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Denomina-se  Escola  Militar  Tiradentes  “CB.
Danner  Maia  Barbosa”  a  Escola  Militar
localizada no município de Nova Xavantina/MT.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

      

Art. 1º Denomina-se Escola Militar Tiradentes  “CB. Danner Maia Barbosa” a Escola Militar localizada no
município de Nova Xavantina/MT.

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

 

JUSTIFICATIVA

                    O   CB. Danner Maia Barbosa foi um policial militar morto em 15 de janeiro de 2008, vítima de
um assalto ocorrido em Campinapólis, onde foi atingido por um projétil de fuzil e morreu deixando a esposa e
três filhos pequenos.

               Foi aprovado em concurso público em 21º lugar para o cargo de Soldado da Policia Militar, fazendo
academia em Barra do Garças e depois foi designado para trabalhar em São Félix do Araguaia, e
posteriormente foi transferido para Bom Jesus do Araguaia, onde trabalhou durante um ano. Em 2005 foi
transferido para Campinápolis onde estava lotado.

                     Durante o período que trabalhou como policial militar recebeu diversos elogios pelos relevantes
serviços prestados na região, desempenhando suas funções com muita eficiência, inclusive tendo realizado
várias prisões de indiciados por homicídios e também por recuperação de veículos furtados.

               Sempre foi um profissional dedicado e prestativo ao atendimento das necessidades da sociedade.
Além disso, desenvolveu um programa de computador para aperfeiçoar o trabalho administrativo e
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operacional da polícia.

                 Vale ressaltar, que recebeu várias homenagens como a condecoração de “Destaque Policial
Militar em 2005 e 2006” , a “Moção de Aplausos” da Câmara Municipal de Bom Jesus do Araguaia e Serra
Dourada, e a “Moção de Congratulação” da Prefeitura de Barra do Garças que reconheceram a dedicação e
o preparo para desempenhar seu trabalho de policial.

                   Assim, CB Maia foi morto com 25 anos de idade e um pouco mais de cinco anos de trabalho
junto a Policia Militar e sempre foi reconhecido pela sua conduta ilibada, idônea e que sempre cumpria a lei.

                      Diante de todas as suas qualidades, méritos e comprometimento com a farda que vestia, tendo
inclusive defendido a sociedade com a sua própria vida, o CB. Danner faz jus a denominação da Escola
Militar Tiradentes, homenageando o profissional da segurança em sua cidade natal, onde seus pais, avós e
bisavós são pioneiros e ajudaram a construir e desenvolver, através da Expedição Roncador Xingu,
Fundação Brasil e SUDECO, não podendo nem devendo perder sua referência e seu legado.

              Destarte, demonstra a sua grande contribuição ao povo mato-grossense em defesa da sociedade é
que encaminho para apreciação e aprovação dos nobres pares desta Casa de Leis esta proposição.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Outubro de 2021

 

Max Russi
Deputado Estadual
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