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Senhor Presidente da Câmara Municipal de Franca. 

 

 

MOÇÃO DE APLAUSOS Nº   /2022 

 

 

Despacho 

Encaminhe-se. 

Sala das Sessões 

em,_______/_______/______. 

 

_____________________________ 

PRESIDENTE 

  

 

Apresentamos à consideração do Plenário, a presente 

MOÇÃO DE APLAUSOS ao Atirador RAFAEL SANTOS MELO SILVA pelo 

reconhecimento de atirador destaque do mês de junho de 2022. 

O Atirador RAFAEL SANTOS MELO SILVA, pertencente ao 

Tiro de Guerra 02-013-Franca, tornou-se merecedor de reconheci-

mento e distinção, tornando-se o atirador destaque do mês de 

junho de 2022. 

Jovem educado, organizado e prestativo, desde o início 

das instruções com armamento demonstrou desenvoltura e interesse 

na utilização, manejo, desmontagem e montagem do nosso Fuzil. 

 Pontual e dedicado, sempre sendo um dos primeiros 

militares a se apresentar pronto para o início do expediente. 

Tendo como referência as qualidades: dedicação e pon-

tualidade. Foi escolhido para ser responsável pela Sala das Armas 

de nosso Tiro de Guerra, missão esta de fundamental importância 

e confiabilidade por parte dos demais integrantes de nossa ins-

tituição. 
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Durante o mês de junho, auxiliou e orientou os demais 

armeiros no tocante a manutenção e no reparo do armamento que 

estava indisponível, bem como na limpeza da sala das armas e 

separação do material inservível. 

Durante o serviço de sentinela da guarda ao Tiro de 

Guerra, sempre atento e dedicado, com muita iniciativa auxili-

ando de sobremaneira o Comandante da Guarda e Cabo da Guarda. 

Fruto de sua iniciativa, dedicação, disciplina, sen-

timento de cumprimento de dever, tornou-se merecedor de refe-

rência e destaque perante os integrantes do nosso Tiro de Guerra. 

A Casa Legislativa deste município, representando os 

munícipes desta terra, vem de público, externar respeito e sa-

tisfação pelo excelente desempenho, esforço e dedicação deste 

atirador.  

Diante de tais fatos, apresentamos e pedimos aos nossos 

pares a aprovação desta presente MOÇÃO DE APLAUSOS. 

 

Câmara Municipal de Franca, em 21 de julho de 2022. 

 

__________________________________ 

   Walmir de Sousa Della Motta 

Vereador 

 

 

 

__________________________________ 
   Carlos César Arcolino - Kaká 

Vereador 


