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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:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante requerimento
do ANTONIO FERREIRA DE SOUZA “TONINHO DE SOUZA”, vem manifestar o reconhecimento público ao
Delegado da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, MARCO BORTOLOTTO REMUZZI,   
pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.

JUSTIFICATIVA

Trata-se proposição legislativa na modalidade de Moção de Aplausos, ao Delegado da Polícia Judiciária Civil
do Estado de Mato Grosso, MARCO BORTOLOTTO REMUZZI, pelos relevantes serviços a cidade de
Colniza e  Juína, prestados ao Estado de Mato Grosso através da Segurança pública, na sua firme atuação
no combate ao tráfico ilícito de drogas e crime organizado.

A área de segurança é uma das mais exigidas, principalmente o setor de polícia que tem a incumbência de
agir diretamente junto à sociedade, e o povo sente maior tranquilidade quando constata que as ações neste
sentido estão apresentando melhor eficiência.

 Delegado Regional da cidade de Juína, MARCO BORTOLOTTO REMUZZI juntamente com equipe de
investigadores já prenderam vários traficantes de grande porte retirando de circulação uma imensa
quantidade de drogas e armas de fogo, sendo bastante atuante nas demais cidades da região noroeste.

Por estas razões e pela dedicação no desempenho do serviço público de qualidade é que pedimos o integral
apoio dos nobres parlamentares para aprovar essa Moção de Aplauso ao Delegado da Polícia Judiciaria Civil
do Estado de Mato Grosso MARCO BORTOLOTTO REMUZZI , Efetivado na Polícia Judiciária Civil do
estado de Mato Grosso desde o dia 13 de janeiro de 2014, pelos  8 anos de dedicação e relevante serviços
prestados ao Estado de Mato Grosso.
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