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CÂMARA MUNICIPAL DE NIOAQUE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Poder Legislativo

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO
O Vereador abaixo subscrito, na forma
Regimental, requer a inserção nos Anais desta Casa de Leis,
após ouvido o Plenário de MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃOaos
integrantes do destacamento da Polícia Militar de Nioaque-MS,
SGT PM MARCELO DEHN FREITAS, CB PM LUCAS DO
NASCIMENTO PRIMO, SD PM CASSIO HENRIQUE FELIX TESSARI,
SD PM ANTONIO PAIM VICENTE E SD PM ELISÂNGELA BUENO
CINTRA, pela ocorrência registrada no dia 26.01.2019, de
tráfico de drogas e falsidade ideológica, fato este ocorrido na
Avenida Retirada da Laguna Trevo saída para o município de
Guia Lopes da Laguna às 1h41, resultando na apreensão de
aproximadamente 89 quilos de droga, e prisão de 04 indivíduos.
Este
parlamentar
apresenta
a
presente
Moção
de
Congratulação aos policiais acima mencionados com forma de
reconhecimento pelos excelentes serviços prestados à
população de nossa cidade, pela importância destes policiais e
pela
conceituada
Corporação
os
quais
prestam
serviços,cabendo a nós legisladores prestigiá-los ao longo de
mandato, pois aqui temos
policiais competentes e
responsáveis, também uma corporação de polícia cidadã, de
braços dados com a comunidade, que atende a todos sem
distinção , temos uma polícia que atua de forma incansável,
com o único objetivo de manter a lei e a ordem , Policiais estes
íntegros, os quais exercem suas funções com profissionalismo,
Policiais estes que merecem o nosso reconhecimento, nossos
aplausos e nossas congratulações sempre.
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Sala das Sessões em, 14 de fevereiro de
2019.
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