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ESTADO DA BAHIA

cÂruRnR MUNTctPAL DE ALAGotNHAS

MoÇÃo No. 005/2023.

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 Ten. Cel. Sérgio de Sena Teixeira, Comandante do 19" Grupamento
de Bombeiros Militar (GBM), pelos excelentes serviços prestados à cidade de
Alagoinhas desde sua chegada na corporação há 5 meses.

Desde que assumiu o comando do 19'GBM, o Ten. Cel Sena tem se destacado por sua
presença efetiva na cidade e sua dedicação em buscar equipamentos de última geração
para melhorar ainda mais o atendimento à população de Alagoinhas. Vale salientar que
ele é o primeiro comandante a morar no quartel, se disponibilizando desta forma
integralmente ao serviço, o que facilita bastante o atendimento às demandas além de
aproximar cada vez mais a corporação da comunidade proporcionando asstm mars
visibilidade aos trabalhos executados e fortalecendo dessa forma a imagem da instituição

Ele tem trabalhado incansavelmente para garantir que o 19" GBM possua os melhores
equipamentos e tecnologias disponíveis, a fim de fornecer urn serviço de excelência aos
cidadãos. Além disso, tem se empenhado constantemente na busca de melhorias nas
instalações do 19' GBM, visando proporcionar uma melhor acomodação e qualidade de
trabalho para a tropa. Seu cuidado diário com o bem-estar dos bombeiros demonstra sua
preocupação com a equipe.

Seu comprometimento e dedicação têm sido demonstrados diariamente, através da
realizaçáo de diversas atividades e ações em prol da segurança e do bem-estar da
população, como a participação em operações de salvamento e resgate, a realização de
palestras educativas e a promoção de treinamentos para a equipe de bombeiros.

Assim, a Câmara Municipal de Alagoinhas, reconhece e agradece os valiosos serviços
prestados pelo Ten. Cel. Sérgio de Sena Teixeira e sua equipe do '119" GBM, que tem
contribuÍdo de forma significativa paia a promoção da segura'nça e da qualidade de vida
dos cidadãos alagoinhenses.

Parabéns, Ten. Cel. Sena, por
Alagoinhas!

sua dedicação e comprometimento com a cidade de

Sala dag Sessões, 09 de março de 2023
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