REQUERIMENTO Nº 001/2022
MOÇÃO DE AGRADECIMENTO E RECONHECIMENTO
Vivian Aparecida Barbosa co-autora da Moção e demais
Vereadores da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Anhumas,
Estado de São Paulo, juntos subscrevem esse documento para
aprovação

da

MOÇÃO

DE

AGRADECIMENTO

E

RECONHECIMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS a todos os
servidores públicos aposentados pelo cumprimento de toda as
funções de forma responsável.
JUSTIFICATIVA
A Vereadora

que esta subscreve, vem na forma regimental e

depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, requerer que seja
consignada na ata dos trabalhos desta Sessão Ordinária uma
Moção de Agradecimento e Reconhecimento a todos os servidores
públicos aposentados pelo cumprimento de todas as funções de
forma responsável. É imperioso deixar claro que “todo trabalhador
que cumpre com suas funções de forma responsável e que se
desdobra para atender aos serviços colocados sobre sua alçada,
tem como maior recompensa, o reconhecimento e a gratidão
daqueles a quem beneficiou” Importante dizer ainda que é sempre
bom lembrar a função nobre que têm aqueles que trabalham no
serviço público e que lidam, não com o que é do governo, conceito
muitas vezes entendido de forma distorcida, mas com o que é
público e, portanto, de todas as pessoas. Sendo assim, a presente
homenagem é fruto do reconhecimento, em valorizar todo

empenho, brilhantismo, dedicação, competência e esmero de todos
estes, não medindo esforços em fazerem o melhor, mesmo ao meio
de tantas

turbulências, com

o objetivo

de

atenderem

às

necessidades de toda a população local, sem distinção de toda e
qualquer situação.
Plenário João Lucas Mariotto, 04 de fevereiro de 2022.
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REQUERIMENTO 002/2022

REQUEREMOS na forma regimental, depois de ouvido o Douto
Plenário que se oficie ao Senhor Prefeito municipal para que o mesmo preste
as seguintes informações:
1- quantos e quais são os cargos comissionados existente atualmente no
quadro de funcionários do poder Executivo;
2- informar o cargo, nome do funcionário ocupante, onde esta locado e
data de nomeação;
3- qual a formação acadêmica do nomeado
PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO, 04 DE MARÇO DE 2022.
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REQUERIMENTO 003/2022
REQUEREMOS à Mesa satisfeitas as formalidades regimentais, que
seja oficiado o Deputado Mauro Bragato para que apresente a Secretaria de
Estado de Saúde do Estado de São Paulo a necessidade de mutirão para
eliminar as cirurgias Eletivas de nossa região DRS XI de Presidente Prudente,
abrangendo 45 municípios de nossa região, fato este que vem prejudicando os
usuários do SUS.
JUSTIFICATIVA
A longa espera na fila para realização de cirurgias eletivas está
causando graves problemas na saúde das pessoas, pois o médico fala da
urgência, mas isto não tem acontecido então o que acaba piorando o estado da
saúde dos pacientes, pois é o caso de uma enfermidade, como exemplo de
“paciente que tem um problema de joelho que para de anda, que entra em
depressão, que aumenta o consumo de medicamentos, gerando um custo
maior para o município em medicamentos e da própria família”.
Entendo que a PANDEMIA tirou as condições de muitos atendimentos, mas é
necessário se olhar para frente, este período vai passar, precisamos buscar
meios de iniciar um atendimento para atender estas cirurgias, ainda que muito
lento, mas tenha que se iniciar.
Relata alguns especialistas ouvidos pelo Estadão, é que muitos dos
pacientes com cirurgias adiadas agora sofrem com a demora em remarcar as
intervenções na rede pública, enquanto seus quadros se agravam. Já no
sistema de saúde suplementar, a rede privada diz ver queda de até 20% da
receita esperada para o ano. “Dados mostram que houve muitos óbitos de
covid e também de outras doenças, muito provavelmente pela dificuldade de
acesso nesse período”, diz Daniel Soranz, professor da Fiocruz.
Comentário
“O ato cirúrgico é um acontecimento marcante na vida de um indivíduo,
pois ele espera ter uma vida mais saudável e com melhor qualidade após o
procedimento. Uma intervenção cirúrgica requer um preparo prévio do paciente
e de seus familiares, que muitas vezes necessitam afastar-se de suas
atividades laborais, da sua residência, de seu habitat natural e de seus
conhecidos por algum tempo, mobilizando recursos físicos, emocionais e até
financeiros para enfrentar esse momento da vida. O indivíduo que está para se
submeter a uma cirurgia encontra-se diante de vários medos e incertezas,
incluindo medo do desconhecido, da morte, da anestesia, da deformidade ou

