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A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, interpretando o

sentimento do povo que representa por outorga, faz inserir nos Seus

Anais, MOçÃO DE LOUVOR E APLAUSOS ao Senhor ELISSON MENEZES

SANTOS, Assessor Parlamentar e Sotdado da Polícia Militar do Estado da

Bahia, pelo compromisso, paciência, lealdade, serviços prestados e sobre

tudo pela sua amizade.

Minha historia com Elisson, começa desde muito cedo, ainda que forma

indireta. Nos conhecemos desde criança, mas Sem muito contato, pois na

infância, fizemos parte de uma mesma célula de estudo bíblico, ainda que

segundo ele hoje, o que o levava a participar deste grupo fossem as

comidas. (Cachorro quente, salgados e essas coisas que criança gosta)'

posteriormente nos encontramos no colégio estadual Polivalente, mas em

turmas diferentes e sem nenhum contato.

Em 2010, por destino ou sorte, nos encontramos mais uma vez, Deus nos

colocou na mesma turma de Direito da Faculdade UNIRB, lembro que nos

primeiros dias de aula ele estava usando uma camisa do Vitoria, o que me

deu espaço para que fizesse uma brincadeira e que a partir daquele

momento se iniciasse a nossa amizade. Depois desse momento, já mais

próximos compartilhando sonhos e planos pro futuro, junto com ele, Felipe

Reis e Fabricio, comentei sobre meu sonho em se tornar vereador, e solicitei

a ajuda deles, e ali fiz um compromisso se caso aqui estivesse, um deles sairia

daquela turma como parte da minha assessoria. E pela amizade, lealdade e

compromisso, Elisson de forma natural sempre saia à frente dos demais, no

qual construímos uma historia de respeito, parceria , cumplicidade ao ponto

dele se tornar uma das pessoas de maior confiança dentro desse processo.
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Hoje quero aproveitar a oportunidade e agradecer a Elisson por todo esse

tempo conosco,, pelo compromisso, paciência, lealdade, serviços prestados

e sobre tudo pela sua amizade. A partir da semana que vem ele inicia um

novo ciclo em sua vida, então queremos desejar a ele todo sucesso do
mundo, e mesmo que não seja necessário, pois sabemos, quero dizer que

continuaremos juntos e torcendo, sempre, por cada nova conquista sua.

Muito obrigado!

desta Moção ao homenageado, ao corpo de funcionários do

ivo e as autoridades constituídas da nossa cidade.
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