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APklJ\J:~,;)C! POR UNANiMIDADE 
ENCAr,/iiNHE-SE E PUBUOUE-SE 

Sal2 das Sessr)es .J_l _I_A2_t j 0 18 

9doção dê }fgraáecimento !!f' 24/2018 

---p-oc·c,nc''!F r~A }fssunto: 9J.oção dê }fgraáeamento a Ca6o 
(]!9,{ (]Jatricia }f parecida (]lin/ieiro. 

Senliores o/ereaáores, 

)I Câmara !M.unicipa{ r1e a1.nh.afzinho, por seus 
vereaáores, ao fim assinaáos, no uso de suas atri6uições regimentais, vent 
ex:temar de forma singeCa os sinceros agradecimentos a competente Ca6o 
([XM CFatricia .Jlpareciáa Pinlieiro, peCo 6rilliante tra6a{/io que desempenliou 
durante esse ano com nossas crianças no ~OP/í{CD (~ograma P.cfucaciona( 
áe CR§sistência às (])rogas), tra6a{fio este que vem rejfetináo e proáuzináo 
6ons frutos na comuniáaáe. 

P,ssa :M..oção é o reconhecimento pú6fico a nossa 
poficia~ pe{o importante tra6a{lio que e:{!cutou junto aos nossos jovens 
estuáantes. .Jl {uta contra as dronas e a viofência deve ser constante e 
iniciativas como o CJlroerá, é que Cevam acima de tudo, a informação até as 
nossas cnanças. 

:!Vo mês de (})ezem6ro, acontecem as sofeniáacfes 
cfe conc{usão do Curso do ~OP/í((}), que tem o o6jetivo primordia{ cfe 
afertar os jovens a{unos a dizer :JV;lO ;4s (}){_í{O(j.JIS P, Jl o/IOLCÊ!NCI.Jl, 
transformando-os em ciáadãos críticos capazes cfe resistir aos vários tipos cfe 
a6ordagem, agindo com equifí6rio e consciência em reCação às drogas e suas 
consequências. 

(])esta forma, im6uíáos no espírito de 6em servir é 
que esta ecfi{iáacfe oferece a presente :M..oção cfe Agradecimento a Ca6o ([XM 

CJ>atrícia .Jlpareciáa Pinlieiro. 
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}f.nte o eXIJosto e atendiáas as forma(iáacfes cfe 
pra~, Cí(lEQVCEICí{O após ouvido o (})outo CJ'fenário, seja enviado a presente 
9.1oção de }f.gradecimento a homenageada . 

CÉ a 91loção. 

Safa de Sessões, 11 áe (})ezem6ro de 2018. 

Vereadores 

Jesue{([)onizetej:f_{pi ------~_,_.~~·----------
j:f_ntonw ([)onizete tia Si{va ----~"""''iiiioo't....::;o~-~· ·~ot,,.., . ..__ _______ _ 

Vafáemar (Braz de J:f_zeveáo. 
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