Militares da Aeronáutica são homenageados pela Assembleia Legislativa
Ter, 06 de Novembro de 2018 20:09 -

Por proposição do presidente do Legislativo Estadual, deputado Ezequiel Ferreira de Souza
(PSDB), a Assembleia Legislativa promoveu nesta terça-feira (6), sessão solene em alusão ao
Dia do Aviador e Força Aérea Brasileira (FAB), comemorado anualmente em 23 de outubro. A
data marca os 77 anos da Aeronáutica no Brasil e 76 anos no Rio Grande do Norte.

"Hoje nos reunimos para prestar homenagens a homens e mulheres que dedicam suas vidas à
aviação brasileira - civil e militar - transportando, vigiando, protegendo, combatendo, cortando
os céus deste imenso Brasil", disse Ezequiel, ocasião em que também destacou o papel da
FAB. "Esta Casa tem a honra e o dever em prestar homenagem à essa instituição, sempre
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presente nos momentos cruciais de nossa história. A importância da FAB para o progresso de
nosso País e para a defesa de nossa soberania é algo que dificilmente poderíamos mensurar",
acrescentou.

Na oportunidade, o parlamentar rendeu homenagens e agradecimentos a um grupo de
militares com destacada atuação no Estado, dentre eles o Comandante da Ala 10 e da
Guarnição de Aeronáutica de Natal, o Brigadeiro do Ar Luiz Guilherme Silveira de Medeiros; o
Diretor do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, Tenente-Coronel Engenheiro Fábio
Andrade de Almeida; e o Tenente-Coronel Intendente Carlos José Rodrigues, Chefe do
Grupamento de Apoio de Natal.

"Com tanta virtude e com tanto zelo, esses militares nos mostram que as aspirações e os
anseios de um povo se transformam em um grande feito quando alimentados pela união, pela
determinação e pela inesgotável força para prosseguir", enfatizou o presidente Ezequiel.

Em nome dos homenageados, o Brigadeiro do Ar Luiz Guilherme relembrou a história da
aviação brasileira e agradeceu a honraria conferida pela Assembleia Legislativa. "Ao
comemorar o Dia do Aviador, o Poder Legislativo reveste-se de um valor todo especial.
Agradecemos ao deputado Ezequiel Ferreira por esse momento, oportunidade para
rememorarmos os feitos de Santos Dumont e enaltecermos a Força Aérea Brasileira na missão
de defender, controlar e integrar nosso espaço aéreo", declarou.

Também participaram da sessão os deputados Hermano Morais (MDB), Nelter Queiroz (MDB),
José Adecio (DEM), Marcia Maia (PSDB) e Getúlio Rego (DEM).
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