
Por iniciativa do Exmo. Sr°. Vereador JOÃO CARLOS GAMES (João da 

Máquina), a Câmara Municipal de Aperibé, no uso de suas atribuições legais, vem 

constar em seus anais, MOÇÃO DE APLAUSOS ao 2º Sargento VALDINEI DE OLIVEIRA 

MOURA - Matrícula 76.162. 
 

A presente moção é devidamente justificada pela atuação do cidadão, que 
ora congratulamos, no que tange ao desejo de ajudar a população em sua área de 
atuação, e especialmente em nosso município, contribuindo significativamente com a 
mantença da ordem, da paz e justiça social, junto aos seus colegas e comandante de 
efetivo do 36º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, onde atua com 
esmero e lealdade aos princípios da Corporação.  

Os Policiais geralmente colocam suas vidas em risco em prol da segurança 
de toda a sociedade, nela, incluídos os seus familiares e amigos. Por vezes a coloca em 
risco por alguém que nunca viram o conheciam. São pessoas que, por força do 
trabalho, trocam a convivência de seus familiares simplesmente pelo amor à profissão, 
muitas das vezes nem tanto valorizada. Outras, menosprezada. Mas que no silêncio 
traz a nós a certeza de termos cidadãos que nos apoiam e lutam por nós. Assim 
ocorreu no dia 25, quando os PMs usaram a expertise e experiência para encontrarem 
os meliantes que agiram naquela madrugada colocando em risco a vida de dois idosos: 
Itamar e Maria José. Cidadãos aperibeenses que ameaçados por uma faca em suas 
gargantas entregaram pertences que por anos lutaram para conquistar. Entregaram 
ainda suas alianças, o símbolo do amor que os une há décadas. 

A alegria de saber que cidadão como esse que ora homenageamos está à 
disposição de todos, nos dá força para seguir nossas vidas na certeza de dias melhores 
e tranquilos. Que sentimentos como esse que ora externamos sirva de base e força em 
sua jornada de trabalho. 

Sem mais reiteramos votos de estima e consideração. 
 

Câmara Municipal de Aperibé, 05 de setembro de 2019. 

 

 

       João Carlos Games  João Augusto Macêdo de Araújo 
     Vereador     Presidente 

 

 

 

 

 


