
  
  
  
  

MOÇÃO DE AGRADECIMENTOS 
  

  
Moção nº 01/2021 
  
  
  

                                   Considerando que é de orgulho da comunidade Balsamense saber 
que o 52º Batalhão da Policia Militar do Estado de São Paulo, da cidade de Mirassol reforça a 
segurança pública da cidade de Bálsamo. 

  
                                   Considerando que é graças ao trabalho de todos os policiais 

militares do batalhão supracitado, dos policiais militares de Bálsamo e de todo Estado de São 
Paulo, que exercem suas funções com estratégias, profissionalismo, competência e 
determinação no estrito cumprimento do dever, que temos uma sensação de segurança. 

  
                                   Considerando que essa Casa Legislativa reconhece que, se há 

críticas é necessário, também que se façam, na mesma importância, agradecimentos quando 
um trabalho é executado dentro das possibilidades entregues pelo Estado. 

  
                                   Considerando que essa Casa Legislativa ao reivindicar atendimento 

ao batalhão para que, juntos, profissionais da segurança pública e poder público trabalhem e 
cumpram, dentro de suas funções,reivindicações apresentadas pela população. 

  
                                   Considerando que representantes dessa Casa Legislativa foram 

extremamente bem recepcionados, no dia 07 de janeiro de 2021, pelo Major Ubirajara Pisani 
Filho e pelo Capitão Mauricio Fenesi do 52º Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 
cidade de Mirassol. 

  
                                   Considerando que esse atendimento possibilitou trazer ao 

conhecimento de todos da Câmara Municipal de Bálsamo os números das ocorrências e dos 
atendimentos realizados no município de Bálsamo, 30 (trinta) dias anterior a data dessa Moção. 

  
                                   Considerando que esse atendimento possibilitou entender o valor 

aproximado para uma possível indicação na celebração de Convênio de “Atividade Delegada”, 
que, no resumo clássico, entende-se como ações estratégicas criadas pelo poder Executivo 
local e coordenadas pela Polícia Militar em todas as regiões do município. 

  
                                   Considerando que o 52º Batalhão da Policia Militar do Estado de 

São Paulo, município de Mirassol, demonstra todo o seu interesse em colaborar com Bálsamo, 
colocando-se a disposição para auxiliar na solução do problema do policiamento em nossa 
cidade. 

  
                                   Assim como vereadores, membros do Poder Legislativo deste 

município, apresentamos nos termos Regimentais, a presente MOÇÃO 
DE AGRADECIMENTOS ao 52º Batalhão da Policia Militar da cidade de Mirassol,ao Tenente-
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Coronel Marcelo Perin Monteiro, ao Major Ubirajara Pisani Filho, ao Capitão Maurício 
Fenesi e a todos os policiais militares locais, por abrir as portas para representantes do Poder 
legislativo, ouvir as demandas da nossa população e por trazer ao conhecimento dessa Casa 
de Leis possibilidades de amenizar as deficiências impostas pelo Estado de São Paulo no que 
tange a segurança pública.       

  
                                   Sala das Sessões ver. Antonio Castilho, 29 de Janeiro de 2021.  
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