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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 CONGRATULAÇÃO", na forma:
A Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso, por seus membros, mediante requerimento do
Deputado Estadual Ondanir Bortolini - Nininho, vem manifestar seu sincero aplauso ao Senhor Ronilson
Pereira Canabrava, por seus relevantes serviços prestados a sociedade, como Soldado da Polícia Militar.

JUSTIFICATIVA

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 CONGRATULAÇÃO", ao senhor Ronilson Pereira
Canabrava, como Soldado da Polícia Militar, pelos seus relevantes serviços prestados a sociedade.
Ronilson Pereira Canabrava, ingressou na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em 16/11/2015, onde
fez seu curso de formação de policial militar, no município de Rondonópolis-MT, onde aprendeu técnicas
policial para atuar, concluindo em 16/11/2016, sendo designado para atuar no município de Alto Araguaia-MT.
Foi voluntário para fazer o curso de instrutor do Programa Educacional de Resistência as Drogas no
minicípio de Varzea Grande, em 12/02/2018. Atuou como instrutor do Programa Educacional de Resistência
as Drogas, no ensino fundamental nas cidades de Alto Garças-MT e Alto Araguaia-MT. Atua no serviço
operacional diário e no atendimento 190 da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.
No dia 12 de janeiro de 2020, o senhor Ronilson Pereira Canabrava, recebeu um telefonema em seu plantão,
de uma familia desesperada, que uma criança de dois anos estava afogada, ficando submersa na água por
dois minutos, após cair na piscina. Devido a sua calma, preparo, técnica e atenção, o policial militar Ronilson
Pereira Canabrava, conseguiu mesmo por telefone, acalmar a família e passar todo seu conhecimento de
primeiros socorros, conseguindo com êxito, salvar a criança de dois anos.
Por esse motivo, a presente preposição, visa aplaudir o senhor Ronilson Pereira Canabrava, pelos
relevantes serviços prestados a sociedade do Estado de Mato Grosso.
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