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Com fulcro no artigo 177 do Regimento Interno desta Casa de Lei, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que seja autorizada a sessão solene para “HOMENAGEAR O PATRONO DA POLICIA
MILITAR(JOAQUIM JOSE DA SILVA XAVIER - ''TIRADENTES'')”, a ser
realizada no dia 22 de Abril de 2019, as 15:00 hs, no plenário desta casa.

JUSTIFICATIVA

O Patrono é uma personalidade escolhida como figura exemplar, que encarna ou sintetiza as virtudes
características de um segmento da sociedade, mantendo vivas as suas tradições. Pode significar também
Protetor, ou ainda Padroeiro, segundo Aurélio. Os católicos consideram que Nossa Senhora Aparecida é a
protetora do Brasil e encarna todo o sentimento religioso do povo brasileiro, sendo por isso cultuada como a
Padroeira do Brasil.

Civismo, conforme se lê nos dicionários, é o patriotismo, é o espírito público, é o desprendimento em prol da
Pátria.

Estudando-se nossa história, vê-se que a Inconfidência foi o primeiro movimento que reuniu um grupo de
pessoas com a finalidade de criar a Pátria Brasileira, e Tiradentes, seu líder, foi o inconfidente que mais
propagou a liberdade, como seus companheiros presos afirmaram, e até mesmo acusando-o; seu amor pelo
país era tão grande que desdenhava dos avisos para ser mais prudente pelo risco que sua vida corria;
materialmente nada tinha a ganhar com a vitória; seu desprendimento foi total, doou-se inteiramente ao
sonho da liberdade e da soberania. E por estarem concentrados em sua pessoa e em sua existência os mais
puros sentimentos e ideais que devem caracterizar todos os brasileiros, ele foi declarado nosso Patrono
Cívico.

Muitos brasileiros morreram lutando contra o dominador português e os invasores holandeses e franceses
bem antes de Tiradentes nascer, mas não estavam lutando pela nossa independênciamas Tiradentes foi o
primeiro a sacrificar-se pelo ideal da Pátria, e por este motivo recebeu o glorioso reconhecimento de
Protomártir da Independência, isto é, o primeiro mártir.
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Joaquim José da Silva Xavier, alferes de milícia, alcunhado de Tiradentes por ser dentista prático, é, sem
dúvida alguma, o maior herói brasileiro. Seu feito de coragem e amor a Pátria fez com que se destacasse
entre todos os outros que tombaram nas revoltas que lutaram pela Independência do Brasil. Pelo fato de ter
mostrado grande bravura e exercer sua labuta nas milícias que cuidavam da ordem pública na época do
Brasil Colônia, por justiça fora aclamado como Patrono das Polícias Militares do Brasil.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Fevereiro de 2019

 

Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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