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Assunto:     Apresenta Moção de Aplausos e Congratulações a toda Guarnição 
do 13º Grupamento de Bombeiros de Catanduva-SP, comandada pelo 
Subtenente Frediani pelos relevantes trabalhos realizados no Município de 
Novais. 

Colenda Câmara, 

O Vereador que esta subscreve, vem na forma regimental e depois de 
ouvido o E. Plenário desta Casa, requerer que seja consignada na ata dos 
trabalhos desta Sessão Ordinária uma Moção de Aplausos e Congratulações a 
toda Guarnição do 13º Grupamento de Bombeiros de Catanduva-SP, comandada 
pelo Subtenente Frediani pelos relevantes trabalhos realizados no Município de 
Novais. 

A presente homenagem é fruto do reconhecimento, em valorizar todo 
empenho, brilhantismo, dedicação, competência e esmero de todos estes, ao qual 
não auferem esforços em fazerem o melhor, mesmo ao meio de tantas 
turbulências, com o objetivo de atenderem às necessidades de toda a população 
local, sem distinção de toda e qualquer situação. 

Ressalto, a ocorrência do dia 07 de setembro onde uma casa aqui em 
nosso município, sem saber as causas que deu início ao incêndio, precisou dos 
brilhantes trabalhos destes profissionais, ao qual, fazemos questão em destacar, 
sendo estes; o Subtenente Frediani, os Cabos Alexandres e Centurione e os 
Soldados Etore e Tales, pela brilhante atuação e competência no exercício de 
suas funções. 

Soma-se a isto, que o Corpo de Bombeiros realiza não só serviços de 
extinção de incêndios, mas de forma simultânea o de proteção, resgate e 
salvamento de pessoas e animais.  

Muitos desses casos em situações complexas e difíceis, de grande 
stress, como tentativa de suicídio, afogamentos, inundações e de socorro 
orientando a pessoa que está do outro lado da linha e dando-lhes condições de 
agir e fazer os primeiros socorros, se necessário. 



 
Portanto, damos os parabéns a toda Guarnição do 13º Grupamento de 

Bombeiros de Catanduva-SP, por todo empenho e dedicação no profícuo 
desempenho de suas funções, sempre prontos para atender as demandas em 
nosso Município.  

 
Assim, como representante do Povo de Novais, expresso o anseio e o 

compromisso de agraciar a todos, com esta Moção de Aplausos e 
Congratulações, destacando a magnitude dos esforços realizados para honrar o 
compromisso assumido com nossa População. 

 
Sem mais para o momento, aguarda-se a aprovação da presente nos 

termos regimentais. 
 

   Câmara Municipal de Novais-SP, 16 de setembro de 2022. 
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