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CÂMARA MUNICIPAL DE NIOAQUE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Poder Legislativo

MOÇÃO DE APLAUSO
A VEREADORA QUE ESTA SUBSCREVE, NA FORMA REGIMENTAL E,
APÓS OUVIDO O PLENÁRIO, APRESENTA MOÇÃO DE APLAUSO AO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR JOHN
MARLON SOARES VERÍSSIMO, POR ATO DE BRAVURA NO RESGASTE DE ANIMAL SILVESTRE, UMA FELINA
JAGUATIRICA, RESULTANDO NO SALVAMENTO DA ESPÉCIE DE NOSSA FAUNA, VÍTIMA DE ATROPELAMENTO
OCORRIDO ÀS MARGENS DA RODOVIA BR 060, NAS IMEDIAÇÕES DA SERRA DE MARACAJU, NA NOITE DE
QUARTA-FEIRA (02.06.2021).
Na última quarta-feira (02/06/2021), o soldado PM John Marlon
Soares Veríssimo, no retorno da cidade de Campo Grande-MS, avistou um animal silvestre caído em meio à
pista, às margens da Rodovia BR 060, nas imediações da Serra de Maracaju, vítima de atropelamento
automobilístico na localidade, ato contínuo, o Soldado PM Veríssimo parou seu veículo, verificou que
tratava-se de uma Felina Jaguatirica, onde pelo mesmo foi observado as más condições que o animal se
encontrava, com sérios riscos de morte, sendo que com a ajuda dos demais passageiros, retirou a felina da
via, procedendo de imediato o encaminhamento do animal para atendimento médico veterinário na cidade
de Nioaque-MS, dado ao fato de não haver como comunicar-se com órgãos competentes naquele momento,
logo após a Polícia Militar Ambiental foi acionada e, posteriormente fizeram o encaminhamento ao CRAS,
em Campo-Grande-MS. Durante todo o contexto, o Soldado PM Veríssimo, não hesitou em realizar o
resgate do animal, embora não houvessem condições materiais alguma para que o resgate fosse feito
naquele momento, apenas com esforço e vontade própria e com ajuda dos passageiros que juntos estavam
com o mesmo, desempenhou assim um excelente trabalho honroso e com profissionalismo, pensando no
bem-estar e salvamento de tão belo animal silvestre. No atendimento feito pelos profissionais foi verificado
que o animal atropelado, a felina da espécie Jaguatirica está prenha, fora de risco e, assim que estiver
totalmente recuperada e será reintegrada à natureza.
Resta-nos como parlamentares externar nossos parabéns ao SOLDADO
DA PM JONH MARLON SOARES VERÍSSIMOS, por este ATO DE BRAVURA, também um ato de amor, onde são
perfeitamente descrito na seguinte frase: “Respeitar os animais é um dever de todos. Amá-los é um
privilégio para poucos.”
Sala das Sessões em, 08 de junho de 2021.
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