Moção de louvor - 9ivnw3y2

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa
Despacho

NP: 9ivnw3y2
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
05/02/2020
Moção de louvor nº 67/2020
Protocolo nº 458/2020

Autor: Dep. Elizeu Nascimento

Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE LOUVOR", na forma:"A ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante requerimento do Deputado
Elizeu Nascimento, vem apresentar MOÇÃO DE LOUVOR, pelo Ato de Bravura aos Policiais Militares,
Gabriel Foletto e Wender Silva Flores, do Estado do Mato Grosso.

JUSTIFICATIVA

Da Nota do Jornal Olhar Direto:

Um menino identificado apenas como Antônio, de um ano de idade, foi salvo por policiais militares, após se
afogar em um balde, em uma residência no bairro Vila Esmeralda, município de Tangará da Serra (a 246
quilômetros de Cuiabá), na tarde de domingo (26). A mãe agradeceu o atendimento da Polícia Militar.
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Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atendimento de uma ocorrência de
acidente doméstico. Os policiais encontraram o menino já desacordado, após ter escorregado e caído em um
balde com água na varanda da casa. O menino estava aos cuidados do pai, pois a mãe estaria trabalhando.
Os policiais iniciaram procedimento de reanimação. Quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(Samu), a criança já havia recuperado seus sinais vitais. Por ter aspirado água, o menino foi encaminhado à
Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde permanece interada para fazer novos exames nesta
segunda-feira (27).
De acordo com a avó da criança, Sueli Carneiro, os policiais foram guerreiros. “Eles foram guerreiros,
salvaram o meu neto”, contou ao site Tangará em Foco. “Que Deus abençoe e proteja muito eles”,
completou.
_______________________________________________________________________________________
Os Homenageados:
Gabriel Foletto RGPMMT 883.953
Wender Silva Flores RGPMMT 887.720
Peço a aprovação para os nobres pares de tal propositura para substanciar essa homenagem de Ato de
Bravura aos nossos honrosos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Fevereiro de 2020

Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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