ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNTcTPAL DE ALAGoTNHAs

MOçÃONeOO3/19.
A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, interpretando o sentimento
do povo que representa por outorga, faz inserir nos seus Anais, MOCÃO DE
LOUVO.R E APLAUSOS ao TENENTE CORONEL DA PM RONALDO MENEZES DA
SILVA, atual Diretor Geral do Colégio da Polícia Militar, pelos relevantes serviços
prestados.

REALIZAÇÕES pA DIREÇÃO GERAL DE JULHO/2018 A FEVERETRO/2019
Requalificação da área cívica com pavimentação asfáltica;
Reforma do Corpo da Guarda nominando-o em homenagem a memoria da Aluna

CPM Paula Pinheiro, falecida em 2018;
Revitalização da identidade visual da unidade escolar partir da pintura interna e
externa;

Adequação de 01 sanitário feminino para a administração;
lnstalação de portas de vidro nas salas que compõem a gestão administrativa
escolar;
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Reforma da sala da Direção Geral;

Adequação da sala da Direção Adjunta;
Resgate da ritualística militar nas solenidades de formatura semanais e

solenidades cívico militares comemorativas;
lmplementação da viagem de instrução ao sítio historico da Cidade de Salvador;
Deflagração da campanha de arrecadação e doação de gêneros alimentícios não
perecíveis a partir do engajamento social do Aluno CpM;
Deflagração do 2o Passeio Ciclístico da primavera;
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caminhada do Novembro Amarelo alusiva a prevenção ao suicídio;
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lnstituição, mediante encargo, da Seção de Comunicação Social;
Festa de congraçamento natalino do Corpo Militar e pedagogico;

catalogação, acondicionamento e organização do acervo do extinto
Polivalente de Alagoinhas para remessa ao NTE-18;
Designação da comissão de auditoria das matrículas 201812019.
Dê-se ciência desta Moção as autoridades constituídas da nossa

Sala das Sessõe
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