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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 CONGRATULAÇÕES, ao
tempo que cumprimenta os senhores Sargento CREIDSON MENDES DE OLIVEIRA, Soldado NEIFF
HENRIQUE ALVES DA SILVA e Soldado ANGELYSSON DE ALMEIDA SILVA, por terem participado da
apreensão de substâncias entorpecentes no município de Nova Mutum e em razão dos relevantes serviços
prestados ao Estado, sempre se destacando pelo comprometimento, dedicação e eficiência.”

 

JUSTIFICATIVA

A presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO, tem por objetivo reconhecer o excelente trabalho desenvolvido
pelos senhores Sargento CREIDSON MENDES DE OLIVEIRA, Soldado NEIFF HENRIQUE ALVES DA
SILVA e Soldado ANGELYSSON DE ALMEIDA SILVA, por terem participado da apreensão de substâncias
entorpecentes no município de Nova Mutum e em razão dos relevantes serviços prestados ao Estado,
sempre se destacando pelo comprometimento, dedicação e eficiência, trabalho este incansável no combate
a violência, criminalidade e ao devido cumprimento da lei.

O Grupo de Policiamento Tático da Delegacia de Diamantino, com apoio da equipe da Polícia Rodoviária
Federal de Cáceres, e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) da Polícia Militar, fizeram buscas ao veículo
suspeito de estar transportando a droga, até localizá-lo na região de Nova Mutum.
Por volta de 12h30, os agentes avistaram o veículo e fizeram a abordagem. Após buscas em seu interior,
foram encontrados 62 tabletes da substância, escondida em compartimentos escondidos atrás do banco
traseiro da pick-up.

A apreensão se deu nas proximidades do km 598 da BR 163 e foi feita pelo Grupo de Policiamento Tático da
PRF de Diamantino, juntamente com agentes da PRF de Cáceres e do Gefron, da Polícia Militar.

Durante a abordagem, foram encontrados 62 tabletes de substância análoga a cocaína, escondidos em
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compartimentos preparados para o transporte da droga, primeiramente foram encontrados no painel do
veículo quatro tabletes de substância análoga a cocaína, posteriormente foi localizado em outro
compartimento secreto, que iniciava na cabine e finalizava na carroceria, em um fundo falso, mais 58
tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína.

Sabemos que um dos males que causam a destruição de tantos lares e contribui para o aumento da
criminalidade é o tráfico de drogas e a polícia não tem medido esforços para combater esse problema,
portanto temos que parabenizar esses homens, pois são incansáveis para que esse combate seja feito da
melhor forma possível, pois honram o compromisso que fizeram quando entraram para esse corporação,
sempre priorizando a segurança e bem estar de toda a sociedade.

A Polícia norteia-se pelos seguintes princípios:

Ética – agir com responsabilidade, honestidade, moralidade, lealdade e respeito às normas.●

Dignidade – tratar com urbanidade, respeito e lealdade as pessoas.●

Compromisso social e institucional – agir em consonância com os anseios da sociedade e zelar pelas●

diretrizes da Instituição.
Imparcialidade – tratar os cidadãos com igualdade.●

Determinação – agir com destemor, energia, convicção e constância de propósitos na execução das ações●

de Polícia Judiciária.
Qualidade – assegurar a execução dos serviços prestados de forma qualitativa, buscando padrões de●

excelência.

Sendo assim, apresento aos nobres pares, a presente proposição legislativa, aos quais peço, nesta
oportunidade, o devido apoio para a sua regimental acolhida e merecida aprovação, para que possamos
fazer esta simples, porém merecida homenagem, a esse homens que ajudam a escrever a história do nosso
Estado através da honra e responsabilidade.

 

 

 

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Janeiro de 2019

 

Guilherme Maluf
Deputado Estadual
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