
Requerimento Nº: 5744 / 2021

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

REQUER QUE SEJA ENVIADO OFÍCIO AO EXMO. SR. SECRETÁRIO DE

SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ -

SSPDS, SR. SANDRO LUCIANO CARON DE MORAES, REQUERENDO A

PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA DO POLICIAL MILITAR SILVIO

HENRIQUE DA SILVA GONÇALVES

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 enviar expediente ao

Excelentíssimo Senhor Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará – SSPDS, Sr. Sandro Luciano Caron

de Moraes, requerendo a promoção por ato de Bravura do Policial Militar Silvio Henrique da Silva Gonçalves, que no dia 11 de

novembro de 2021, sofreu uma queda de cima de um viaduto durante uma perseguição a um suspeito de assalto.

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 promoção, que, não só valoriza o policial indicado, mas demonstra aos

demais a valorização da instituição. 

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

anseios da população cearense.

Sala das Sessões, 17 de Novembro de 2021

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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