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Com fulcro no artigo 177 do Regimento Interno desta Casa de Lei, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que seja autorizada a sessão solene para “COMEMORAR O CENTÉSIMO SEGUNDO
ANIVERSÁRIO DO PRIMEIRO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO''
realizada no dia 03 de junho de 2019 , as 15:00 horas, no plenário desta casa.

JUSTIFICATIVA

O Centésimo segundo aniversário do 1º Batalhão de Polícia Militar, o ‘Batalhão Queiroz’, será
homenageado nesta sessão solene com honrarias e louvor como é merecido esse marco da
nossa historia policial do Mato grosso.
Essa unidade policial foi criada por meio do Decreto 08/1917, o qual reorganizou e
denominou a polícia local de ‘Força Pública’ dando origem ao Comando-Geral e dois
batalhões, o 1º Batalhão, com sede em Cuiabá, e o 2º Batalhão, sediado em Campo Grande,
hoje capital de Mato Grosso do Sul.
Antes de se instalar na atual sede, na Avenida XV de Novembro, no bairro do Porto, o 1º BPM
funcionou em outros prédios, entre os quais na construção histórica da antiga Imprensa
Oficial da Praça Ipiranga, que atualmente sedia o Ganha Tempo.
Hoje, além de constituir parte importante da história da Polícia Militar de Mato Grosso, o
‘Batalhão Queiroz’ é uma unidade fundamental na Segurança Pública mato-grossense. Em 32
bairros cuiabanos o policiamento, preventivo e repressivo, está sob sua responsabilidade.
Subdivido em quatro companhias (Centro, Lixeira, Beira Rio e Boa Esperança), atende uma
população que está estimada em 400 mil habitantes. Atualmente o 1º BPM é comandando
pelo tenente-coronel Guimarães.
O nome ‘Batalhão Queiroz’ é uma homenagem ao policial Daniel Queiroz, um carioca nascido
em 1891 que atuou por mais de 40 anos na Polícia Militar de Mato Grosso, inclusive no 1º
BPM, onde chegou ao posto de comandante.
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Homenageamos o aniversário deste importante Batalhão de Policia pelos importantes
serviços prestados para nossa região central de Cuiabá.
Soldado Elias/CCSMI-PMMT

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Fevereiro de 2019

Elizeu Nascimento
Deputado Estadual

2

