Excelentíssima Senhora Presidente:

VAL BARBIERI, Vereadora infra-assinada, REQUER de Vossa
Excelência que ouvido o plenário e obedecidas às exigências regimentais,
conste em ata MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES, a 2ª Companhia de Polícia
Militar de Jaboticabal.
Desde o início dos anos 2000, é aplicado no estado de São
Paulo o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência,
conhecido como PROERD, e desde então este programa frutuoso vem
ensinando às nossas crianças e adolescentes sobre a importância de dizer não
às drogas.
O Programa é pedagogicamente estruturado em lições,
ministradas obrigatoriamente por um policial militar fardado; que além da sua
presença física em sala de aula como educador social, propicia um forte
ligação na comunidade escolar em que atua, fortalecendo o trinômio: Polícia
Militar, Escola e Família.
E em Jaboticabal não poderia ser diferente, pois há muitos
anos policiais militares se habilitam ao Curso de Especialização de
Profissionais de Formação de Docência PROERD, de forma voluntária,
preenchendo uma série de requisitos para ensinar nas escolas sobre os
perigos das drogas e da violência.
E o mais novo integrante dessa função de importância
imensurável é o Soldado PM Diário, que, em breve, aplicará o programa para
as crianças e adolescentes de toda nossa região.
Por isso se faz necessária a presente Moção de
Congratulações a 2ª Companhia de Polícia Militar de Jaboticabal e ao Soldado
PM Diário pela conquista de ser o mais novo Proerdiano de nossa região.
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MOÇÃO Nº 1420/2022

Requer, outrossim, seja dado conhecimento da presente
manifestação aos ilustres homenageados.
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Jaboticabal, 31 de maio de 2022.
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