
 
 

MOÇÃO DE APLAUSOS 
 
 

Ao  Senhor  DIEFFE  DIVINO  DE  SOUZA
CAVALCANTE, Policial Militar.
 

 
Senhor Presidente 

 
 

                              Com base no que dispõe no Art.142 inciso XIV, do Regimento Interno desta
Augusta Casa de Leis,  requeiro à 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 Senhor DIEFFE DIVINO DE SOUZA CAVALCANTE, Policial Militar. 
  

JUSTIFICATIVA 
                              Fundamenta-se a presente Moção de Aplausos na necessidade de homenagear o
Policial Militar, DIEFFE DIVINO DE SOUZA CAVALCANTE pelo ato de bravura no incêndio
ocorrido no interior do Hospital São Benedito, na noite do dia 15 de maio de 2022 que teria começado
em um aparelho de ar condicionado de uma das enfermarias localizada no segundo andar do prédio,
sendo este um dos primeiros policiais a chegar no local com sua guarnição prestando suporte e socorro
às vitimas até a evacuação de todos os pacientes e funcionários do hospital. 
                              Considerando que a ação contou com a participação de vários policias e guarnições
da cidade, que auxiliaram na retirada dos pacientes e funcionários, bem como a presença de guarnições
do Corpo de Bombeiros que fizeram o combate ao fogo onde todos os pacientes, aproximadamente 60
pessoas, foram retiradas com vida e encaminhadas para os demais hospitais da cidade. 
                              Considerando ainda que durante o atendimento da ocorrência, alguns policiais
militares que estavam prestando o apoio na retirada dos pacientes sentiram-se mal, com intoxicação
em decorrência da fumaça inalada e tiveram que ser encaminhados para consulta médica. 
                              Profissionais como o Senhor Dieffe Divino de Souza Cavalcante, se destacam pela
vocação  do  bem  e  pelo  esforço,  desenvolvendo  um  serviço  em  prol  da  segurança  de  nosso
Estado, missão extremamente árdua e, ao mesmo tempo, gratificante, conhecedor dos relevantes
serviços prestados pelo nosso homenageado, que é exemplo de dedicação, dignidade e correção, em
especial  o  de  segurança,  é  que  faço  questão  de  destacá-lo  como  uma  profissional  exemplar,
apresentando qualidades indispensáveis para compor a Gloriosa Instituição da Polícia Militar do
Estado de Mato Grosso. 
                              Por  isso,  a  fim  de  que  fique  registrado  nos  Anais  deste  Poder  Legislativo,
SOLICITO a aprovação da presente Moção de Aplausos ao Senhor DIEFFE DIVINO DE SOUZA
CAVALCANTE, Policial Militar. 
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Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em, 12 de setembro de 2022.

 
 
 

Sargento Joelson (Câmara Digital) - PSB
 

 Vereador
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