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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 Elizeu Nascimento, vem manifestar o reconhecimento público aos Policiais Militares do
Estado do Mato Grosso, os Senhores 3° SGT PM DANIEL Henrique Pereira, ao SD PM Jonathan
ROMÁRIO de Almeida dos reis, ao SD PM Anderson Segalla ROHDEN, ao o SD PM Dhionata Costa
Reckziegel pelo salvamento de um adolescente que se afogava em um bueiro no bairro Tiradentes,
em Vila Rica/MT, no dia 26 de fevereiro de 2022. 

JUSTIFICATIVA

Da Nota do Jornal G1:

Adolescente é ‘engolido’ por bueiro durante chuva
forte e é resgatado por policiais em MT

Jakstoson Amorim, de 14 anos, nadava em uma lagoa da cidade
quando foi puxado pela correnteza do bueiro e caiu em uma vala de
cinco metros de profundidade.

Por g1 MT
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Um adolescente de 14 anos foi ‘engolido’ por um bueiro durante uma chuva forte registrada em Vila Rica a
1.276 km de Cuiabá, na noite desse sábado (26). Jakstoson da Silva Amorim foi resgatado do local em
estado de choque, segundo a Polícia Militar.De acordo com a polícia, o menino estava nadando em uma
lagoa da cidade quando começou uma chuva forte e, rapidamente, elevou o nível da água da
represa.Jakstoson foi puxado pela correnteza do bueiro, que tem aproximadamente 5 metros de
profundidade.

Essa vala, segundo a PM, funciona como vazante do excesso de água para que não exceda o limite do
reservatório. Devido ao grande volume de água que entrava pela abertura do bueiro, a vítima perdeu o
controle e estava se afogando.Os militares contaram que havia aglomeração de pessoas no local, que
pediam ajuda para salvar o menino. Dentro da vala, Jakstoson gritava que estava morrendo e que não
conseguia sair.

Um dos policiais acionados para atender a ocorrência encontrou no bueiro usando uma corda e, junto com
outros militares que davam apoio, conseguiu retirar o adolescente do local.

Esses são os heróis da sociedade que serão homenageados via parlamento estadual:

3° SGT PM DANIEL Henrique Pereira,

SD PM Jonathan ROMÁRIO de Almeida dos reis,
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SD PM Anderson Segalla ROHDEN,

SD PM Dhionata Costa Reckziegel.

Nossos heróis não usam capa, mas utilizam o altruísmo de suas vidas para salvarem outras. Evidenciando
assim o total preparo dos policiais para agir em situações de perigo, aplicando técnicas, habilidades e a
eficácia dos treinamentos recebidos pela corporação.Portanto, pelo trabalho de Excelência desenvolvido, os
Policiais militares fazem jus ao reconhecimento desta Casa de Leis, por ser referência de dedicação,
empenho, comprometimento com a segurança pública da população Matogrossensse.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Março de 2022

 

Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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