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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 APLAUSO", na forma: "A ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante requerimento do Deputado
Professor Allan Kardec, vem manifestar o reconhecimento público ao Senhor Asdrubal Augusto Romero
Clemente e seus colegas Romário e Tiago, pela coragem dedicada no resgate de uma cadelinha, a Zoe, em
um condomínio de Cuiabá."

JUSTIFICATIVA

A Moção de Aplauso visa homenagear os heróis Asdrubal Augusto Romero Clemente, Romário e Tiago, pela
coragem dedicada no resgate de uma cadelinha, a Zoe, em um condomínio de Cuiabá.
O imigrante venezuelano Augusto e seus colegas Romário e Tiago trabalham na jardinagem do condomínio,
atenderam o pedido de socorro de uma família. Cavaram por três horas debaixo de sol e fumaça, e
resgataram a filhote de um buraco onde estava presa.
A cadelinha que aproveitou um descuido para remover a tampa do ralo e caiu dentro do canal de
escoamento de águas pluviais da casa do seu tutor, o servidor público Max Campos.
Max relatou que havia levado a ninhada formada por sete da raça American Bully para vacinar e na volta,
deixou os filhotes brincando no quintal de casa. Foi quando Zoe aproveitou a distração para remover a tampa
do ralo e acabou caindo no buraco com 1,5 metro de profundidade. “Quando minha esposa deu por falta dela,
entrou em desespero. Então, sai atrás de uma pá ou picareta e não encontrei. Foi quando pedi ajuda para o
Augusto, que mal fala Português, mas se prontificou a ajudar. Então ele chamou os colegas, que trabalham
na jardinagem do condomínio, e começou o resgate”, relatou.
Os três trabalharam das 13h30 até 16h20 para conseguir salvar a Zoe. Acontece que dentro do sistema de
escoamento a cadelinha andou cerca de 4 metros pelo cano de 60 centímetros. “Além de abrir o buraco do
ralo, tiveram que abrir outro de 1,5 metros. Então, o Augusto entrou e resgatou a Zoe. Ela estava suja e
assustada. Foi direto para a veterinária e graças a Deus, estava sem problema de saúde”, completou.
Os três colaboradores do condomínio são heróis anônimos que fazem a diferença, são três homens de boa
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índole que se prontificaram a ajudar sem se preocupar em receber recompensa.
Em face do exposto, conclamo os nobres Pares, para o acolhimento da presente propositura, com a sua
consequente aprovação.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 02 de Setembro de 2020

Allan Kardec
Deputado Estadual
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