MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 00022/2019
Ao Excelentíssimo Senhor
João Camargo
Presidente da Câmara Municipal
Nesta
Senhor Presidente,
A Vereadora que este subscreve vem respeitosamente requerer, que após
ouvido o plenário, seja encaminhado expediente, nos termos desta Moção de
Aplausos para o Policial Rodoviário Federal Lusiano Nunes Pinheiro, em
reconhecimento dos relevantes serviços em favor da segurança do povo de
Paraíso do Tocantins – TO.
A Polícia Rodoviária Federal está presente em todo o território nacional e
em Paraíso do Tocantins - TO o posto local iniciou seu funcionamento em maio
de 1974 e, de lá pra cá, inúmeros e valorosos policiais rodoviários passaram
deixando sua marca de trabalho e empenho pela segurança para rodovia BR-153
que interliga o país e proporciona desenvolvimento à nossa cidade.
A Missão dos Policiais Rodoviários Federais é a de garantir segurança
com cidadania nas rodovias federais e nas áreas de interesse da União.
Entre os destacados policiais, está Lusiano Nunes Pinheiro, filho de
Geraldino Rodrigues Pinheiro e Emilce Nunes Pinheiro, pai de família e homem
honrado que reside em Paraíso do Tocantins e presta, desde 2 de agosto de 2011,
relevantes serviços à segurança de quem transita na rodovia que é a artéria mãe
de nosso município.
Dentre vários atos de bravura, o aguerrido Policial Rodoviário foi
protagonista de um incidente que aconteceu em 19 de dezembro de 2018 na
Rodovia TO-080 (Palmas-Paraíso do Tocantins) quando dois criminosos, dentro
do ônibus de transporte intermunicipal que faz a rota diariamente, anunciaram o
assalto e, reagindo com a prudência e a habilidade de um grande herói, o agente
de segurança baleou os meliantes para que o pior não acontecesse.

A quadrilha que atuou no assalto frustrado teve, apreendida logo após, 13
barras de ouro, totalizando mais de 2kg e, posteriormente, após as investigações e
conclusão do inquérito, foram apreendidas mais de 6kg de ouro do mesmo
bando, demonstrando mais uma vez o risco vivenciado pelo policial.
O fato, que repercutiu amplamente na imprensa municipal e estadual,
quase lhe custou a vida, visto que também foi baleado, mas demonstrou a
coragem, a serenidade, o dever cívico e institucional por ele desempenhado para
proteger à população naquele momento de adversidade.
Portanto, considerando que o Policial Rodoviário Federal possui como
valores institucionais o profissionalismo, cordialidade, honestidade, equidade,
pro

atividade,

comprometimento,

espírito

de

equipe,

transparência

e

responsabilidade socioambiental, esta Casa de Leis rende esta merecida
homenagem por meio de Moção de Aplausos por este grande ato de bravura.

Gabinete da Vereadora, 28 de março de 2019

VANESSA ALENCAR PINTO
Vereadora (DEM)

