
Moção de aplausos - engh1r8k

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: engh1r8k
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
08/02/2023
Moção de aplausos nº 19/2023
Protocolo nº 1067/2023
 

Autor: Dep. Elizeu Nascimento

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 Elizeu Nascimento, vem manifestar o reconhecimento público através de moções de
aplausos ao Policial Militar do Estado do Mato Grosso, 3°Sgt PM Fernandes Alves da Silva, RGPM
882.952, lotado no 5° comando da PMMT, em Barra do Garças, que no momento do ocorrido estava
na capital e obteve êxito na ocorrência onde capturou 2 mulheres em flagrante pelo crime de furto em
diversos estabelecimentos em Cuiabá/MT.

JUSTIFICATIVA

Da Nota dos Jornais:

Policiais militares de Barra do Garças agem rápido e prendem suspeitas de praticar furtos no comércio de
Cuiabá

As prisões foram feitas por policiais militares de Barra do Garças, que estão na capital do estado
participando de cursos de especialização e capacitação.

junho 29, 2022

Duas mulheres de 33 e 35 anos foram presas em flagrante na terça-feira (28), suspeitas da prática de
diversos furtos a estabelecimentos comerciais de Cuiabá (MT). As prisões foram feitas por policiais militares
do 5°Comando Regional de Barra do Garças, que estão na capital do estado participando de cursos
de especialização e capacitação. De acordo com a ocorrência policial, a dupla foi presa no momento que
tentava fugir após realizar o furto de dois perfumes importados em uma drogaria. Com elas, os militares
encontraram diversas peças de roupas infantis, jóias, perfumes, produtos estéticos e R$ 1,2 mil em espécie,
caracterizando o flagrante. Além dos produtos, supostamente, subtraídos de diferentes estabelecimentos
comerciais de Cuiabá, um veículo Chevrolet Cruze com restrição judicial e características de adulteração
também foi apreendido em poder das suspeitas. Durante checagem foi constatado que as duas mulheres
possuem algumas passagens policiais por diferentes práticas delitivas, incluindo os crimes de furto e roubo.
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Desta Feita, Solicitamos homenageamos e solicitamos aos nobres pares para mediante aprovação. 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Fevereiro de 2023

 

Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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