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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 DARWIN 
SALGADO GERMANO.  

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 
Darwin Salgado Germano, pelos relevantes serviços prestados a toda a sociedade, 
cumprindo com muita dignidade dedicação e desprendimento, protegendo e fazendo 
cumprir a lei. 
   O Sr. Darwin Salgado Germano, cuiabano, nascido em 14/03/1978, 
resolveu ingressar na Polícia Militar de Mato Grosso, ingressando no Curso de 
Formação de Oficiais, se formando Oficial em 1998, pois achava que poderia fazer 
muito pela sociedade, pela sua garra e vontade de fazer a sua parte de maneira 
mais efetiva, se tornando Capitão, tendo sido Assessor de Militar do Fórum de 
Cuiabá, Sub Comandante da Academia de Polícia Militar Costa Verde e, atualmente 
é Comandante da 7ª Companhia de Polícia Militar do CP, sempre desempenhando suas 
funções com muita dedicação, ética e comprometimento. Achando que deve 
permanentemente se reciclar, passou por vários cursos de aperfeiçoamento e 
qualificação, dentre os quais se destacam Especialização em Gestão de Segurança 
Pública, Especialização em Didática e Docência no Ensino, Graduação em Direito 
pela Faculdade Afirmativo, além de tantos outros que o qualificaram a transmitir 
o seu vasto conhecimento aos demais pares, se tornando, desta forma, docente das 
disciplinas de Direito Administrativo, estudo de Caso, Gestão de Logística e 
Patrimônio, além de escrever vários artigos dos mais diversos assuntos a vários 
jornais e revistas, sempre desempenhando com muita competência e amor a 
profissão que escolheu. 
   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 DARWIN SALGADO 
GERMANO, 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, 29 de 
agosto de 2.013. 
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