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A U T O R I A: Vereador(a):

Valter Neves

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores;
Excelentíssima Senhora Vereadora:
O Vereador infra-assinado, requer à Mesa Diretora, após a oitiva do Douto Plenário, nos
expressos termos do dispositivo no inciso V, do § 1º, do art. 168, do Regimento Interno, seja encaminhada
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES aos Ilustríssimos Senhores Soldado PM Miguel Tomichas Neto, Cabo
PM Douglas Oliveira dos Santos, lotados no 7º Batalhão de Polícia Militar, pelo excelente trabalho desenvolvido
na ação de salvamento da vítima de afogamento ocorrido no último dia 09/09/2017, na cidade de Bodoquena
-MS.
J U S T I F I C A T I V A:
Esses policiais militares encontravam-se de folga com seus familiares no balneário Refúgio
Canaã, situado no município de Bodoquena-MS. A Senhora Daheli Rodrigues Aguero, decidiu utilizar um dos
atrativos do local chamado de tirolesa de aproximadamente 7,50 metros de altura em relação ao nível do rio
Salobra, efetuou o salto da plataforma segurando em uma espécie de barra com carretilha que desliza em toda sua
extensão de um cabo de aço, porém ao se lançar não conseguiu se segurar, vindo a sofrer queda livre atingindo a
região da face e tórax contra a superfície da água com profundidade de 5 metros. Os policiais presenciaram a
gravidade do acidente e que a vítima estava se afogando, prontamente nadaram em sua direção com o intuito de
realizar o salvamento. Com intuito de sobrevivência a vítima se agarrou nos policias afundando os mesmos para
debaixo da água, dificultando o salvamento. A vítima estava com falta de ar, paralisia nos membros e
desorientada. Com muito esforço desses policiais fizeram com que a vítima se apoiasse e conduzi-la até margem
do rio. Já em segurança os policias improvisaram uma espécie de prancha utilizando três boias de banhistas
garantindo a imobilização corpo da vítima até a chegada da equipe de apoio do balneário. Em seguida a senhora
Daheli foi removida e encaminhada para atendimento médico, pois reclamava de fortes dores na região torácica,
onde após exames constatou uma fratura no tórax.
Por essa razão, entendo ser justificável a apresentação dessa Moção de Congratulações,
deixando nosso reconhecimento a esses policiais militares que colaboram com segurança e proteção da
população.
Sala das Sessões, 19 de outubro de 2017.
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