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MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO
O Vereador Moisés Scussel Neto- PSDB, amparado no Regimento Interno e
demais disposições legais, vem perante Vossa Excelência, solicitar que seja encaminhada MOÇÃO
DE PARABENIZAÇÃO ao Exmo Sr. JOSÉ PAULO IAHNKE MARINHO.
Congratulações ao nobre amigo o Sr. JOSÉ PAULO IAHNKE MARINHO, pelo
relevantes serviços prestados a nossa sociedade, junto à Secretaria de Segurança Pública, esta
Moção é apresentada, a fim de retribuirmos, através do reconhecimento desta Casa de Leis, ao
grande papel desempenhado e o relevante serviço prestado na área de segurança pública do
município, desempenhando sua missão com honra, lealdade, respeito, ética e sacrifício. Sempre
cumprindo com determinação as obrigações do seu posto, na defesa de uma sociedade mais justa,
tranquila e equitativa. Com inigualável capacidade e liderança, soube aceitar os desafios com
autonomia, segurança e imparcialidade, em prol do crescimento de Bento Gonçalves, das cidades
por onde passou, mas acima de tudo, em prol da segurança pública.
O tema da Segurança pública tem sido uma das maiores preocupações dos
brasileiros, excetuando-se os dias atuais, em que a saúde tem ocupado o primeiro lugar com as
notícias, a segurança pública é, também, uma responsabilidade de todo e qualquer cidadão, ou seja,
todos devem assumir seus compromissos para com ela e atuarem de forma efetiva, para tanto devese valorizar e honrar pessoas cuja missão foi prezar pela segurança em nosso município, sendo que
tal moção, por mais justa, merecida, honrada e grandiosa, torna-se singela perante aos serviços
prestados por este cidadão.
Por isto, este homem vocacionado ao bem servir, que de forma contínua vem
ajudando a melhorar a sensação de segurança em nosso município, é digno desta homenagem, que
mesmo simples, em forma de Moção, reflete o reconhecimento e a gratidão que este Poder
Legislativo tem pelo senhor Sr. JOSÉ PAULO IAHNKE MARINHO
Na certeza de que nosso pedido merecera o seu pronto atendimento, desde já
agradecemos.
Nestes termos.
Pede deferimento.
Sala das Sessões Fernando Ferrari, aos cinco

do mês de junho de dois mil e

dezenove.
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