MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO nº 06/2021
Do Edil:- Adilson Barbosa da Silva

Nos termos do art. 216, inciso V do regimento interno
desta casa, após ouvido o Plenário, apresento a MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES aos Investigadores de Policia de nosso
município, Sr. Antonio Clemente Pascoal Filho e o Sr.
Sérgio Tadao Sakata, por décadas de serviços prestados, em
prol da segurança de nosso município.

JUSTIFICATIVA
Os dois investigadores do município, Antonio
Clemente Pascoal Filho, conhecido da população como
Pascoal, e Sérgio Tadao Sakata, mais conhecido como Tadao,
ambos iniciaram a carreira de investigador, na Polícia Civil do
Estado de São Paulo no ano de 1990, sendo que de lá para cá
já se passaram quase 32 anos de efetivo serviço, sempre em
caráter operacional. Tadao sempre exerceu suas atividades
nesta cidade, enquanto que Pascoal trabalhou seus dois
primeiros anos no município de Iacri/SP, e o restante do
período neste município juntamente com Tadao. Nesses mais
de 30 anos, muitos funcionários passaram pela delegacia de
João Ramalho, mas nenhum deles ficou tanto tempo quanto
aos dois investigadores aqui mencionados. É bom mencionar,
que tanto Pascoal, quanto Tadao, já adquiriram o direito a
tão sonhada aposentadoria, mas por opção, ambos decidiram
continuar trabalhando por João Ramalho sem data
determinada para pararem definitivamente. Ambos disseram
que gostam muito da atividade policial, e por esta razão
sempre procuraram desenvolver seus trabalhos com
dedicação e amor, tendo como objetivo principal o bem estar
do próximo.

Ao longo desses anos foram inúmeros casos
esclarecidos, das mais diversas naturezas e complexidades,
sendo estes resultados o que motiva os dois investigadores a
continuarem na atividade. Tanto Pascoal, quanto Tadao,
disseram que valeu a pena trabalhar por João Ramalho. Os
dois investigadores disseram que assim como lutaram todos
esses anos para manter a ordem e a segurança, o município
de João Ramalho, em contrapartida também foi muito
generoso com cada um dos nossos investigadores, pois cada
um conseguiu constituir sua própria família, nunca faltando
o necessário para uma vida digna e feliz. Os dois
investigadores, fizeram questão de mencionar que João
Ramalho foi um município privilegiado ao longo desses anos
por ser dirigido por pessoas íntegras e comprometidas com o
povo, cujo objetivo sempre foi o desenvolvimento da cidade e
o bem estar da população, e essa parceria entre Polícia Civil,
Polícia Militar, poder Executivo e o Legislativo, é o mecanismo
que garante o sucesso de todos e nos impulsiona a continuar
trabalhando em busca de dias melhores.

Sala das Sessões, 21 de setembro de 2021.

ADILSON BARBOSA DA SILVA
Vereador

