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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 APLAUSO", na forma:

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Thiago Silva, vem manifestar o reconhecimento público através de Moções de
Aplausos a Equipe do Batalhão de Transito da Policia Militar do Estado de Mato Grosso conforme
relacionado abaixo, pelo brilhante trabalho realizado no dia 25/12/2021 junto à MT 130 em Poxoréu.

Desta forma, tal pleito deve ser reverenciado e comemorado por este Parlamento.

JUSTIFICATIVA

Na ocasião do dia 25/12/2021 no período da madrugada, o Batalhão de Transito da Polícia Militar foi
acionado para auxiliar na remoção de carros que bloqueavam a rodovia MT 130, mas os Policiais do Posto
Rodoviário Estadual foram recebidos com garrafadas jogadas pelas pessoas que estavam aglomeradas em
comemoração ao Natal no perímetro urbano do município de Poxoréu.

De acordo com a narrativa dos policiais, a maioria das pessoas estavam embriagadas e então um dos
responsáveis pela obstrução da via foi detido e em resposta os demais envolvidos começaram a jogar
garrafas em direção à viatura policial. Um dos policiais foi atingido na cabeça, e foi necessário o disparo com
balas de boracha para conter a confusão.

Desta forma, como Parlamentar e em prol desse ato de bravura homenageamos os servidores do Batalhão
de Transito da Policia Militar do Estado de Mato Grosso conforme segue abaixo:

 - 3º Sargento Lourivaldo Amorim da Silva

 - Soldado Marcio Baldoino Bezerra da Silva

Nestes termos, 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.

1



Moção de aplausos - 7u2cwkr3

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Janeiro de 2022

 

Thiago Silva
Deputado Estadual
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