carioca, demonstrou
grandeza coletiva, com um elevado grau de discernimento e espirito público,
vislumbrando a coletividade como um todo.
A destinação de recursos ao município
guaçuano, por intermédio de emenda parlamentar, direcionada a área de
segurança, gerou repercussão positiva junto à opinião pública de nossa
cidade.
Jubilosos com esta auspiciosa conquista que
servirá para contemplar demandas relacionadas a área de segurança de
nossa cidade;

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU,
externa aplausos ao Deputado Federal Cabo Benevenuto Daciolo Fonseca
dos Santos (PTdoB/RJ), pela destinação de recursos financeiros ao município
guaçuano, no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), via
emenda parlamentar, para fazer frente à aquisição de viatura para
atendimento das demandas da Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu, feito
auspicioso e de indelével significado em favor da área de segurança desta
urbe.

Do deliberado pelo Douto Parlamento, seja
dada ciência do inteiro teor desta propositura, ao proeminente homem
público Deputado Cabo Daciolo , através de remessa de cópia xerográfica.
Sala “Ulysses Guimarães”, 17 de abril de 2.018.

Ver. LUCIANO FIRMINO VIEIRA
(Líder da Bancada do PP)

Ver. FÁBIO APARECIDO LUDUVIRGE FILETI
(Líder da Bancada do PSDB)
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