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         VEREADOR MARIO NADAF - PARTIDO VERDE - PV 

MOÇÃO DE APLAUSOS 
   Com base no que dispõe no artigo 142, inciso XIV do Regimento 
Interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro a Mesa Diretora com anuência do 
Soberano Plenário para que proceda ao devido registro nos anais deste Legislativo e 
encaminhe a presente Moção de Aplausos ao CAPITÃO PM SIMIÃO VIANA DA COSTA.  

JUSTIFICATIVA 
   A presente Moção de Aplausos tem como objetivo, parabenizar e 
agradecer, em nome de toda a população cuiabana e mato-grossense, o Sr. Cap. PM 
Simião Viana da Costa, pelos relevantes serviços prestados a toda a sociedade, 
cumprindo com muita dignidade dedicação e desprendimento, protegendo e fazendo 
cumprir a lei. 
   O Sr. Simião Viana da Costa, nasceu em Cuiabá, em 18/02/1964, 
estudou nas escolas Liceu Salesiano São Gonçalo e Liceu Cuiabano, se formando em 
Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso-UFMT, em 1993, quando já era 
policial militar, tendo feito, ainda, Habilitação em Recursos Humanos pela UNOPAR e 
espanhol pela FISK, conseguindo um intercâmbio na Argentina, em 2011. 
   Aos 23 anos, resolveu que poderia fazer muita coisa pela sua 
Cidade e seu Estado, ingressando na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sendo 
promovido à patente de Capitão em 2009, como prêmio pela sua bravura, 
comprometimento e muita dedicação, exercendo a profissão com muito brilhantismo, 
dignificando esta linda e importante profissão em nome da ordem e segurança, se 
privando, por muitas vezes, do convívio e aconchego da sua própria família, em nome 
do bem estar de toda a população. 
   A este abnegado profissional, por sua competência, lhe foi 
incumbida a árdua missão de comandar o Núcleo de Polícia Militar de Colniza-MT, 
comandar a 5ª Companhia de Polícia Militar de Santo Antônio de Leverger-MT, sendo, 
também, Comandante da Base de Polícia Comunitária do bairro Araés, Comandante da 
Base de Polícia Militar do Ribeirão do Lipa, Chefe da Sessão de Manutenção do 10º 
Batalhão de Polícia Militar, Gerente de Administração Sistêmica do 1º Batalhão de 
Polícia Militar, Sub-Comandante da 3ª Companhia de Santo Antônio do Leverger-MT e, 
atualmente, exerce o cargo de Gerente de Administração Sistêmica do 3º BPM, tendo 
desempenhado todas as funções com muito orgulho à profissão. 
   Entendendo a importância desta propositura, solicito o voto 
favorável dos nobres pares, em especial, de realização de Sessão Solene para 
entregar a justa homenagem de Moção de Aplausos ao CAPITÃO PM SIMIÃO VIANA DA COSTA, 
pela sua luta e perseverança para manter, cada vez mais incólume, a imagem da nossa 
prestigiosa Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. 
 
   Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em, 27 de 
agosto de 2.013. 

 
VEREADOR MÁRIO NADAF 
PARTIDO VERDE - PV 
LÍDER DO PARTIDO 

 


