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MOÇÃO DE APLAUSO N° 007/2018 

É com imenso prazer e contentamento que tenho a honra de saudar o SARGENTO VILSON 

CÉZAR LOOS FRANZIN que atua junto ao Destacamento Policial Militar de 

Marilândia/ES, pelos trabalhos realizados em nosso Município, bem como pela realização do 

sonho do menor Ryan Mendes Teixeira. 

o Sargento Loos junto à Sargenta Maira realizaram uma surpresa ao pequeno Ryan Mendes 

Teixeira, de cinco anos de idade. Apaixonado pela atividade policial, o garoto recebeu em sua 

casa, no centro de Marilândia a visita dos Policiais Militares. 

o encontro foi programado com os pais de Ryan depois que os Militares descobriram a 

admiração que o menino tem pela Polícia Militar. Além de realizar o sonho de tirar foto com 

os policiais e até entrar na viatura, Ryan ainda ganhou de presente chocolate e um carrinho de 

brinquedo. 

o Sargento Loss que está há 25 anos na corporação ficou emocionado com a felicidade de 

Ryan. "Não é comum ter o nosso trabalho reconhecido pela sociedade. Ser respeitado e visto 

como herói por uma criança é muito gratificante, é algo que foge da rotina e me deixa 

emocionado mesmo depois de tanto tempo de serviço". 

Como membro da sociedade marilandense é satisfatório perceber que nossos munícipes estão 

amparados. Um bom profissional é aquele que atua com dedicação em prol da sociedade e 

demonstre amor pelo trabalho realizado. 

Diante o exposto, externo a homenagem publicamente ao Sargento Loss, representando o 

reconhecimento dos trabalhos realizados em nosso município. 

Nestes Lindes, apresentamos esta MOÇÃO DE APLAUSO depois de ouvida à douta decisão 

do Plenário, seja oficializada ao Sargento Loss os nossos mais sinceros votos de estima e 

sucesso. 
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