VOTO DE LOUVOR
AO COMANDANTE DO POSTO DA GNR
DE SAMORA CORREIA, SARGENTOAJUDANTE, JOSÉ RAMOS PEREIRA
Considerando que o sargento-ajudante, José Manuel Ramos Pereira, cessou
funções em Agosto de 2011, como Comandante do Posto da GNR de Samora
Correia, onde desempenhou funções como militar durante mais de 12 anos, na
condição de cabo, no período de 1995-2000 e como comandante de posto,
desde 2004.
Considerando a sua postura, dedicação, empenho e capacidade de motivar as
mulheres e homens, que serviram o posto territorial de Samora Correia,
contribuiu para o bom trabalho realizado, que reduziu os níveis de
criminalidade e minimizou o sentimento de insegurança, que ainda está
generalizado, junto das populações.
Considerando a disponibilidade que, todo o pessoal do posto territorial de
Samora Correia e militares de outros postos, sob o comando do Sargento
Ramos Pereira, sempre demonstraram para colaborar com todas as entidades
de interesse público e sem fins lucrativos, garantindo a segurança, sem custos
adicionais, para a organização de múltiplos eventos na área da cultura,
desporto, festas tradicionais e outras iniciativas.
Considerando a disponibilidade com que sempre trabalhou, em articulação com
o Serviço Municipal de Protecção Civil, o Conselho Municipal de Segurança, o
Conselho Municipal de Educação, a Comissão de Protecção de Crianças e
Jovens do concelho de Benavente e do Tribunal de Família e Menores de Vila
Franca de Xira.
Considerando o cidadão de mérito, que colaborou em várias actividades,
envolvendo-se com a comunidade, criando uma empatia, que muito contribuiu
para uma generalizada relação de confiança entre as populações e a GNR.
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Reunida em 30 de Setembro de 2011, em Sessão Ordinária, a Assembleia
Municipal de Benavente delibera, por unanimidade, aprovar um voto de
louvor ao Sargento-Ajudante, José Ramos Pereira, pelos bons
serviços prestados às comunidades e desejar as maiores felicidades para as
suas novas funções.
Depois de aprovado, este voto de louvor deve ser enviado ao Sargento, José
Ramos Pereira, ao Comando do Posto Territorial da GNR de Samora Correia,
ao Comando do grupo Territorial da GNR de Santarém, ao Comando-Geral da
GNR e a sua Excelência, o Senhor Ministro da Administração Interna.
Deve, ainda, ser enviado à comunicação social, para eventual divulgação.

Benavente, 30 de Setembro de 2011.

A Assembleia Municipal de Benavente

O presente Voto de louvor foi apresentado pelos
eleitos da CDU, tendo sido aprovado por unanimidade, na IV Sessão Ordinária da Assembleia
Municipal de Benavente, realizada no dia 30 de
Setembro de 2011. --------------------------------------Benavente, 07 de Outubro de 2011. ----------------O Presidente da Assembleia Municipal -------------Carlos Alberto Salvador Pernes-
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