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Exmo. Senhor
SEBASTIÃO ALVES PAULINO
DD. Presidente da Câmara Municipal de Altinópolis/SP.
INDICAÇÃO N° 015/2018
LUIZ CARLOS DA SILVA (LUIZ POLÍCIA), vereador à Câmara Municipal
de Altinópolis/SP, com fundamento nos Artigos 169 e 170, ambos do Regimento Interno desta
Casa de Leis, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, apresentar indicação
ao Senhor Prefeito Municipal para que, através da Secretaria competente, sejam tomadas
devidas providências, visando:
Que seja concedida homenagem ao Sargento José
Carlos Ferreira em futuras denominações de
logradouros públicos, em vista de seus relevantes
feitos para a cidade.
JUSTIFICATIVA
O Sargento José Carlos Ferreira teve grande relevância para o município de
Altinópolis. Ingressou nas fileiras da então Força Pública do Estado de São Paulo em dezembro
de 1968, sendo transferido para servir a comunidade altinopolense e tão logo concluiu o curso
de formação.
O referido Policial Militar permaneceu no município por mais de 30 anos e jamais
esmoreceu no cumprimento do seu dever, mesmo perante situações adversas. Nesse tempo,
conquistou amores, amizades verdadeiras, confiança e admiração dos munícipes. Coleciona em
seus assentamentos individuais vários elogios por possuir conduta militar e civil
irrepreensíveis.
Infelizmente, em meados de 2017, aos 75 a anos, o "Ferreirinha" faleceu,
deixando familiares e muitos amigos sentidos pela sua falta.
São estas razões que nos levam a conceder uma singela homenagem ao Sr.
Sargento José Carlos Ferreira com seu nome em via do município, com a certeza de que seu
legado permanecerá para sempre na memória de todo o povo Altinopolense.
São os votos deste Vereador e de todo povo Altinopolense.
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