
Requerimento Nº: 5782 / 2021

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

1º Secretario

APROVADO EM DISCUSSÃO ÚNICA

Em 25 de Novembro de 2021

VOTO DE APLAUSO AO POLICIAL MILITAR SILVIO HENRIQUE DA

SILVA GONÇALVES, PELO ATO DE BRAVURA EM PERSEGUIÇÃO A

SUSPEITO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2021

O Deputado André Fernandes, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, vem, com o devido respeito e acatamento,

requerer a Vossa Excelência, que após a manifestação do Plenário desta Casa Legislativa, se digne a encaminhar Voto de Aplauso

ao Policial Militar Silvio Henrique da Silva Gonçalves, que no dia 11 de novembro de 2021, praticou ato de bravura ao perseguir um

suspeito de assalto, vindo inclusive a sofrer uma queda de um viaduto ao se expor em defesa da sociedade.

Justificativa:

O Policial Militar Cabo Gonçalves (como é conhecido), no último dia 11 de novembro de 2021, sofreu uma queda de cima de um

viaduto durante uma perseguição a um homem que teria praticado um assalto em um ônibus momentos antes.

Vivemos momentos difíceis na área de segurança pública em nosso Estado, onde existe uma desvalorização destes profissionais,

que, diariamente, arriscam suas vidas em função de um compromisso assumido de garantir a segurança dos demais.

A atitude do policial em comento mostra-se não comum, de coragem e audácia extraordinárias, que, ultrapassa os limites normais do

cumprimento do dever, devendo, portanto, ser alvo desta moção, que, não só valoriza o policial indicado, mas demonstra aos demais

a valorização da sociedade. 

Portanto esperamos que pelos motivos expostos, o trabalho pleiteado seja viabilizado, atendendo as reivindicações, solicitações e

anseios da população cearense.

Endereço:

Comando geral da Policia Militar, Av. Aguanambi, 2280 – Fátima – Fortaleza

Sala das Sessões, 17 de Novembro de 2021

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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Informações complementares
___________________________________________________________________________________________________________

Entrada Legislativo: 17.11.2021

Data Leitura do Expediente: 18.11.2021

Data Deliberação: 25.11.2021

Situação: Aprovado

___________________________________________________________________________________________________________

Data do encaminhamento da Comunicação Legislativa: 02.12.2021

Encaminhamento da Comunicação Legislativa: O Ofício nº 03260/2021/Com.Leg./AL referente ao Requerimento nº 05782/2021, foi

encaminhado ao Protocolo para expedição no dia 2/12/2021.
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