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SENHOR PRESIDENTE          
  Caros colegas Vereadores,  
 
  O jovem Soldado PM “Tharcisio Pugliese Alves dos Santos”, é casado, veio de 

São José do Rio Preto/SP para prestar serviços em nosso município, isso já há três anos e 

meio. 

  Participou e participa ativamente no combate ao crime em nosso município, 

tendo papel de destaque por várias vezes. Realizou a prisão em flagrante delito de dezenas de 

infratores da lei. Retirou de circulação (08) oito armas de fogo em mãos de criminosos. 

  Atuou ativa e conclusivamente para esclarecer e recuperar bens furtados em 

nossas Escolas Municipais. No mês de dezembro de 2.013 foi escolhido como “Policial do 

Mês” do CPI-3, que abrange mais de 50 municípios. 

  O Soldado PM “Pugliese”, como é carinhosamente conhecido na Corporação, é 

um policial de conduta ilibada, admirado e respeitado por seus pares, que detém ótimo 

relacionamento com a comunidade e que muitas vezes se sacrifica horas de folga em prol da 

manutenção da Ordem Pública de nossa cidade.                    

   Após esse breve relato, gostaria de parabeniza-lo e agradecer pelos excelentes 

serviços prestados e dizer do meu reconhecimento por tudo que faz, por honrar essa farda da 

Corporação Militar, por abandonar horas de lazer com a família e ajudar nossa cidade 

 

E M E N T A 
Aplausos e Congratulações ao Soldado PM 
THARCISIO PUGLIESE ALVES DOS SANTOS  pelo 
brilhante trabalho que realiza em nossa cidade, 
buscando a segurança de nossa comunidade.  



 

permanecer em ordem, mesmo com tantas dificuldades que sabemos que enfrentam, inclusive, 

a falta de um efetivo maior para ajudar nas patrulhas diárias que são de suma importância, pois 

assustam os traficantes e olham por nossas crianças, adolescentes, jovens e porque não dizer, 

os mais idosos. Fica, então, mais uma vez o meu muito obrigado, pois seu trabalho como 

policial prova que mesmo enfrentando adversidades nada é impossível quando se tem vontade 

e seriedade naquilo que está se propondo, sempre com muita fé em Deus, para que ao final de 

cada dia de trabalho possa voltar ao anseio da família.   

  Conto com o apoio de meus colegas vereadores na aprovação dessa homenagem, 

que considero justa e merecida. 

 

Que Cópia desta seja enviada ao homenageado, Soldado PM “Pugliese” e ao 
Comandante do 43º BPM/I-Sertãozinho/SP. 
  
    

Sala das Sessões, Ver. Francisco Pedro Fachini, aos 14 de Agosto de 2.014. 
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(Fabinho) 

=VEREADOR= (PSD) 


