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Senhor Presidente, 

Senhores (as) Vereadores (as): 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES 
 

Manifesta congratulações ao 38º 

BPM/I pelo merecido “Prêmio Polícia 

Militar da Qualidade – ciclo 2011”. 

 

 

 
CONSIDERANDO que o “Prêmio Polícia Militar 

da Qualidade” consolida-se no cenário brasileiro como o único prêmio de qualidade 

totalmente voltado para a área de segurança pública; 
 

 

CONSIDERANDO que para a conquista de cada 
certificado é necessário atingir uma determinada quantidade de pontos nas questões 

aplicadas pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ). São perguntas que se baseiam na 

avaliação de gestão e que correspondem aos critérios de liderança, estratégias e planos, 
sociedade, informações, clientes e usuários, pessoas, processos e resultados; 

 

 

CONSIDERANDO que em 2011 houve recorde 
de inscrições nesta premiação e das 84 inscrições voluntárias, apenas vinte e nove 

unidades da Polícia Militar se destacaram pela excelência em gestão e na prestação de 

serviços à comunidade, e foram certificadas em cerimônia realizada em janeiro último, 
dentre estas nosso 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior recebeu o certificado no 

Grau Bronze; 

 
 

CONSIDERANDO ser a primeira vez que o 38º 

BPM/I é premiado, onde a gestão implantada começou a render frutos quando buscou a 

melhora na qualidade de atendimento ao público; 
 

 

CONSIDERANDO que a meta desta gestão é 
cada vez mais implantar a qualidade na realização da missão constitucional da Policia 

Militar do Estado de São Paulo concretizada pelo trabalho do 38º BPM/I nos sete 

municípios que atua; 
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CONSIDERANDO que este Legislativo não 

poderia deixar de congratular com estes Bravos Guerreiros que compõe a nossa Polícia 

Militar, que além de arriscarem suas vidas pelas nossas, ainda encontram meios de 
através do social aprimorar seu trabalho nos atendendo com excelência e grande 

eficácia, É QUE: 

 

 
SUBMETO ao plenário desta Egrégia Câmara 

Municipal a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES ao 38º BPM/I pelo merecido 

“Prêmio Polícia Militar da Qualidade – ciclo 2011”, solicitando que, depois de 
cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhada cópia ao Comte. Ten. Cel. 

Luiz Antonio Fernandes Rosa, com meus sinceros cumprimentos, desejando-lhes 

saúde e grandes realizações em 2012. 
 

“Aquele que se empenha a resolver as dificuldades resolve-as antes que elas surjam. 
Aquele que se ultrapassa a vencer os inimigos triunfa antes que as suas ameaças se 

concretizem”. (Sun Tzu – general chinês) 
 

 

Sala das sessões, 02 de fevereiro de 2012. 

 

 

 

 

 

ROBERTO MORI RODA 
Vereador – PV 


