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Moção :: Moção de Aplausos: 48 / 2018

O Vereador Vanderson Cardoso da Câmara Municipal de Chapadão do Sul que esta subscreve,
dispensadas as formalidades regimentais, encaminha MOÇÃO DE APLAUSOS a Sub - Tenente
Fátima Inês Rodrigues de Brito, juntamente com a Patrulha Mirim de Chapadão do Sul, onde a Sub
- Tenente é Coordenadora, pelo o brilhante trabalho de apoio que prestaram na Blitz educativa de
conscientização contra a violência a mulher, que a Coordenadoria da Mulher realizou no dia 28 de
março do corrente ano.
Essa ação, finaliza todo o ciclo de ações realizados em março, o Mês da Mulher, onde a
Coordenadoria alcançou importantes metas, com o apoio e o trabalho de todas as equipes
sinalizando ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário de Chapadão do Sul que a Coordenadoria
está pronta para garantir às nossas famílias a superação das violências.
Já a Patrulha Mirim é um Projeto Social da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul em
parceria com a Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, Secretaria de Educação e Conselho
Municipal de Segurança que tem como objetivo, proporcionar à criança e ao adolescente, a
aquisição de conhecimentos técnicos e práticos necessários à vida sadia em sociedade,
desenvolvendo hábitos que colaborem com os propósitos de justiça, cidadania e bem estar da
comunidade e, principalmente, prepará-los e incentivá-los para a formação de futuros profissionais.
Os integrantes da Patrulha Mirim são instruídos a ficarem longe das drogas e da violência através
de aulas e palestras sobre o tema e também aprendem noções de civismo.
Neste ato este Vereador parabeniza a Tenente Inêz, juntamente com a Patrulha Mirim de Chapadão
do Sul, e deixa registrado nos arquivos desta Câmara Municipal esta singela homenagem a este
importante Projeto que está sendo realizado no Município, que é vital para o futuro um rol de ações
que visam o bem-estar e proteção da criança e do adolescente, que serão o futuro de Chapadão do
Sul e do Brasil.

Sala das Sessões, 02 de abril de 2018

Vanderson Cardoso
Vereador(a) - PEN
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