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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
seguinte forma:

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros,
mediante requerimento do DEPUTADO MAX RUSSI, vem manifestar o reconhecimento
público ao Soldado Militar Ronilson Fereira Canabrava, pelo brilhante auxílio no salvamento
de uma criança de apenas 2 anos de idade na cidade de Alto Araguaia.

 

JUSTIFICATIVA

 

Em parceria com o Vereador Vanderlei, da Câmara de Vereadores de Alto Araguaia, ofereço
a presente Moção de Aplausos.

No último dia 12, domingo, o homenageado Ronilson Fereira Canabrava ajudou a salvar a
vida da pequena Brígida Caroline, de apenas dois anos de idade, que, ao cair em uma
piscina em sua residência, passou mais de dois minutos submersa.

Através de atendimento telefônico, Ronilson conseguiu acalmar o pai da criança e passar
todas as técnicas que deveriam ser utilizadas para que se realizasse o salvamento, o que
permitiu que Brígida voltasse a respirar.

Não fosse esse ato de extrema técnica utilizada pelo Soldado militar, uma tragédia poderia
ter acontecido, pois, de acordo equipe médica responsável pelo atendimento, não é comum
uma criança de apenas dois anos sobreviver depois de passar tanto tempo sem respirar, e
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que certamente foram os primeiros socorros que a ajudaram a permanecer viva.

Em reconhecimento e gratidão pelo salvamento desse pequeno anjo, oferecemos essa
singela homenagem.

 

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

 

Max Russi
Deputado Estadual
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