
Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179
GABINETE DO VEREADOR RONIVALDO DIAS PORTO

São Pedro da Aldeia (RJ), 18 de outubro de 2007.

REQUERIMENTO 088/2007

O Vereador Sub-firmado, depois de cumprir as formalidades 
regimentais de praxe, requer que seja consignada a Moção de Aplausos ao 3o Sgt 
PM VALTER DOS SANTOS GONÇALVES, pelos relevantes serviços 
prestados.

JUSTIFICATIVA

O 3o Sgt PM VALTER DOS SANTOS GONÇALVES, Nascido 
no dia Io de janeiro de 1973, alistou-se ao Exército Brasileiro em 1992, 
destacando-se ao 24° Batalhão de Infantaria Blindada. Logrando, através de 
concurso interno, atingiu a promoção a Cabo EB, em 1993, quando transferiu-se ao 
Hospital Central do Exército, lá permanecendo até o ano de 1996.

Em 19 de janeiro de 1998, ingressou na PMERJ, servindo 
primeiramente no primoroso Batalhão de Policiamento de Choque. Pela 
Corporação realizou vários cursos voltados à qualificação policial como Técnica 
de Abordagem, Aplicações Táticas e Estágio Técnico de Abordagem (ETA).

Objetivando progredir na carreira, em 2004 foi aprovado no 
concurso interno a Cabo PM, sendo assim promovido em 2005. Irresignado, nesse 
mesmo ano, conquistou sua aprovação no concurso promovido pela Corporação ao 
Curso de Formação de Sargentos (CFS), logrando a almejada promoção a 3o Sgt 
PM, em 2006.

Após 9 anos de serviço prestados à Corporação, a maior parte 
deles dedicados à Região do Lagos, foi merecedor de diversos elogios publicados 
em Boletins da Policia Militar, decorrentes de ocorrência com alto grau de 
complexidade e risco à própria vida, e cujos ideais ainda permanecem focados ao 
fiel cumprimento do dever, e à cordialidade e presteza a serem dispensadas ao 
cidadão.

Diante do exposto, este nobre Edil que homenagear essa ilustre 
figura humana, em razão de sua brilhante atuação, dando-lhe importância do 
recolhimento de justa homenagem deste legislativo.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2007.
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