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0 Vereador VAGUINHO DA SAUDE, no uso de suas
prerrogativas parlamentares, apresenta ao Colendo
Plenario, o seguinte

006/2016PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°

Outorga Medalha de Merito do Legislative ao cidadao VALDEN1R JOSE TONHOLO.

Art. ie. Fica outorgada ao cidadao VALDENIR JOSE TONHOLO, a Medalha de MERITO DO
LEGISLATIVO, pelos relevantes servigos prestados a esta comunidade como policial militar a frente do
Programa Educacional de Resistencia as Drogas e a Violencia - PROERD.

Art. 22. A entrega Da medalha se fara em sessao solene da Camara Municipal, em data a ser
marcada.

Art. 32. As despesas decorrentes com a execugao do presente Decreto Legislative, correrao a conta
de verba propria, constante do orgamento vigente da Camara, suplementada se necessario.

Art. 42. Este Decreto Legislative entra em vigor na data de sua publicagao.

JL STIFICAT1VA:
A Medalha de Merito do Legislative foi instituida nesta Camara Municipal, como honraria

a ser concedida as pessoas que, reconhecidamente, tenham prestado relevantes servigos a comunidade,
ou que, atraves da arte, oficio, atividade profissional ou desportiva, tenha se destacado e difundido o nome
da cidade.

A presente propositura objetiva homenagear pessoa que efetivamente vem
prestando relevante servigo a esta comunidade.

Trata-se do policial militar Valdenir Jose Tonholo, ou simplesmente "Tonholo",
como carinhosamente e chamado.

Durante varios anos atuou no Forum desta Comarca, auxilianao em auaiencias,
oitivas informais para auxiliar a Promotoria de Justiga, orientando pessoas nos mais diversos problemas de
ordem social, familiar e ate conjugal, bem como em casos de liberdade assistida, acompanhando
adolescentes infratores, fazendo aconselhamentos, visitas, relatorios para auxiliar Juizes da Infancia e da
Juventude.

Ha 15 (quinze) anos, tambem ministra aulas para alunos de 9 a 12 anos de idade,
matriculados no ensino fundamental, transmitindo ensinamentos ha mais de 8.000 criangas, no ambito do
Programa Educacional de Resistencia as Drogas e a Violencia - PROERD, preparando as criangas como
agentes multiplicadores de combate as drogas e as violences. Transmite seus conhecimentos, ministrando
aulas e/ou palestras sobre transito, catolicismo, cursos para gargons, etc.

Desprendido, em suas horas de folga, trabalha como churrasqueiro, ajudante de
cozinha, auxilia a esposa nos afazeres domesticos e na confecgao de doces, bolos, chocolates artesanais,
balas e outras guloseimas para festas. www: camarasantafedosul.sp.gov.br
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E bacharel em Direito, formado pela FUNEC.

Com o presente projeto estar-se-a prestando uma homenagem a um cidadao,
que, sem embargo de desempenhar as funÿoes de Policial Militar exemplar, arranja tempo para outros
afazeres, destacando-se pela sua atuagao no ambito do PROERD, e por todos os seus atributos,
faz-se merecedor da MEDALHA DE MERITO DO LEGISLATIVO, como sinal de reconhecimento e gratidao
desta edilidade pela sua exemplar conduta. Dai, a razao da presente propositura que esta a merecer a
aprovagao do Colendo Plenario.

Sala das Sessoes Dr. Joao Alfredo do Amaral Ribeiro,
05 de agosto de 2.016

VAGUINHO DA SAUDE
Vereador PMDB
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