outras ameaças à imagem corporal que podem provocar desconforto e
ansiedade”.
“Por estes motivos, o fato de se suspender uma cirurgia programada
pode ter efeitos drásticos para os pacientes, mesmo que estes sejam
informados dos motivos responsáveis pelo cancelamento. O cancelamento de
uma cirurgia é um fato importante que muitas vezes não recebe atenção por
parte dos profissionais de saúde e pela direção hospitalar. Essa suspensão
pode significar para o paciente e para o serviço, inúmeros inoportunos,
aumentando muitas vezes o tempo de internação, o risco de infecção hospitalar
e os custos para a instituição. Os danos emocionais e financeiros poderão
diminuir se a suspensão acontecer antes do paciente afastar-se do seu
ambiente de trabalho e da internação. As cirurgias que são suspensas no dia
agendado e após a admissão do paciente no Centro Cirúrgico levam ao
aumento de custos hospitalares e à perda de horário da sala cirúrgica”.
“Quando uma cirurgia é cancelada, o paciente já realizou todo o preparo
cirúrgico, ou seja, já foi admitido na instituição, já realizou o preparo e todos os
exames pré-operatórios, e, em alguns casos, já foi até encaminhado ao Centro
Cirúrgico. A informação de que sua cirurgia foi cancelada ainda provoca
desânimo e decepção, pois sua situação clínica não será solucionada. Sob a
ótica da instituição, um agendamento cirúrgico envolve uma quantidade
significativa de pessoas e interfere no planejamento das equipes fora dessa
unidade, como o setor de internação, no qual é responsável pela reserva de
leito antes e após a cirurgia; as equipes médicas e de enfermagem que
atendem e supre suas necessidades básicas no pré e pós-operatório; as
equipes do laboratório, do serviço de farmácia, e centro de material e
esterilização, dentre outros”.
“O cancelamento de uma cirurgia faz com que os pacientes desconfiem da
credibilidade da instituição e competência dos profissionais que ali atuam, além
de desestimular os cirurgiões a realizarem seus procedimentos, pois sabem
que sua cirurgia poderá ser suspensa”.
“Os profissionais de enfermagem são responsáveis pela assistência e
organização dos procedimentos cirúrgicos, utilizando os recursos disponíveis
com o intuito de melhorar os resultados. Os enfermeiros, nesse processo
assumem o papel de líderes ou gestores prevendo e provendo possíveis
imprevistos que possam ocorrer, tentando minimizá-los”.
“Ao se analisar as suspensões cirúrgicas, deve-se considerar os prováveis
danos que podem ser causados para os pacientes, para os profissionais de
saúde e para a instituição. Além disso, tem-se que considerar o prejuízo que
essas suspensões ocasionam na sociedade, uma vez que, além dos impostos
pagos e muitas vezes, mal aplicados, existe a possibilidade de o paciente ser
um trabalhador que deixa de ser produtivo, ao permanecer internado sem ver
seu problema de saúde solucionado”.

