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Denomina  Tenente  Coronel  Helton  Vagner
Martins o prédio do Comando Regional III da
Polícia Militar, no município de Sinop-MT.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

        Art. 1º - Fica denominado Tenente Coronel Helton Vagner Martins, o prédio do Comando Regional III da
Polícia Militar, Localizado na Rua Colonizador Enio Pepino, s/nº, bairro Setor Industrial Norte, em frente ao
Parque de Exposição Acrinorte município de Sinop-MT.

        Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Silvano Amaral
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Normalmente, o reconhecimento do valor de uma pessoa humana, por parte do Poder Público, em virtude de
seus predicados éticos e morais e por sua capacidade de empreender, liderar e de antever o futuro, deve
acontecer necessariamente quando esse  ciidadão ou cidadã está em nosso meio. Entretanto, por razões
diversas, essa desejada conduta nem sempre é possível de ser realizada. Assim, obviamente, a homenagem
devida só pode ser prestada após o fim da vida.

De qualquer forma, a homenagem pretendida, mesmo que tardiamente, é uma manifestação de natureza
institucional e significação pública que se reveste de justiça já que ressalta as qualidades e os méritos de um
destacado vulto humano, cujo passado retilíneo e íntegro recomenda a iniciativa, seja ela de origem
parlamentar e/ou executiva, como forma de perpetuar perante a sociedade, no presente e no futuro, o caráter
distinto, os feitos e as realizações de uma pessoa superlativa.

O Estado de Mato Grosso em sua vasta dimensão tem uma marcante característica, o de hospitaleiro,
hospedando assim em seu leito um forja de grandes e valores homens. Uns com mais outros com menos
visibilidade pública, mas todos, porém, com a sua instranferível e inegável importância pessoasl, social e
política.

Tenente Coronel Helton Vagner Martins, pai de 03 (três) filhos a quem dedicou à vida toda,
proporcionando-lhes melhores condições de vida. Amava-os mais o que qualquer coisa e por quem lutou até
o último dia da sua existência terrena.

O Tenente Coronel atuava há 7 anos no município de Sinop e tinha 22 anos de carreira na Polícia Militar  de
Mato Grosso, honrando sua profissão, fazendo-se respeitar sempre, tendo em vista a retidão de conduta. Na
sua caminhada terrena aprendeu a valorizar as oportunidades que a vida lhe ofereceu, tornando-se um
profissional altamente qualificado.

Venceu muitas batalhas, tansformando-se em um grande vencedor pela grandeza dos seus gestos, pela
amabilidade de sua alma, pelo heroísmo dos seu testemunho de vida, por sua dedicação a família, aos
amigos e companheiros de jornada, havendo conquistado uma legião de amigos que choram a sua partida
prematura.

Deixando para família exemplos dignificantes de dignidade, coragem, destemor e de amor à vida, pois sua
vida foi uma prova de confiança em Deus e de uma fé inabalável. A sua trajétoria profissional é o autêntico
retrato de vida, pois sendo um homem temente a Deus, dedicado a família sempre batalhou para alcançar os
objetivos que pretendia alcançar.

Assim, pelas seguras informações recolhiidas, entendo ser importante ressaltar  e registrar as qualidades do
Senhor Tenente Coronel Helton Vagner Martins, e em reconhecimento aos seus predicados homenageá-lo
conferindo o seu nome no prédio do Comando Militar do município de Sinop.

Desse modo, para que o objetivo pretendido possa ser materializado, na forma aqui disposta, cumpre-me
submeter a presente proposição legislativa à qualificada apreciação de meus distintos Pares, aos quais peço,
nesta oportunidade, darem à matéria a guarida necessária para a sua acolhida e merecida aprovação.
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