
Projeto de resolução - g93gznxy

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: g93gznxy
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
05/05/2021
Projeto de resolução nº 87/2021
Protocolo nº 4055/2021
Processo nº 492/2021
 

Autor: Dep. Elizeu Nascimento

Concede  a  comenda  Dante  de  Oliveira  ao
ilustríssimo Senhor Hegberto Damião da Silva
Cruz.

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

        Art. 1º Conceder a COMENDA DANTE DE OLIVEIRA, ao ilustríssimo Senhor Hegberto Damião da
Silva Cruz, nos termos da Resolução n° 4.414/2016.

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

JUSTIFICATIVA

Através da presente resolução, pretendemos conceder esta homenagem ao Ilustríssimo Senhor Hegberto
Damião da Silva Cruz, nascido em 12/01/1989, na cidade de Rondonópolis/MT, filho de Cícera chagas da
silva cruz e José Damião da cruz, ingressou na Polícia Militar do Estado Mato Grosso em 25/03/2003 e atua
na graduação de 3° Sargento da PMMT. 

Damião fez parte do salvamento que acabou sendo notório da população Mato Grossense,  de uma mulher
que cometera suicídio no rio cuiabá no dia 28 de abril de 2021, com destreza e bravura, Damião e outros
Policiais obtiveram êxito na ocorrência, evitando assim uma tragédia, e também pela história de vida e de
caráter em construir sua família em um alicerce de pessoas honestas e com foco e objetivo no trabalho,
Damião é a nossa indicação a essa Comenda muito importante pro nosso Estado. 

Por todas as razões apresentadas, por suas qualidades pessoais e reconhecida capacidade profissional, por
todos os relevantes serviços prestados e trabalhos realizados em prol da comunidade mato-grossense,
proponho a concessão da COMENDA DANTE DE OLIVEIRA ao Senhor Hegberto Damião da Silva Cruz, que
indiscutivelmente merece todas as honras e respeito.
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