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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" à 13ª Brigada de Infantaria Motorizada
do Exército Brasileiro em Cuiabá - MT.

 

“A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros e atendendo a
requerimento do Deputado Gilberto Cattani, manifesta seu Aplauso à 13ª Brigada de Infantaria Motorizada
do Exército Brasileiro em Cuiabá – MT, conhecida por Brigada Barão de Melgaço, pelos relevantes serviços
prestados a população mato-grossense, ao assegurar aos manifestantes pacíficos e sem armas os direitos e
as garantias constitucionais.”

JUSTIFICATIVA

Desde o término da apuração dos votos no 2º Turno da Eleições Gerais de 2022, ocorrida no início da noite
de domingo, dia 31 de outubro de 2022, pessoas de diversas localidades no Brasil saíram às ruas para
protestar quanto ao resultado do pleito, entre outras irresignações, a exemplo da censura a perfis de redes
sociais de civis e parlamentares.

Dia após dia, brasileiros dos quatro cantos do país iniciaram uma voluntária peregrinação até a capital da
nação, montando barracas, e ficando acampados, em sinal de protesto contra a declaração de eleição de
uma pessoa que havia sido condenada pela Justiça Brasileira, em escândalos de corrupção amplamente
noticiados nacional e internacionalmente.

Trajados de verde a amarelo, faziam refeições e compartilhavam entre si, reservaram tempo para suas
preces em sinal de culto a fé cristã, trocavam experiências, de crianças a idosos, em um ambiente pacífico,
sem armas e acolhedor.

Os movimentos se intensificaram em dezembro de 2022, e mesmo após a diplomação do candidato
declarado como eleito pelo Tribunal Superior Eleitoral, os brasileiros acreditavam que os políticos,
representado pelo Congresso Nacional, pudessem fazer algo a respeito, dadas as suas atribuições
constitucionais.
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Vindo 1º de janeiro de 2023, a posse aconteceu, como é o costume. Houveram mais manifestações, até o
domingo, dia 8 de janeiro, data que marcou o país, em detrimento da atitude de alguns vândalos, que
depredaram patrimônio público, mas que nada guardam relação com os cidadãos de bem que ali estavam a
muitos meses.

Ao todo, foram 68 (sessenta e oito) dias de grande demonstração de fé, determinação e resiliência.

Em todo esse tempo, a Polícia Militar de cada federação, juntamente com o Exército Brasileiro de cada
localidade, tratou de assegurar os direitos e as garantias constitucionais de cada brasileiro que ali exercia
seu direito a manifestação por meio de reunião pacífica e sem armas.

No âmbito do Estado do Mato Grosso, cidadão das 141 (cento e quarenta e uma) cidades puderam contar
com a proteção da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro de Cuiabá – MT,
garantindo-lhes o pleno exercício das liberdades constitucionais asseguradas pela Constituição de 1988,
mediante reuniões pacíficas, sem armas, e com a devida identificação.

Dado o contexto, destacamos nesta moção a honrada e brava postura da 13ª Brigada de Infantaria
Motorizada – Brigada Barão de Melgaço, do Exército Brasileiro, situada em Cuiabá – MT, por ter
fornecido espaço, proteção, garantia de direitos constitucionais, a diversos brasileiros, dentre eles, mulheres,
crianças, idosos, pessoas com comorbidades e afins.

Diante do posicionamento firme e corajoso desta Brigada Barão de Melgaço, é que este Deputado remete
aos nobres pares desta Casa esta Moção de Aplausos, na certeza de que será aprovado por unanimidade,
dada a relevância do caso.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 27 de Janeiro de 2023

 

Gilberto Cattani
Deputado Estadual
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