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O Vereador que esta subscreve, de acordo
com as normas regimentais em vigor, em especial, o artigo 173 § 1º, inciso V
e § 2º do Regimento Interno, após manifestação do Douto Plenário, apresenta
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES ao Delegado de Polícia Dr. Lúcio
Fátima da Silva Barros, pelos relevantes serviços prestados à população
aparecidense no comando dessa força policial.
Esta Casa de Leis rende nesta noite, suas
homenagens ao Dr. Lúcio pela brilhante atuação como Delegado de Polícia em
nosso Município, contribuindo de forma efetiva para a promoção da segurança
pública.
Dr. Lúcio é filho do casal Orlando da Costa
Barros e Ana Lúcia da Silva Barros. É natural da cidade de São José do Rio Preto
- SP, onde nasceu no dia 17 de outubro de 1974.
É casado com Andreia Pires dos Santos Barros,
com quem teve dois filhos: Júlio César e Anna Júlia.
Do ano de 1979 até o ano 2000, Dr. Lúcio
residiu na cidade paulista de Mirassolândia, período em que cursou desde o ensino
fundamental até o ensino médio. Sua formação superior aconteceu nas Faculdades
Integradas Rio-Pretense - FIRP, de São José do Rio Preto, onde concluiu o curso
de Direito.
Formou-se Investigador de Polícia no Estado de
São Paulo, na ACADEPOL de São José do Rio Preto. No ano de 1999 formou-se
Delegado de Polícia no Estado de Mato Grosso do Sul, na ACADEPOL de Campo
Grande. Exerceu o cargo de Delegado de Polícia no ano de 2000 em Costa Rica,
sendo removido para a cidade de Chapadão do Sul em 2008.
Dr. Lúcio chegou em Aparecida do Taboado em
27 de maio de 2009, onde atuou como Delegado de Polícia até o mês de julho de
2021, sendo então transferido para a vizinha cidade de Paranaíba, cuja confirmação
aconteceu em publicação do dia 29 de julho do ano em curso.
Durante os anos que trabalhou em nosso
Município, Dr. Lúcio ganhou o respeito e admiração da população aparecidense.
Pela exemplar conduta profissional e o carisma demonstrado ao longo dos anos, as
palavras de incentivo foram com frequência dirigidas ao querido Delegado Dr.
Lúcio, seja em comentários feitos em matérias jornalísticas ou em postagens nas
redes sociais. Ele sempre fez questão de deixar a população informada sobre os
trabalhos realizados em conjunto das forças civis, militares e demais órgãos da
polícia, demonstrando a preocupação com a violência que impera nos dias atuais,
dando ênfase para o combate ao tráfico de drogas, que sempre considerou como a

raiz de toda a problemática em nosso Município. Essa prestação de contas que
passou a ser uma das marcas do Delegado, com o passar dos anos se traduziu em
uma segurança para os munícipes, que depositava cada vez mais confiança no
trabalho desenvolvido.
Esteve no comando de muitos trabalhos e
operações policiais com resultados relevantes para a sociedade aparecidense e que
exigiram muito esforço e dedicação, muitas vezes ao custo do convívio familiar e
de atividades recreativas, pois por diversas vezes o trabalho incansável ocorria
diuturnamente.
Dr. Lúcio conquistou, sobretudo, o respeito e a
admiração do povo aparecidense, em função de ter mantido, com discrição e
eficiência, a Polícia Civil em sua função primordial: cumprir a lei, combatendo a
criminalidade. Sempre fez questão de enaltecer todo o corpo funcional, delegados,
investigadores, escrivães e demais funcionários, como fundamentais para levar a
efeito o trabalho de aprimoramento da Polícia Civil.
Certamente o Delegado Dr. Lúcio seguirá em
frente, convicto de que está no caminho certo, fazendo a sua parte na promoção da
justiça e segurança pública, doravante no município de Paranaíba.
Este Vereador, que teve o privilégio de
acompanhar o seu brilhante trabalho em nosso Município, não poderia deixar de
prestar essa singela homenagem em reconhecimento a tudo que fez em prol da
segurança deste povo.
Que se ciência desta Moção ao nosso
homenageado, à sua família, ao Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, ao
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, ao Delegado-Geral da Polícia
Civil de MS, reiterando a nossa gratidão pelo profícuo trabalho realizado em
Aparecida do Taboado, com votos de pleno êxito em sua missão no município de
Paranaíba.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 16 de agosto de 2021.

HEBERSON GALTER CUSTÓDIO
VEREADOR

