
Requerimento Nº: 3669 / 2020

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

1º Secretario

APROVADO EM DISCUSSÃO ÚNICA

Em 30 de Julho de 2020

REQUER ENVIO DE EXPEDIENTE AO COMANDO GERAL DA POLÍCIA

MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ, NA PESSOA DO CORONEL

COMANDANTE GERAL, ALEXANDRE ÁVILA DE VASCONCELOS,

SOLICITANDO PROVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE PROMOVER O

POLICIAL MILITAR WELSON GOMES DA SILVA, PELO ATO DE

BRAVURA REALIZADO NO 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO, AO

SALVAR DUAS PESSOAS NO EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES,

DENTRE ELAS UMA SENHORA DE 87 ANOS, NA FORMA QUE INDICA.

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 realizar o envio de expediente

ao Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Ceará, na pessoa do Coronel Comandante Geral, Alexandre Ávila de

Vasconcelos, solicitando providências no sentido de promover o Policial Militar Welson Gomes da Silva, pelo ato de bravura

realizado no 22 de julho do corrente ano, ao salvar duas pessoas no exercício das suas funções, dentre elas uma senhora de 87

anos, na forma que indica.

Justificativa:

O Policial Militar Welson Gomes da Silva integrante da Polícia Militar do Estado do Ceará, em 22 de julho do corrente ano, realizou

um ato de coragem e bravura enquanto estava em exercício das suas atividades, fato em que merece todo reconhecimento por parte

dessa Augusta Casa Legislativa. 

	O Policial Militar Welson Gomes da Silva, natural do Estado do Pernambuco, salvou de incêndio, duas pessoas que estavam em

apuros, dentre elas, uma idosa de 87 anos, conforme noticiado pelos meios de comunicação. O ato de coragem ocorreu exatamente

no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza.

	A possibilidade de promoção por bravura encontra amparo na forma do art. 3º, IV, bem como de acordo com o § 4º do mesmo

dispositivo legal, tudo isso conforme Lei Estadual nº 15.797/15, que dispõe:

Art. 3° As promoções ocorrerão nas seguintes modalidades:

IV- bravura;

§ 4º  - A promoção por bravura, a ser aferida por comissão de meritoriedade designada pelo Comandante-Geral, resulta de ato, ou

atos, não comuns de coragem e audácia, que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, representem feitos de

notório mérito, em operação ou ação inerente à missão institucional da corporação militar em serviço ou de folga.

	É evidente que o ato de salvar duas pessoas vítimas de incêndio, pondo sua vida em iminente risco, representa um ato de coragem,

audácia e bravura. No momento da ação, o risco era tanto, que hoje o Policial Militar encontra-se hospitalizado, mas sua atitude

evitou que o pior pudesse acontecer.

	A família, que teve uma parcela do seu patrimônio consumido pelas chamas, pode contar a coragem desse integrante da segurança
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pública, que evitou que o pior pudesse acontecer.

	Cumpre ressaltar que essa atitude é típica dos policiais militares do nosso Estado, mas é salutar promover o reconhecimento

desses atos, pois é mais um motivo para percebermos o quão importante é para a população, os serviços prestados por esses

profissionais da segurança pública.

	Portanto, providências como esta são essenciais, pois é uma forma de reconhecer o ato de coragem e bravura praticado pelo

Policial Militar Welson Gomes da Silva, razão pela qual solicito aos nobres pares aprovação da presente propositura.

Endereço:

Quartel do Comando Geral

Av. Aguanambi, nº 2280 – Bairro de Fátima

Fortaleza-CE.

CEP.: 60.415-390

Sala das Sessões, 23 de Julho de 2020

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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