“A realização desse estudo justifica-se pelo fato de o cancelamento cirúrgico
ainda ser um grande desafio aos profissionais e às instituições de saúde,
acarretando aos usuários do sistema hospitalar, grande prejuízo emocional,
financeiro e em sua saúde. Logo, pretendeu-se proporcionar com essa
pesquisa, subsídios para criação de métodos gerenciais que possam diminuir a
incidência de suspensão cirúrgica, acompanhando este indicador e
demonstrando sua importância para os profissionais que trabalham no Centro
Cirúrgico. Nessa perspectiva, este estudo objetivou identificar a taxa de
suspensão de cirurgias eletivas por especialidades cirúrgicas, como também
verificar os principais motivos de suspensão”. (Revista Enfermagem Digital
Cuidado e Promoção da Saúde Julho/Dezembro 2019)
Este comentário reflete o problema antes da PANDEMIA, hoje em nosso
município são vários pacientes procurando apoio para que estas cirurgias
aconteçam, fugindo da competência do Município os atendimentos de Alta
Complexidade, mas é compreensível pelo momento, mas é inadmissível a falta
de se planejar e buscar uma solução a curto, médio e longo prazo para atender
estas pessoas, então temos que apresentar nossas necessidades ao Governo
do Estado que através da Secretaria Estadual da Saúde, nos traga este
atendimento HUMANIZANDO a atenção à saúde.

Plenário João Lucas Mariotto, 04 de Março de 2022.
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REQUERIMENTO 004/2022
MOCAO DE APELO N°01/2022
O câncer, segundo o INCA, esta entre as doenças responsáveis pela
mudança do perfil de adoecimento da população brasileira, sendo um dos
problemas de saúde pública que representa grande complexidade para
enfrentamento perante o Sistema de Saúde, dada a sua extensão
epidemiológica, social e economia.
Cientes disto, surge a importância de se voltar a atenção à saúde
publica, intensificando os cuidados preventivos e de tratamento efetivo da
doença. Para tanto, a rede de serviços de saúde precisa contar com
atendimento especializado, demandando verdadeiro planejamento e ações
integradas das esferas governamentais, pois todos tem a responsabilidade de
garantir o direito do paciente em receber atendimento, e de cumprir deveres
enquanto gestores do SUS.
No Estado de São Paulo, pacientes de todas as regiões do Estado
diagnosticados com câncer podem receber atendimento especializado per meio
de um serviço de saúde unificado. É através da Rede Hebe Camargo de
Combate ao Câncer que e os paulistas realizam o tratamento em um conjunto
de unidades de saúde que fornece assistência integral, de qualidade e
resolutiva a doença com base na diretriz do SUS. O principal objeto da Rede
nos últimos anos foi aprimorar o modelo de atenção ás pessoas com câncer,
de forma que elas realizassem o tratamento em hospitais referenciados em
todo território paulista.
A regulação de oncologia do Estado de São Paulo teve inicio na Central
de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS) em 2014. O objetivo
foi oferecer um sistema de assistência às necessidades imediatas do cidadão
através da equidade do acesso ao SUS. Os pacientes realizam o atendimento
primário em uma unidade de saúde dos municípios de nossa região e, caso os
exames apresentem algum indicio de diagnostico de câncer, são
encaminhados para · uma instituição especializada por meio do sistema
CROSS.
Por certo, embora notadamente reconhecidos os esforços para a
efetivação de toda essa rede de diagnostico e de tratamento, é preciso registrar
que, infelizmente, a realidade tem sido marcada por impasses advindos da
demora no atendimento. Ha um alto índice de pessoas portadoras de vários
tipos de câncer na fila de espera para consulta por meio do Sistema de
Regulação CROSS. Tal situação tem afetado diretamente vários pacientes de
nossa DRS-XI de Presidente Prudente-SP, salientamos ainda da demanda
Regional, resultando em demasiado descontentamento e em repercussões no
meio politico.

