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Capitania Fluvial de Brasília recebe embarcações 
adquiridas com recursos de emenda parlamentar 

 
Deputada Magda Mofatto realiza entrega simbólica das embarcações  

à Capitania Fluvial de Brasília 
 

No dia 22 de setembro, a Capitania Fluvial de Brasília (CFB), organização 
militar subordinada ao Comando do 7º Distrito Naval (Com7ºDN), 
recebeu três motos aquáticas, com respectivas carretas rodoviárias, 
adquiridas com recursos oriundos de emenda parlamentar da Deputada 
Federal Magda Mofatto. 
  
As embarcações foram apresentadas à parlamentar em evento simbólico 
realizado às margens do Lago de Corumbá, em Caldas Novas (GO). O 
evento contou com a presença do Comandante do 7º Distrito Naval,   
Vice-Almirante Carlos Eduardo Horta Arentz, do Capitão dos Portos de 



Brasília, Capitão de Fragata Rômulo Pereira Bahia, e do futuro Capitão 
dos Portos de Goiás, Capitão de Fragata (T) Divanildo Felipe Santiago. 
  
A apresentação dos equipamentos e serviços oriundos de emendas 
parlamentares expressa o compromisso da Marinha do Brasil com a 
transparência e a correta aplicação dos recursos alocados.  
 
As novas embarcações permitirão à CFB e à futura Capitania Fluvial de 
Goiás (CFGO) maior eficiência no cumprimento das tarefas de zelar pela 
segurança da navegação, salvaguardar a vida humana e prevenir a 
poluição hídrica oriunda de embarcações na sua área de jurisdição.  
 

 
Entrega de placa de agradecimento à Deputada Federal Magda Mofatto pelo 

Comandante do 7º Distrito Naval, Vice-Almirante Carlos Eduardo Horta Arentz   

Na ocasião, o Comandante do 7º Distrito Naval ressaltou a importância  
da emenda parlamentar recebida: “É fundamental a iniciativa de parceria 
com os parlamentares, pois permite à Marinha reforçar sua capacidade 
operacional e, assim, prestar um melhor serviço à nossa população”.       
A Deputada Federal falou sobre o seu trabalho em apoio à segurança 
pública e parabenizou a Marinha pela transparência e pela boa gestão do 
recurso disponibilizado: “É admirável, primeiro porque eles conseguem 
adquirir mais do que o previsto e segundo pela transparência em mostrar 
o que foi adquirido. Isso nos honra muito porque não são todos que tem 
essa transparência, não são todos que agradecem”. 


