
Moção de aplausos - 8v0jvexa

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: 8v0jvexa
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
31/08/2022
Moção de aplausos nº 1608/2022
Protocolo nº 9763/2022
 

Autor: Dep. Romoaldo Júnior

 

 

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" e encaminhe ao 3º Comando Regional  -
11º BPM de Sinop, na forma:

 

"A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento da DEPUTADA JANAINA RIVA, vem manifestar seus mais efusivos APLAUSOS aos
Policiais Militares do 3º Comando Regional  - 11º BPM de Sinop, TENENTE CORONEL PEDRO
MIGUEL DE SOUSA, TENENTE AGUINELO SILVESTRE DE OLIVEIRA JUNIOR, SARGENTO WENDER
DE SOUZA MORAES E SOLDADO RANGEL PABLO DE ALENCAR LIMA, pelo brilhante trabalho
realizado na prevenção de um possível massacre na Escola Estadual Nilza de Oliveira Pipino, em
Sinop".

JUSTIFICATIVA

 

A Polícia Militar de Sinop através da Equipe da Ronda Escolar obteve informações através de  postagens em
redes sociais que haveria um massacre na Escola Estadual Nilza de Oliveira Pipino, localizada no centro da
cidade de Sinop. Diante das informações a Equipe PM de Ronda Escolar esteve todo o momento na Escola
realizando o Policiamento Ostensivo e a preservação da ordem pública, e diante de algumas informações
coletadas chegou a suspeita de um menor estudante da Escola, que era o administrador da página da rede
social que foi feita a postagem de ameaças de massacre.

Como o menor não estava presente na escola foi deslocado até sua residência  no bairro Belo Horizonte e
informado a situação para os seus pais que prontamente recebeu esses militares e perguntado ao menor
sobre a suposta postagem o menor confirmou que é o administrador da página da rede social, também foi
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localizado no seu quarto um Simulacro análogo a Pistola, algema e uma gandola (farda) camuflada, diante
dos fatos e dos objetos localizados o menor foi encaminhado até a delegacia de polícia civil de Sinop para
continuidade nas demais investigações necessárias.

Isto posto, apresento essa singela homenagem a esses heróis que não mediram esforços para manter a
segurança de todos os que frequentam a referida unidade escolar e fazem jus a todo os aplausos da
população matogrossense como forma de agradecimento pelo brilhante trabalho.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 31 de Agosto de 2022

 

Romoaldo Júnior
Deputado Estadual
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