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MOÇÃO N° 02/2020 

EMENTA: Parabeniza a Policial Militar Cabo PM Ana 

Cláudia Nunes de Lima Nascimento, pela forma 

dedicada e atuante, com que executa seu trabalho 

em nossa Cidade, desde 2002. 

AUTOR: Vereador Eduardo Elias Andrini 

Aqui em nossa Cidade, onde na verdade todo mundo conhece todo 

mundo, é muito fácil observar e avaliar o trabalho das pessoas que exercem cargos 

públicos, nas diferentes áreas. 

Na condição de cidadão e de vereador deste Legislativo, sinto e 

imponho a mim mesmo a responsabilidade de acompanhar e, ao mesmo tempo 

ressaltar, o trabalho meritório de pessoas que honram e dignificam o serviço público 

e estão verdadeiramente comprometidas no contexto social ao qual estão inseridas. 

O trabalho desenvolvido pela Polícia Militarem nossa Cidade, às vezes 

pouco divulgado e muito criticado por oportunistas, pode ser traduzido pela 

dedicação com que esses profissionais têm levado adiante a espinhosa missão que 

é a de combater o crime. 

Conhecemos de perto esse trabalho e gostaríamos de destacar, de 

modo muito especial, a pessoa da Policial Militar Cabo PM Ana Cláudia Nunes de 

Lima Nascimento, pela forma dedicada como atua em nossa Cidade, desde 2002. 

Pelas razões acima expostas, apresento ao crivo do douto Plenário 

desta Casa de Leis, a presente Moção de Parabéns e Reconhecimento à Policial 

Militar Cabo PM Ana Cláudia Nunes de Lima Nascimento, que é merecedora de 

todo o nosso agradecimento, sobretudo porque é uma apaixonada pela vida e pelo 

trabalho que exerce tão digna e profissionalmente. 
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Que cópia da presente seja encaminhada ao 1° Ten PM Rodrigo 

Henrique Lopes, digníssimo Comandante do 1° Pelotão da 3a Cia do 23° BPM/I, 

responsável pelo policiamento de Potim, bem como à Cabo PM Ana Cláudia Nunes 

de Lima Nascimento, com as escolhidas homenagens da Câmara Municipal de 

Potim. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 03 de março de 2020 
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EDUARtit~ ELIAS ANDRINI 

Vereador - PSB. 
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