
MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 00012/2019 
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
João Camargo 
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta 
 
 
Senhor Presidente, 
 

A Vereadora que este subscreve, vem respeitosamente requerer que, após 
ouvido o plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações ao 1º Tenente 
QOPMTO,  Manoel Messias Rodrigues Ribeiro,  pela sua inestimável contribuição ao 
Processo Educacional do Estado do Tocantins, sendo Diretor do Colégio Militar de 
Paraíso. 

O 1º Tenente Manoel Messias, ingressou no quadro de formação de Oficiais 
da Polícia Militar do estado do Tocantins, em 2009, tendo ingressado na corporação 
em virtude dos bons resultados, em 2010; em 2013 concluiu o curso superior em 
Bacharel em Segurança Pública, e foi lotado na 1ª Companhia Independente de 
Polícia Militar em Arraias –TO; em 2014 foi transferido para o 8º Batalhão da Polícia 
Militar do Tocantins, com sede em Paraíso do Tocantins; em 2018 foi convidado 
para trabalhar no Colégio da Policia Militar – Unidade V sediada em Paraíso do 
Tocantins 

Em janeiro de 2018 então foi convidado para trabalhar no Colégio da Polícia 
Militar - Unidade V, em Paraíso do Tocantins. Nessa Unidade Escolar, foi Subdiretor 
e Coordenador Disciplinar, atuando diretamente na disciplina dos 925 alunos 
matriculados. 

Atualmente está exercendo com muita honra e responsabilidade, o cargo de 
Diretor do Colégio Militar, e como ele mesmo afirma: "Pra mim é uma honra formar 
pessoas com ética, moral e disciplina. Por que  acredito verdadeiramente que Quem 
educa com disciplina cultiva o sucesso”. 

Este Poder Legislativo reconhecendo o dinamismo e a competência deste 
novo Diretor do Colégio Militar, rende a ele esta homenagem em forma de Moção de 
Aplausos, visto que ele vem fazendo a diferença, com uma atuação profissional 
digna de reconhecimento, sempre primando pela ética, a disciplina, a cidadania, os 
valores cívicos e morais, preparando jovens e adolescentes para serem pessoas 
capazes de contribuir para um mundo melhor. 

 
Gabinete da Vereadora, 09 de março de 2019. 

 
 
  

Josefa Araújo 
Vereadora - MDB 


