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A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia,
sentimento do povo que representa por outorga, faz inserir nos Seus
a todos os Soldados da
Anais,
nossa cidade, pela passagem do DIA DO SOLDADO, comemorado
no dia 25 de agosto.

"*ia cít §oldado", instituido
e,n homenagem a Luis Âlves cle L*ma e §ilva o Duque de
Nc dia 25 de agosto e cornr:mr:rar{*

'tr

Caxias, cuja carreira militar estabelece perfeita e invulgar sintonia
entre o plano pessoal de vida e exemplares atitudes em relação
ao dever. A ele nos referimos não apenas como um vulto
historico do passado, mas, sobretudü, como o ícone cultuado no
presente. Neste dia, parabenizar*os o Soldado" Merecida
homenagem, justificada em face do relevante serviço prestado à
sociedade alagoinhensê, baiana e, por conseguinte, à Naçâc
Brasileira. Soldado é uma graduação outorgada na hierarquia
militar, mas que é conhecido por todos até o posto mais alto do
oficialato. §abe-se quê o *oldadÕ exÊrce rnais que uma profissão
de cunho militar, pois transfornia c seu mister cJc dia-a-dia em
missão na defesa de anônimos da soçiedade, tendo por finalidade
a defesa dos direitos fundamentais previstos na Constituição
Federal, inclusive de cidadania e social. Nobre é a missão do
Soldado, o qual ofereçe a sila propria vida para proteger e rnanter

a paz ê â

segurênÇa rla sr:ciedade, prestando so§orrCI à
população exercendo seu mister tambrim em ternpo de guerra.
Registramos, assim, na qualidade de militar, cidadãc e nesta
oportunidade, também como parlamentares representando o
povo dessa cidade, o nosso respeito, reconhecimento e
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admiração ao soldado, parabenizando por este dia zs de agosto
de 2020, em sua homenagem.

Sala das

em 25 de agosto de 2020.

de Oliveira
Vereador autor.
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