
 

 
MOÇÃO DE APLAUSO Nº 01/2020 

Os vereadores que a esta subscrevem, após ouvido o Plenário, com base no 

Art. 138, do Regimento Interno, propõe a presente MOÇÃO DE APLAUSO, como forma de 

RECONHECIMENTO e AGRADECIMENTO ao Sargento MATEUS PACHECO 

FERNANDES, pelos relevantes serviços prestados pelo militar aos munícipes de Barão do 

Triunfo/RS. 

 

Justifica-se a presente moção, pelos relevantes serviços prestados pelo Militar, 

em que a Sociedade Baronense reconhece a entrega e a doação nas atividades 

desenvolvidas sempre em favor do bem comum, na manutenção da ordem pública, da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, de forma firme e civilizada, em respeito aos 

princípios constitucionais.  

Esta homenagem é também pelo reconhecimento de sua determinação, 

destreza e compromisso com a Sociedade, sempre presente nas ruas frente às operações 

militares, transformando o nosso Município em um dos mais seguros da região. 

O Sargento Pacheco chegou no nosso Município no mês de março de 2010, 

assumindo o comando da Brigada Militar de Barão do Triunfo/RS, em dezembro de 2014, no 

qual permaneceu até o dia 09 de julho deste ano. 

Obteve transferência para a sede do comando da Região Carbonífera, no 28º 

Batalhão na cidade de Charqueadas/RS, e mesmo assim, manteve residência com sua 

família em nosso Município. 

Por tudo isso, desejamos que leve em sua nova missão o abraço, 

reconhecimento e agradecimento do Povo Baronense. 

Sargento Pacheco, o nosso muito obrigado por tudo que fizeste pela nossa 

gente, por nossas famílias e, principalmente pelo ser humano de luz que és e continuará 

sendo! 

           Barão do Triunfo/RS, 13 de julho de 2020. 
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           Presidente da Câmara 
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