CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
w

ESTADO DE MAID GROSSO DO SUL

MOCAO LEGISLATIVA

O poder legislativo, de acordo corn as normas regimentais, atraves do
Vereador Marcao da Sepriva - apresenta MOC,AO DE
CONGRATULACOES, ao 2°. Sargento da Policia Militar Vanilton
Rodrigues do Prado, Cabo Leandro Rosa de Souza, Soldado Hiran
Carlos da Silva Zanco, 1°. Sargento Giancarlos Kovacs a Cabo
Roberto Xavier de Sousa.
Em retonhecimento aos seus relevantes servigos prestados a
comunidade de Dourados-MS, atraves da seguranga publica.
Os valorosos policiais, nao medem esforgos para prestar servigo de
combate a criminalidade, como exemplo a ocorrencia do dia 02 dejunho
do corrente ano, onde a guamigao acima citada realizou uma operagao
com grande excelencia a agilidade, atraves dessa arcao foi possivel a
recuperaga-o de veiculos roubados a combate ao trafico de drogas.
A atitude dos policiais em questao, foi de grande honradez por se
preocupar com o bem-estar a seguranca dos cidada"os, fazendo jus a
presente homenagem, e o reconhecimento pelos trabalhos prestados
com tamanha dedicagao a comprometimento a de enorme importancia,
assim parabenizo a todos pelos valorosos servigos prestados a
populagao.
Plenario "Weimar Torres", 27 de junho de 2022.
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