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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do deputado DELEGADO CLAUDINEI, vem manifestar o reconhecimento público ao Centro
Integrado de Operações Aéreas – CIOPAER, em virtude das ações realizadas para o transporte dos lotes
das vacinas contra a Covid-19, distribuídas nos municípios do Estado de Mato Grosso.

JUSTIFICATIVA

A instituição ora homenageada, surgiu na década de 80 com a atribuição de promover o aero policiamento,
integrado exclusivamente, à época, por membros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Passou por diversas mudanças, até que em 19 de julho de 2006 foi oficialmente criado o CIOPAER, uma
parceria das polícias Militares, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil, com a missão de:

“Executar o policiamento ostensivo, pelo processo aerotransportado, em território mato-grossense. Contribuir
com o êxito da missão constitucional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, preservando a
tranquilidade pública e a columidade das pessoas. Contribuir para o êxito das missões da Polícia Judiciaria
Civil no esclarecimento de crimes e apoiar o Corpo de Bombeiros Militar na execução das operações de
resgate, busca e salvamento, além das missões típicas de Defesa Civil.”

No cenário de caos provocado pela atual Pandemia da Covid-19, a atuação do CIOPAER tem sido de
extrema importância para que as vacinas contra o coronavírus cheguem aos municípios mais distantes do
Estado de Mato Grosso.

Em um momento muito difícil para toda a população mato-grossense, a atuação dos profissionais do
CIOPAER tem proporcionado mais segurança, agilidade e celeridade na distribuição desses imunizantes.

Neste mesmo cenário, tem atuado incansavelmente no traslado de pacientes graves, de municípios
longínquos e com péssimas estradas, até os centros de tratamentos de referência em Covid-19.
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Os membros que integram a equipe de cada aeronave são recebidos pela população desses rincões como
verdadeiros “anjos”. Pois, de fato, tem salvado muitas vidas e merecem o reconhecimento por todos do
Estado de Mato Grosso.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Abril de 2021

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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