Assim, a presente Moção vem no sentido de registrar um APELO as
autoridades estaduais da área da saúde, para que providencias sejam tomadas
a fim de se regularizar o atendimento aos pacientes com câncer, tendo em
vista que, essa doença, independentemente do grau em que se encontra, gera
fortes impactos, de natureza física e psicológica, na vida dos pacientes e de
seus familiares, razão pela qual a delonga no atendimento acaba por
intensificar o sofrimento e por retardar o adequado tratamento a que o cidadão
tem direito.
Por esses motivos, SOLICITO o apoio dos nobres colegas na
aprovação da presente Moção, a fim de consignar em Ata de nossos trabalhos,
um APELO ao Governo do Estado de São Paulo, para que o atendimento
prestado aos pacientes com câncer, por meio do sistema CROSS, possa ser
regularizado e oferecido com qualidade, prontidão e eficiência.
Da presente Moção seja dada ciência ao Secretario de Estado da Saúde
de São Paulo, Jean Gorinchteyn.

Plenário João Lucas Mariotto, 04 de Março de 2022.
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REQUERIMENTO Nº. 005/2.022
Requeiro à Mesa na forma regimental, depois de ouvido o
Douto Plenário, considerando o que dispõe o Regimento Interno desta Casa de
Leis em seu Artigo 133º, alínea d, no que tange a concessão de Cidadania
Honorária, seja concedido ao Deputado Estadual do PSDB – Partido da Social
Democracia Brasileira, MAURO BRAGATO, o título de Cidadão
Anhumense .
JUSTIFICATIVA
Através do presente, queremos homenagear o Deputado
Estadual do PSDB Mauro Bragato, pela sua brilhante atuação legislativa, e
principalmente pelo carinho com que tem dispensando a Anhumas, detalhado
através de relação de benefícios concedidos e relacionados no Anexo a este
requerimento e que, em sendo aprovado, estes vereadores, solicitam a
Secretaria Diretora desta Casa de Leis, a elaboração do respectivo Projeto de
Decreto Legislativo para a concretização do presente.
PLENARIO JOÃO LUCAS MARIOTTO, 30 de Março de 2.022.

AUTORES:

EM APOIO:

SERGIO RODRIGUES
Vereador

GERVASIO MARRAFON
Vereador

Antônio Silva Nascimento
Vereador

Danilo Almeida Silva
Vereador

Paulo Sergio de Seixas
Vereador

Camila Silva Pereira
Vereadora

Douglas Alves Barbosa
Vereador

Vivian Aparecida Barbosa
Vereadora

Alecy Rodrigues de Oliveira
Vereador

RELATÓRIO DEP. MAURO BRAGATO
ORGÃO DE ORIGEM
ESPORTES
SEC. AGRICULTURA
E ABASTECIMENTO

MEC
SEC. AGRICULTURA
E ABASTECIMENTO
DEFESA CIVIL
SEC.
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL
FEAS - SEC.
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
SEC. AGRICULTURA
E ABASTECIMENTO
SEC. AGRICULTURA
E ABASTECIMENTO
SEC. AGRICULTURA
E ABASTECIMENTO
SEC. AGRICULTURA
E ABASTECIMENTO
SEC. DE
INFRAESTRUTURA E
MEIO AMBIENTE
SEC. AGRICULTURA
E ABASTECIMENTO
SEC.
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL
SEC. EDUCAÇÃO

OBJETIVO
EQUIPAMENTOS PARA
INSTALAÇÃO DE PISTA
DE SKATE
FOMENTO DA
AGRICULTURA –
CERTIFICADO
CIDADANIA NO CAMPO –
MUNICIPIO AGRO
ÔNIBUS ESCOLAR DE 44
LUGARES
TRATOR AGRÍCULA

