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Senhor Presidente e Caros colegas Vereadores!    
 A empresa “MG Serviços e Limpeza”, nome fantasia “MG Serviços”, instalou-
se recentemente em nossa cidade, mais precisamente na Rua Antônio Tovo, próximo 
a Elétrica Enéias com o intuito de oferecer mais um serviço de segurança à nossa 
população.  

A citada empresa é provida de (02) viaturas de 2 rodas (motos) e (01) viatura de 4 rodas 
(carro), cujas viaturas são caracterizadas, equipadas com Highlight, sem uso de sirenes para reduzir a 
emissão de ruídos e sons constrangedores. 

Os funcionários são profissionais capacitados e estão sempre devidamente uniformizados, 
prestando serviços de Ronda Patrimonial, Acompanhamento, Atendimentos, Disparo de Alarme entre 
outros, sendo que primeiramente estão se dedicando apenas ao trabalho noturno, das 18h às 6h. 

 Após esse breve relato, gostaríamos de parabenizar a “MG Serviços e Limpeza” em nome de 
seus proprietários Alex Roberto Dos Santos Argolo e Fernando de Jesus dos Santos, como também 
seus funcionários Paulo, Giovani e Wagner pelos serviços que vem prestando em nossa cidade. 
 Vale ressaltar que apesar de ser uma empresa que presta serviços particulares, só pelo motivo 
de estarem circulando à noite por nossa cidade, inibem a circulação de pessoas de má índole, ou 
assustam aqueles que planejam cometer algum delito, prestando invariavelmente, serviço de segurança 
à nossa população em geral.  
 Ficamos felizes e orgulhosos de poder prestar essa simples homenagem.  
   Por isso, depois de ouvido o Soberano Plenário e atendidas as 
formalidades regimentais,  REQUEREMOS  que fique constando na Ata desta 
presente Sessão Legislativa, Moção de Congratulações e Parabéns à Empresa de 
Segurança “MG Serviços e Limpeza”.  

Que cópia desta seja enviada à empresa homenageada.    
Sala das Sessões, Ver. Francisco Pedro Fachini, aos 24 de Setembro de 2.015. 

 
 

 

 

PAULO CÉSAR FÁBIO     ALAN FRANCISCO FERRACINI 
    =VEREADOR= (PSB)           =VEREADOR= (PTB) 

D E S P A C H O 
 

E M E N T A 
Congratulações e Parabéns à empresa de segurança “MG SERVIÇOS E 
LIMPEZA” por ter escolhido nossa cidade para se estabelecer e oferecer mais 
uma oportunidade de segurança à nossa população.  


