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Com fulcro no artigo 177 do Regimento Interno desta Casa de Lei - RI, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que seja, conforme 185-A do RI, que registre nos anais “Moção de Aplausos”, vazada
nos seguintes termos:

 

“A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Estadual Paulo Araújo - PP, vem manifestar moção de aplausos ao SOLDADO
RONILSON FERREIRA CANABRAVA, pela orientação e salvamento de uma criança de dois anos de idade
que se afogou na piscina da sua residência no Município do Alto Araguaia – MT.

 

Dessa forma, registramos nos anais deste Parlamento a referida homenagem”.

JUSTIFICATIVA

O Soldado Ronilson Ferreira Canabrava faz jus ao recebimento da presente moção de aplausos,  tendo em
vista que conforme relatos de diversos sites de notícias, prestou atendimento via telefone à família de uma
criança de dois anos que se afogou na piscina da sua residência no município de Alto Araguaia - MT.

 

Nessa ocasião, a menina Brígida Caroline se afogou e estava desacordada, quando o seu irmão (Sr.
Neverton) entrou em contato com a Polícia Militar e foi atendido pelo Soldado Ronilson, que de forma
honrosa tratou de acalmá-lo e instruiu-lhe com técnicas de primeiros socorros, as quais foram devidamente
cumpridas, fazendo com que a vítima voltasse a respirar.

 

O homenageado ingressou na Policia Militar do Estado de Mato Grosso na data de 16-11-2015, onde fez seu
curso de formação de Soldado (CFSD) no município de Rondonópolis-MT, onde aprendeu as técnicas
policiais para autuar. Passou de aluno para soldado PM na data de 16-11-2016, e foi designado para atuar
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no munícipio de Alto Araguaia-MT. Foi voluntário para fazer o curso de instrutor PROERD (Programa
Educacional de Resistência as Drogas) no município de Várzea Grande na data de 12-02-2018 onde
permaneceu por duas semanas para o termino do curso.

 

O Soldado Ronilson é também instrutor PROERD em todas as escolas de Alto Garças-MT e Alto
Araguaia-MT em salas de aulas nas turmas do 5° ano do ensino fundamental, ensinando as crianças a
tomarem decisões seguras e responsáveis para se tornarem bons cidadãos.

 

Em face do exposto e para que o objetivo deste, na forma aqui justificada, cumpre-me levar a presente
matéria legislativa ao conhecimento e à elevada apreciação de meus distintos Pares, aos quais conclamo,
nesta oportunidade, dispensarem a mesma o devido apoio para a sua regimental acolhida e merecida
aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 28 de Janeiro de 2020

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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