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Com fundamento no que dispõe o Regimento Interno deste Poder, requeiro a Mesa, ouvido o soberano
plenário, que seja encaminhada MOÇÃO DE APLAUSOS, nos seguintes termos:

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nas pessoas dos Senhores Deputados
que a compõe, mediante requerimento do Deputado Estadual João Batista, vem apresentar MOÇÃO DE
APLAUSOS AO POLICIAL PENAL EDSON JOAQUIM LUIZ DA SILVA, pelo ato de bravura, colocando em
risco a própria vida em benefício a segurança da população.

JUSTIFICATIVA

Apresento esta Moção de Aplausos ao Policial Penal Edson Joaquim Luiz da Silva, que após flagrar a
execução do comerciante Vanderes Alceu Soares Pires, de 43 anos, na noite do dia 24/06, em Peixoto de
Azevedo, reagiu de imediato, atirando sobre os criminosos, impedindo a fuga.
O crime ocorreu no bairro Aeroporto, em frente a um supermercado de propriedade da vítima.
Ressalto que os bandidos eram de alta periculosidade, e conhecidos pela população da região norte do
Estado pelos diversos crimes de pistolagem cometidos no município de Colíder e circunvizinhos. Além da
prática contumaz de homicídios, ameaçavam testemunhas e familiares. Há tempos a região sofria com os
ataques repentinos que não tinham hora, dia e local para ser cometido, o que causava grande insegurança a
população, que não via o momento desses crimes cessarem e a justiça fosse feita. Não era a toa que tinham
várias passagens pela polícia. Infelizmente, o último crime cometido pelos bandidos foi contra a vida do
comerciante Vanderes Alceu Soares Pires.
Além de aplausos, aceite os nossos sinceros agradecimentos por seu ato de bravura, colocando em risco a
própria vida em benefício a segurança da população.

Edifício Dante Martins de Oliveira
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