
 

 

 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA 

 

MOÇÃO DE APLAUSOS Nº.006/2017 

O Vereador VANDERLEI LUIZ MARQUES que o presente subscreve, requer à 

Mesa ouvido o Soberano Plenário, com fulcro no Regimento Interno desta Casa de 

Leis, que seja aprovada MOÇÃO DE APLAUSOS ao Ilustríssimo Doutor ROBERTO 

CARLOS MOREIRA DE OLIVEIRA, Delegado Titular da Delegacia Judiciária Civil de Alto 

Araguaia, e Coordenador do NIO – Núcleo de Inteligência Operacional de Alto 

Araguaia, Estado de Mato Grosso.  

JUSTIFICATIVA 

JUSTIFICA-SE a presente solicitação uma vez que o Delegado Titular e 

Coordenador do NIO – Núcleo de Inteligência Operacional, o Doutor ROBERTO CARLOS 

MOREIRA DE OLIVEIRA, tem contribuído com relevantes serviços prestados em nosso 

Município e Região, não medindo esforços, buscando o bem estar e a segurança de sua 

equipe de profissionais, visando promover e garantir cada vez mais segurança aos 

nossos munícipes e a toda região.  

O Delegado Titular e Coordenador do NIO – Núcleo de Inteligência Operacional 

Doutor CARLOS, assumiu oficialmentemediante Portaria do Estado a Delegacia no dia 

1º de Janeiro do corrente ano, o qual também assumiu o Grupo NIO – Núcleo de 

Inteligência Operacional nessa mesma data. 

“Hoje, quando discutimos a segurança pública, precisamos ter pessoas com visão 

macro. Tivemos vários Delegados que muito contribuíramcom seus serviços,os quais 

foram relevantes à cidade e à região”. Admiramos muito seu trabalho, a sua disciplina, 

em especial a parceria que firmou-se entre as Policias responsáveis pela segurança de 

todos. Fosse instituído como Delegado Titular e Coordenador da NIO – Núcleo de 

Inteligência  Operacional e isso é um grande privilégio para o nosso Município. 

Desta forma, é com imenso carinho que apresentamos está propositura, que 

consideramos ser de grande merecimento. Assim requeremos aos nossos pares a 

aprovação da presente Moção de Aplausos. 

Alto Araguaia, 29 de Junho de 2017. 
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    VANDERLEI LUIZ MARQUES - PSB    
      Vereador 