VALOR R$
198.923,00

COSNTRUÇÃO DE PONTE
SOBREO CÓRREGO
CAMBUI
MELHORIA DE
INFRAESTRUTURA

709.071,09

AÇÕES, PROJETOS
SOCIAIS

18.611,00

FÁBRIA DE RAÇÃO COM
SILO ARMAZENADO
RECUPERAÇÃO DE 8 KM
DE ESTRADAS RURAIS
RECUPERAÇÃO DE
ESTRADAS RURAIS
AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTO PARA
TRITURAR GALHOS
CONSTRUÇÃO DE
GALERIAS PLUVIAIS

1.200.000,00

PROGRAMA MELHOR
CAMINHO
MELHORIA DE
INFRAESTRUTURA

788.000,00

40.000,00

226.500,00
125.000,00

300.000,00

628.000,00
20.000,00
80.000,00
305.400,00

250.000,00

CONSTRUÇÃO DE
1.500.000,00
CRECHE ESCOLA
OBS: lembrando que esses recursos foram conseguidos direta e indiretamente pelo
Deputado.

RELAÇÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
PLEITO ANO
13124
2004

12383

2004

14133

2005

14894

2006

15304

2007

15471

2007

16671

2008

17586

2009

18757

2010

19812

2011

19862

2011

DESCRIÇÃO
ORGÃO
VALOR
SITUAÇÃO
Emenda para implantação, FUNASA/MS
24.000,00 ATENDIDO
ampliação ou melhoria do
sistema de coleta, transporte e
destinação final de resíduos
sólidos, para prevenção e
controle
de
agravos
no
município.
Recursos para implantação,
FNS/MS
24.000,00 ATENDIDO
ampliação e adequação de
unidade Básica
Doação de uma cadeira de rodas GABINETE
0,00 ATENDIDO
comum, uma cadeira de banho,
um par de muletas e um
andador, para uso da população
carente do município
Recursos para apoio a projetos
MAPA
48.750,00 ATENDIDO
de desenvolvimento do setor
agropecuário
Emenda da bancada do Estado
MAPA
150.000,00 ATENDIDO
de São Paulo, para apoio a
projeto de desenvolvimento do
setor agropecuário, aquisição de
patrulha agrícola
Emenda individual do Estado de
MAPA
48.750,00 ATENDIDO
São Paulo, para apoio a projeto
de desenvolvimento do setor
agropecuário – Trator
Recurso do programa pró- FNDE/MEC 1.100.000,00 ATENDIDO
infância para construção de
creche
Emenda
individual
para
FNS/MS
130.000,00 ATENDIDO
construção de unidade básica de
saúde
Recurso do programa caminhos FNDE/MEC
198.000,00 ATENDIDO
da escola para aquisição de
ônibus escolar
Recurso para construção de uma FMDE/MEC
500.000,00
EM
quadra coberta através do
ANÁLISE
programa de aceleração do
crescimento PAC II
Prorrogação do prazo de FNDE/MEC
ATENDIDO
vigência do convênio para

20159

2012

23183

2013

construção da creche do
programa pró-infância, porais
180 dias, firmado entre a
prefeitura e o FNDE/MEC.
Atualização do saldo de juros
para construção de um muro
Concessão de um caminhão
caçamba através do PAC II

FNDE/MEC
MDA

80.000,00

ATENDIDO
ATENDIDO

REQUERIMENTO Nº 006/2022

CONGRATULAÇÃO
REQUEIRO À MESA, ouvido o douto Plenário, nos termos regimentais,
seja consignados na ata dos trabalhos da presente sessão, votos de
congratulações com senhor WELLINGTON BOZO, pela relevante atuação e
prestação dos trabalhos como Vereador do Legislativo da Câmara Municipal de
Presidente Prudente - SP, destacando-se pela dedicação e competência no
exercício do cargo.
Requeiro ainda que, da aprovação deste, seja oficiado ao Senhor
WELLINGTON BOZO - Av. Washington Luiz, 544 Centro – CEP 19010-090 –
Presidente Prudente – SP, apresentando os cumprimentos do Legislativo
Anhumense.

Plenário João Lucas Mariotto, 20 de Maio de 2022.

