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MOÇÃO DE BOAS VINDAS N°. 00112014.

É com grande alegria e satisfação, que temos a honra de parabenizar e desejar
boas vindas ao Exmo. Sr. Hedson Félix pela ascensão ao cargo de Delegado da
Policia Civil de nosso município onde assumiu sua posição no dia 20 de janeiro de
2014. O Exmo. Sr. Hedson Félix já exerce a profissão de Delegada da Polícia Civil há
32 anos, tendo assim trabalhado em vários municípios de nosso Estado, tais como:
Colatina, Barra de São Francisco, Baixo Guandu, São Gabriel da Palha, Vila Velha
dentre outros.

Cabe a nós reconhecermos com muita convicçao esta chegada do Delegado
Hedson Félix, pois em tudo o que fez sempre desempenhou com muita competência,
brilhantismo e dedicação, honrando assim os que sempre lhe depositaram confiança.
Esta Moção expressa o reconhecimento e admiração desta Casa de Leis pelo
homenageado. E que agora essa nova etapa de sua vida seja pautada por muitas outras
conquistas, êxito e sucesso e que possa realizar um grandioso trabalho em prol de todos
os cidadãos da Comarca de Marilândia -ES.

Para nós, representantes do Poder Legislativo e do povo marilandense é uma
grande honra sabermos que estará à frente do comando de nossa cidade o qual é tão
importante e essencial para nós, contudo desejamos que seu espírito de liderança se
fortaleça cada vez mais.

Nestes Lindes, apresentamos esta MOÇÃO após .

Ouvida a douta decisão do Plenário, seja oficializado ao homenageado o Exmo. Sr.
Hedson Félix - Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo nossos mais
sinceros votos de sucesso diante do comando de nossa cidade.

Sala das Sessões
Marilândia-ES, 29 de janeiro de 2014.
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