REQUERIMENTO Nº

DE

- CTEPANTANAL

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2º, II, da Constituição Federal e
do art. 93, II, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência
pública, com o objetivo de prestar as devidas homenagens ao Comandante Renato
de Oliveira Souza, Agente da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), ferido em
queda de helicóptero no Pantanal e falecido na última terça-feira (27/10) a ser
realizada no dia 30, outubro de 2020. .
Proponho para a audiência a presença do(s) seguinte(s) convidado(s):
• Contra-Almirante Sérgio Gago Guida - comandante do 6 ° Distrito
Naval
• Karina Souza - filha do Comandante Renato de Oliveira Souza;
• Comandante-geral do Corpo e Bombeiros Militar do Estado de MT Coronel Alessandro Borges Ferreira; e
• Diretor da Força Nacional - Coronel Antônio Agnaldo de Oliveira

JUSTIFICAÇÃO
O Agente da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Sr. Renato de
Oliveira Souza, que pilotava o helicóptero da Força Nacional que caiu no Pantanal
em 8 de outubro, faleceu na madrugada da última terça-feira (27/10). Ele teve uma
insuficiência respiratória na noite anterior. Não resistiu e veio a falecer em uma
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na cidade do Rio de Janeiro. Após a queda
do helicóptero, o Sr. Renato chegou a ficar internado no hospital de Cuiabá-MT.
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em diversos estados, comandando a Aeronave Nacional 01. Entre as inúmeras
operações, no âmbito da Força Nacional, destacam-se sua atuação nas Olimpíadas
no Rio de Janeiro de 2016 e nos resgates em Brumadinho-MG em 2019. Sua última
missão pela Força Nacional foi justamente na operação Pantanal II, no auxílio aéreo
para contenção das queimadas ocorridas no bioma Pantanal. Por essa razão, como
Presidente desta Comissão, não poderia deixar de prestar as nossas homenagens
ao honrado policial, Sr. Renato Souza, por toda sua dedicação e serviços prestados
à Pátria.
Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação
deste requerimento.
Sala da Comissão, 28 de outubro de 2020.

Senador Wellington Fagundes
(PL - MT)

SF/20601.97022-91 (LexEdit)

O policial teve uma trajetória profissional impecável, tendo atuado