ALECY RODRIGUES DE OLIVEIRA
Vereador - Autor

REQUERIMENTO N° 007/2022
Requeiro a mesa, depois de ouvido o Douto Plenário, nos termos
regimentais, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
Adailton Cesar Menossi, e Assessor de Obras, limpeza, parques e Jardins João
Carlos Cruzeiro, para que envie a esta Casa de Leis as informações, a saber:
Considerando a referida responsabilidade estende-se a administração a
manutenção das praças pública, que seja feito estudos no sentido de realizar a
poda e manutenção das arvores na Praça João Zachi, localizada no jardim IV
centenário na Rua Antônio Rabelo na altura do numeral de frente aos Nºs 261,
271 e 281nesta cidade.
Requeiro ainda se há contrato vigente de prestador de serviços voltado a
esta manutenção das praças e arvores das áreas públicas da cidade?
Considerando, que foi feito execução de acessibilidade nas calçadas
da referida praça, gostaria de saber se tem projeto para estender a
continuidade na extensão da cidade? Por considerar um excelente projeto
beneficente aos portadores de deficiências físicas.
Conforme os anexos;
JUSTIFICATIVA:
O Presente Requerimento tem como objetivo sanar situações que são
pauta de reclamações pelos moradores vizinhos, pois com tempo de chuva e
ventos ocorre um atrito entre galhos das arvores e a rede de energia
provocando rompimento de cabo de energia e a interrupção do fornecimento de
energia no bairro, causando assim inúmeros transtornos e até danos os
eletrodomésticos aos moradores e quando abre chamado na concessionaria de
energia a mesma alega que não é culpa da empresa de energia.
Tal requerimento se justifica para promover e ampliar a transparência,
permitindo aos cidadãos informações pertinentes sobre os atos de gestão e
melhorando a participação na fiscalização da Administração Pública.
Diante do interesse público inerente à matéria, pleiteia-se a aprovação
do presente Requerimento pelo Plenário.
Sem mais, para o momento, votos protestos elevada estima distinta
consideração em apreço.
Plenário João Lucas Mariotto, 11 de Junho de 2022.
Alecy Rodrigues de Oliveira
(Autor) Vereador

REQUERIMENTO Nº 008/2022

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO E APLAUSO
REQUEIRO à mesa, após as formalidades regimentais, que seja citado em
ata, nos anais dos trabalhos deste Legislativo, MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÃO E APLAUSO, ao pintor profissional anhumense,
RODRIGO ALVES BARBOSA, em razão do reconhecimento de sua relevante
atuação na referida profissão, o promovendo e também enobrecendo o nome
do Município de Anhumas, a nível regional, estadual e nacional.
Registro ainda nesta oportunidade, meu respeito, admiração, e acima de
tudo orgulho pelo sucesso que o homenageado vem alcançando em sua
carreira, no decorrer desses 20 anos de profissão, demonstrando sempre
extremo profissionalismo, responsabilidade e muito comprometimento,
contribuindo assim com seu sucesso, tornando-se um exemplo para a
sociedade.
Requeiro ainda, que seja dada ampla divulgação a homenagem, conferida
por esta Casa Legislativa, dando ainda conhecimento da presente propositura
ao ilustre cidadão homenageado.
TRAJETÓRIA
Rodrigo Alves Barbosa, mais conhecido como Rodrigo GB Pinturas, é
natural de Anhumas, nasceu em 25 de maio de 1982. Filho de Aparecida
Fátima Bernardes Alves Barbosa e Reginaldo Alves Barbosa (in memória).
Suas irmãs Vivian Aparecida Barbosa e Lilian Aparecida Barbosa. É pai de
Guilherme Santos Barbosa e Barbara Santos Barbosa.
Seu primeiro contato com a pintura de casas residenciais, aconteceu ainda
quando jovem, por volta dos seus 17, 18 anos, onde na época exercia o cargo
de servente de pedreiro. Foi através de seu amigo Danilo Cruz, que realizou o
primeiro trabalho na pintura, o ajudando a pintar a parede de uma casa na
época, mesmo sem saber pegar em um pincel, porém a vontade de aprender e
a necessidade do serviço era maior. Após esse episódio, Rodrigo não parou e
seguiu firme na pintura, se aprimorando cada dia mais nessa profissão, até que
em 2010 abriu sua empresa por meio do MEI, dando o nome de GB Pinturas.
Nome esse, vindo das iniciais de suas duas riquezas, seus filhos.
E desde então, vem colhendo muitos frutos nessa que escolheu para ser
sua profissão de vida, onde desempenha com tanto amor, dedicação e
profissionalismo. Já conquistou vários prêmios na categoria como: Pintor
Destaque interior SP, Pintura Na veia nível Brasil, entre outros. Tem participado
de diversas Lives ao vivo com profissionais conhecidos a nível Estadual e
Brasil da área da pintura, onde conta um pouco de sua trajetória, não deixando
de enobrecer sempre o nome Anhumas.

