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Com fulcro no art. 185 – A e seguintes da Consolidação do Regimento Interno desta Egrégia Casa de Leis,
requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que se registre nos anais “MOÇÃO DE APLAUSOS”
na forma:

"A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Silvio Fávero, vem manifestar o reconhecimento público nas mais efusivas
congratulações ao Delegado Valter Furtado Filho, pelos seus relevantes serviços prestados no salvamento
de quatro pessoas as margens do Rio Coxipó do Ouro.”

JUSTIFICATIVA

O intuito desta Moção é parabenizar o Delegados Valter Furtado Filho, pelos seus relevantes serviços
prestados, no resgate de quatro pessoas que se encontravam ilhados as margens do Rio Coxipó do Ouro, no
município de Cuiabá.

No dia 03 de janeiro, por volta das 15:00 horas, a tripulação Águia 03 foi acionada por equipes do Corpo de
Bombeiros e pela Polícia Militar para dar apoio em uma ocorrência em que uma criança e mais quatro
pessoas ficaram ilhadas após uma forte correnteza ter atingido a área onde as vitimas se encontravam.

Segundo informações, o fenômeno conhecido como “cabeça d’água” mudou rapidamente o volume e
velocidade do rio, forçando as vítimas a se agarrarem em uma árvore em uma ilha no meio do rio para se
salvarem.

Ao chegarem ao local a tripulação do Águia 03 identificou que as vítimas ainda se encontravam sob risco da
forte correnteza, troncos e lama que desciam pelo rio. Como o local era de difícil acesso, após
gerenciamento dos riscos, a tripulação optou pelo emprego do cesto de resgate para retirada das vítimas.
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Apesar do espaço restrito, do vento forte e da chuva na região, todos foram resgatados com segurança,
graças ao brilhante trabalho da equipe que realizou a operação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, através do Silvio Fávero, reconhece o ato heroico e ágil
no resgate dessas pessoas, evitando até mesmo uma tragédia.

Ante ao exposto, requer que seja concedido Moção de Aplausos pelos fatos descritos ao servidor que atuou
com brilhantismo e coragem, auxiliando o resgate de quatro pessoas que se encontravam ilhadas as
margens do Rio Coxipó do Ouro, no município de Cuiabá.

 

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

 

Silvio Fávero
Deputado Estadual
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