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Concede a Comenda Marechal Cândido Rondon
ao Sr.  Bruno Ferreira Lima,  pelos relevantes
trabalhos prestados ao Estado de Mato Grosso.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

Art. 1º Conceder a Comenda Marechal Cândido Rondon ao Sr. Bruno Ferreira Lima, pelos relevantes
trabalhos prestados ao Estado de Mato Grosso.

Art. 2 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Bruno Ferreira Lima, nascido em 28 de outubro de 1988 na cidade de Peixoto de Azevedo Luke, entrou para
o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso como Soldado em 29 de outubro de 2014.

Conheceu o cão Luke, da raça Border Collie, que nasceu em 16/06/2016 na cidade de Sinop/MT, quando
seu irmão, Marcelo, ainda em 2016, resolveu comprar um cão para e dá-lo de presente em homenagem ao
dia dos país. Momento a partir do qual formaram uma dupla que, sem saber, viria a ser um exemplo de
companheirismo, profissionalismo e amizade entre um humano e um animal.

A raça Border Collie é conhecida pela sua destacada inteligência que refletem na sua capacidade de
solucionar problemas e seguir instruções. Percebendo isso, Lima teve a ideia de introduzir o cão aos treinos
de formação em resgate, ideia que foi apresentada e acatada pelo então comandante Major Weber na 10ª
CIBM Sorriso/MT.

Com um rápido e destacado desenvolvimento no ano de 2018 Luke já estava participando da primeira
certificação nacional. Após aprovação na prova de busca rural, realizada em Cuiabá/MT, Luke recebeu o
certificado de aptidão para busca, resgate e salvamento, tornando-se o primeiro cão da raça Border Collie a
obter tal certificação no Brasil.

Devido à tragédia ocorrida em 2019 por conta do rompimento da barragem da Vale do Rio Doce localizada
na cidade de Brumadinho/MG, Luke foi destacado para integrar a operação de busca pelos desaparecidos.

Mato Grosso foi o estado brasileiro que mais contribuiu com o envio de cães naquele momento, e participou
ativamente por mais de 100 dias na operação.

Dentro desses dias Luke e o Soldado Lima estiveram presentes por um período de 45 dias, sendo o binômio
com maior tempo de permanência em operação de busca, período no qual contribuíram de forma ímpar para
localizar fragmentos humanos para fins de identificação e auxiliaram na resolução das feridas abertas dos
familiares que aguardavam por informações sobre seus entes.

Ainda no ano de 2019 a dupla LL (Lima e Luke) participaram de outra certificação nacional de busca, resgate
e salvamento com cães, que ocorreu na cidade de Barra da Garças/MT.

Dessa vez foram avaliados nas modalidades de busca urbana e restos mortais obtendo a certificação em
ambas as modalidades, sendo que a certificação em buscas por restos mortais foi realizada pela primeira
vez no Brasil.

Em junho de 2021 foram reavaliados nas modalidades de Busca Rural e Restos Mortais no Município de
Nova Mutum/MT.

Além das certificações e operação em Brumadinho/MG, aturam em diversas ocorrências em nosso estado,
como queda de avião no Distrito de União do Norte, apoio a Policia Civil, em Tabaporã/MT no caso do bebe
jogado em poço, no caso do menino Heitor em Lucas do Rio Verde/MT, e em outras ocorrências envolvendo
pessoas desaparecidas.
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Ainda neste ano participarão também da primeira certificação nacional em equipes a ser realizada no mês de
novembro em Cuiabá e pelo demonstraram até aqui tem todas as condições para conquistar mais esta
qualificação.

Assim, por todas as contribuições que vêm prestando à sociedade Mato-Grossense, proponho a concessão
da COMENDA MARECHAL CÂNDIDO RONDON ao Sr. Bruno Ferreira Lima, que junto do Cão Luke,
indiscutivelmente merece receber uma honraria de destaque deste Parlamento, e conto com o apoio dos
meus nobres pares para a aprovação desta proposição.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 29 de Novembro de 2021

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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