
 
 

REQUERIMENTO N° 955, DE 2021 

 

 Requeiro, nos termos do artigo 165, inciso IX, do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa, que se registre nos anais desta Casa de Leis voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Soldado Mateus da Silva Santos e do jovem Daniel Reis da Silva. 
 Requeiro, ainda, que a presente manifestação seja transmitida aos seus familiares. 
 

 

JUSTIFICATIVA 

 Na última sexta-feira (4) em um ato heroico, o Soldado da Força Aérea Brasileira 
Mateus da Silva Santos, de 22 anos, morreu ao tentar salvar a vida de dois jovens que 
estavam se afogando.  
 Matheus estava com alguns amigos na praia do Guaiúba, em Guarujá (SP), para 
passar o feriado e presenciou dois meninos, um de 13 e outro de 12 anos, se afogando. 
Mesmo sem experiência em mergulho ou salvamento, o Soldado entrou no mar para ajudar. 
Ele conseguiu retirar o jovem de 13 anos, porém, após o resgate ele foi levado por uma forte 
onda e afundou no mar sem conseguir salvar o segundo menino.  
 O soldado foi retirado do mar já inconsciente por salva-vidas, que foram acionados 
pelos banhistas. Na faixa de areia, Mateus foi socorrido pelo Grupamento de Bombeiros 
Marítimo e encaminhado à Unidade de pronto Atendimento da Rodoviária em parada 
cardiorrespiratória, mas não resistiu. O rapaz teve uma atitude honrável e heroica, dando sua 
vida para salvar a vida dos meninos. 
 O adolescente de 13 anos que foi resgatado pelo soldado, foi encaminhado pelo 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), onde recebeu os primeiros socorros e 
liberado em seguida. Enquanto isso, o corpo de Daniel Reis da Silva, de 12 anos, foi 
encontrado na manhã desta terça-feira (8). 
   
  Assim, manifesto meu profundo pesar e minha solidariedade aos familiares das vítimas 
neste momento de dor profunda e imensa perda, e requeiro que esse voto fique devidamente 
consignado, nos termos regimentais, nos anais da Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo. 
 

 

Sala das Sessões, em 11/06/2021. 

 a) Coronel Nishikawa 