Participou esse ano da maior Feira da Construção Civil, a FEICON, em
São Paulo, onde pode estar junto de grandes nomes, conhecendo o que há de
mais novo no mercado para a pintura residencial e comercial. Rodrigo continua
se aprimorando dia-a-dia em sua área oferecendo sempre o que há de melhor
e qualidade a seus clientes.
PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO, 24 DE JUNHO DE 2022
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REQUERIMENTO Nº 009/2022
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO E APLAUSO
REQUEIRO À MESA, ouvido o douto Plenário, nos termos regimentais,
que seja consignado na ata dos trabalhos da presente sessão, votos de
congratulação e aplauso ao Cb PM 136087-6 ODÉCIO MARRAFON, pela
relevante atuação e prestação dos trabalhos à frente do 18° Batalhão de
Polícia Militar do Interior, destacando-se pela sua dedicação e competência no
exercício do cargo, assim como também pela sua empatia ao próximo em
recente salvamento de um bebê.
SÍNTESE DA OCORRÊNCIA
No dia 24 de julho de 2022, por volta das 21h10min, no Município de
Anhumas/Sp, sido responsável pelo salvamento de um bebê de 40 dias de vida
que se encontrava engasgado, desfalecido, e sem sinais vitais nos braços dos
pais. A PM foi acionada através do COPOM, onde o serviço de viatura e a
equipe composta pelo Cb PM Nicolau e Cb PM Acioli, deslocaram-se ao local,
onde encontrou o Cb Marrafon, que estava em gozo de folga, e reside próximo
ao local da ocorrência, realizando já inicialmente a manobra de “heimlich”
(técnica de primeiros socorros em casos de emergência por asfixia).
Imediatamente em meio a aglomeração de pessoas, os Cbs Nicolau e Acioli
auxiliaram o Cb Marrafon. Após longos minutos de desespero, mantiveram o
procedimento até que o batimento cardíaco da criança voltasse e ela
apresentasse reação. Após ouvir o choro do recém-nascido e com a chegada
da ambulância municipal, acompanharam sua condução e atendimento médico
especializado. O empenho e o conhecimento aprimorado dos Policiais Militares
foram fatores preponderante para serem destacados diante de seus pares e
reconhecimentos por superiores para conquista do êxito na missão de defender
a vida, a integridade física e a dignidade da pessoa humana. Motivo pelo qual,
tal fato se faz merecedor de serem eleitos como condutores da “Ocorrência de
Destaque no Mês de julho de 2022”, da Companhia da PM local.
Requeiro ainda que, da aprovação deste, seja oficiado ao Cb PM Odécio
Marrafon- Rua.Vicente Lopes Ramon, 668, Centro – CEP 19580-000 –
Anhumas–SP, apresentando os cumprimentos do Legislativo Anhumense.
Plenário João Lucas Mariotto, 20 de Agosto 2022.
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