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Concede Título de Cidadão Mato-Grossense ao
Senhor SERGIO MANHONI JUNIOR.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o artigo 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

 

 

Art. 1º Concede Título de Cidadão Mato-Grossense ao Senhor SERGIO MANHONI JUNIOR, pelos
relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 24 de Outubro de 2016

 

Wagner Ramos
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Sergio Manhoni Junior, filho de Marcia Aparecida Manhoni  e Sergio Manhoni, nasceu em 06 de outubro de
1990 em Terra Roxa/PR.

 

Filho de pai caminhoneiro e mãe do-lar, começou trabalhar com 16 anos em Tangará da Serra/MT como
cobrador, em 2009 com 18 anos se mudou para a cidade de Cáceres para realizar o sonho de ser militar do
Exército Brasileiro tendo em 2013 a oportunidade como voluntário de ir para o Haiti em Missão de Paz pelo
Exército Brasileiro tendo permanecido em território Haitiano por 6 meses e 9 dias, assim que pisou em
território brasileiro prestou concurso da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso sendo o 2º colocado no
polo de Tangará da Serra, tendo assim se mudado para a cidade de Cuiabá em 2014, formando em 28 de
Agosto de 2015 Tecnólogo em Segurança Pública pelo ESFAP - PMMT, sendo 1º colocado do seu pelotão
de formação.

 

Transferido para a cidade de Nova Olímpia onde exerce com muito orgulho a profissão de Policial Militar
baseado em todos os ensinamentos passados e pautado na hierarquia e disciplina do ser militar. Apesar de
pouca idade dedicou toda sua vida adulta em ser militar e sempre honrou tanto a bandeira do Brasil quanto a
do seu estado, Mato Grosso.

 

            Sergio também tem Formação Básica Institucional pela Cruz Vermelha no município de Cáceres - MT,
serviços humanitários a pessoas carentes em Porto Príncipe - Haiti e instrutor de Ordem Unida para turmas
do Rede cidadã da SESP no município de Nova Olímpia, fatos estes que lhe rendeu homenagens como uma
Moção de Aplausos pela câmara municipal de Cáceres, por estar se deslocando para o Haiti em missão de
paz e uma Moção de Aplausos pela câmara municipal de Nova Olímpia por serviços prestados em prol da
Segurança Pública no município.

 

E é por estas e outras razões, que nos levaram a propor aos Nobres Deputados esta justa homenagem ao
Senhor Sergio Manhoni Junior, por seus trabalhos prestados e por sua parcela de contribuição ao
progresso do Estado de Mato Grosso.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 24 de Outubro de 2016

 

Wagner Ramos
Deputado Estadual


