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Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO", na forma:

"A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Guilherme Maluf, vem manifestar votos especiais de CONGRATULAÇÃO ao
Investigador de Polícia SIDNEY RIBEIRO DOS SANTOS, por sua atuação profissional, especialmente
quando do desfecho do sequestro da empresária Milene Falcão Eubank, no qual não mediu esforços e riscos,
cumprindo seu dever de forma plena e responsável. Desta forma, atitudes como esta devem ser
reconhecidas por toda a sociedade e quiçá por este Parlamento Estadual."

                                                                                                                        

JUSTIFICATIVA

 

A presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, tem como objetivo reconhecer o trabalho do Investigador de
Polícia SIDNEY RIBEIRO DOS SANTOS, por sua atuação profissional, especialmente quando do desfecho
do sequestro da empresária Milene Falcão no qual não mediu esforços e riscos, cumprindo seu dever de
forma plena e responsável.

Natural de Franca, Estado de São Paulo, filho de Walter Ramos dos Santos e de Antunina Ribeiro dos
Santos, nascido em 03 de julho de 1977, tomou posse no cargo de Investigador de Polícia no dia 26 de
janeiro de 2015.

A princípio foi lotado na Delegacia de Polícia de Porto dos Gaúchos o qual permaneceu no período de 23 de
julho de 2015 a 25 de julho de 2016.

Foi transferido para a Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores
de Cuiabá na data de 25 de julho de 2016, onde está lotado até o momento.

Este homem comprometido com o juramento prestado quando de sua posse, tem uma vida profissional
ilibada e atuante, sempre comprometido com a justiça, nunca medindo esforços para a realização de um
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excelente trabalho.

Desta forma, ações como esta devem ser aplaudidas e merecem todas as homenagens desta Casa. São
atitudes como esta que fazem a diferença para a conquista de um mundo cada vez melhor.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Janeiro de 2018

 

Guilherme Maluf
Deputado Estadual
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