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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 Emanuel Pinheiro, vem manifestar o reconhecimento público, em virtude das
comemorações dos "150 anos da Batalha Naval do Riachuelo"- Data Magna da Marinha do Brasil, ao
Contra-Almirante PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR, pelos relevantes serviços prestados a
Delegacia Fluvial de Cuiabá no Estado de Mato Grosso.  
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JUSTIFICATIVA

Contra-Almirante, nascido na cidade do Rio de Janeiro - RJ, exerce varias funções como a
Coordenador do Programa de Reaparelhamento da Marinha, recebeu inúmeras condecorações sendo uma
delas a Medalha de Ordem do Mérito Naval (oficial) , possui um admirável currículo militar.

Realiza relevantes ações em favor da Marinha do Brasil, sendo  está uma das três Forças Armadas
do Brasil, ao lado do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira, é responsável pela condução das
operações navais em geral, no país, considerada a maior marinha da América Latina, é também a mais
antiga das Forças Armadas Brasileiras e uma das dez marinhas do mundo a operar um porta-aviões.

Tem como missão primordial garantir a defesa da Pátria juntamente com as demais Forças Armadas,
para o cumprimento de sua missão constitucional deve preparar e aplicar o Poder Naval, cabendo ainda à
Marinha, como missão secundária, cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil, na forma
determinada pelo Presidente da República.

Anualmente, no dia 11 de junho, a Marinha do Brasil comemora o grande feito do Almirante Francisco
Manoel Barroso na Batalha Naval do Riachuelo, o sucesso dos combatentes brasileiros nessa missão
impediu eficazmente a ocupação paraguaia à região sul do Brasil. A nossa vitoria nessa batalha está ligada
ao fato que, até aquela data, o Paraguai tinha a iniciativa na guerra e a Tríplice Aliança inverteu a situação.

Essa foi a primeira grande vitória da Tríplice Aliança na guerra e, por isto, muito comemorada. O
desfecho da Batalha Naval do Riachuelo, ocorrida no dia 11 de junho de 1865, representa uma das vitórias
mais relevantes da História Militar do Brasil, tornando-se, assim, um dos principais eventos a serem
rememorados.

Como Parlamentar, não poderia deixar de Parabenizar o Contra-Almirante Petronio Augusto Siqueira
de Aguiar, pelos relevantes serviços prestados a Delegacia Fluvial de Cuiabá no Estado de Mato Grosso,
pelos relevantes serviços e apoio prestados a Delegacia Fluvial de Cuiabá no Estado de Mato Grosso, que
ao longo dos tempos, tem realizado inúmeras ações, buscando enobrecer cada vez mais a História da
DELEGACIA FLUVIAL DE CUIABÁ - MARINHA DO BRASIL, Instituição está que exerce um papel de
extrema importância para a nação brasileira, uma vez que é indispensável pela condução das operações
navais em nossas águas. Tenho a certeza que essas ações são essenciais para abrilhantar ainda mais os
serviços prestados nos dias atuais, da Marinha no Estado de Mato Grosso, garantido a preservação das
riquezas do Mato Grosso e do país, dentro dos seus limites aquáticos.

Por estas razões é que peço aos Nobres Pares o apoio a esta Moção de Congratulação e que seja
enviada em virtude das comemorações dos "150 anos da Batalha Naval do Riachuelo"- Data Magna da
Marinha do Brasil, ao Contra-Almirante PETRONIO AUGUSTO SIQUEIRA DE AGUIAR, pelos relevantes
serviços prestados a Delegacia Fluvial de Cuiabá no Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço: Essa
moção deverá ser entregue no Gabinete do Deputado Emanuel Pinheiro. 
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