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Requeiro à Mesa Diretora, ouvido o colendo Plenário, na forma regimental,
seja encaminhada MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO à Excelentíssima
Senhora Delegada da Polícia Civil ANA CLÁUDIA OLIVEIRA MARQUES
MEDINA, pela sua nomeação, no último dia 12 de agosto, como Diretora
do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado
(DRACCO), recentemente regulamentado pelo Governo do Estado.
 
A moção deverá ser redigida nos seguintes termos:
 
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por iniciativa de seu Vice-
Presidente DEPUTADO EDUARDO ROCHA, congratula-se com a
excelentíssima senhora Delegada da Polícia Civil ANA CLÁUDIA
OLIVEIRA MARQUES MEDINA, , pela sua nomeação, no último dia 12 de
agosto, como Diretora do Departamento de Repressão à Corrupção e ao
Crime Organizado (DRACCO), recentemente regulamentado pelo Governo
do Estado.
 
Como já considerado anteriormente por esta Casa, a ilustre delegada de
polícia ora homenageada é digna de todo o reconhecimento por parte do
Poder Público, em razão da excelência do trabalho essencial que vem
desenvolvendo à frente de diversas delegacias de Polícia Civil,
notadamente nos últimos cinco anos que esteve à frente da DECO -
Delegacia Especializada de Combate do Crime Organizado de Mato
Grosso do Sul, que se tornou referência nacional no combate ao crime
organizado.
 
Diante da sua reconhecida competência e experiência, a delegada Ana
Cláudia Medina foi promovida à classe especial de sua carreira, sendo
posteriormente nomeada, pela Delegacia Geral, diretora do recém criado
Departamento que reforçará o combate à corrupção e ao crime organizado
no Estado.
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Agentes públicos como a ora homenageada merecem ser valorizados por 
esta Casa de Leis, diante do operoso trabalho voltado ao
desmantelamento do crime organizado e da corrupção, que traz relevante
colaboração para a segurança pública e para o bem comum da população
sul-mato-grossense.
 
Plenário Deputado Júlio Maia, 19 de agosto de 2020.
 
 
DEPUTADO EDUARDO ROCHA
 Vice-Presidente da ALEMS 

 
O expediente desta Casa deverá ser encaminhado para:
Exma. Sra. Delegada ANA CLÁUDIA OLIVEIRA MARQUES MEDINA
DRACCO - DGPC/MS
Av. Des. Leão Neto do Carmo, 1203 - Jardim Veraneio,
Campo Grande - MS, CEP 79031-902


