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Moção de Aplauso
Deputado Eduardo Rocha

30/06/2020

Requeiro à Mesa, na forma regimental, ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado
MOÇÃO DE APLAUSO ao TENENTE-CORONEL GIL ALEXANDRE DA ROCHA Comandante do Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, ao CABO QPPM
RONALDO PEREIRA OZUNA e ao SOLDADO QPPM JEAN SANTOS, lotados na
cidade de Três Lagoas, em razão das atuações eficazes no socorro prestado à criança
Arthur Raphael Elias Almeida Silva, com apenas 14 dias de vida, no dia 24 de junho de
2020, na cidade de Três Lagoas.
A Moção de Aplauso deverá ser redigida nos seguintes termos:
"O Parlamento Sul-mato-grosssense, legítimo representante de todos os segmentos
sociais do Estado, por iniciativa de seu Vice-Presidente, DEPUTADO ESTADUAL
EDUARDO ROCHA, aplaude o Tenente Coronel GIL ALEXANDRE DA ROCHA Comandante do Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, bem como o CABO QPPM
RONALDO PEREIRA OZUNA e o SOLDADO QPPM JEAN SANTOS, valorosos
policiais militares na cidade de Três Lagoas, em razão das atuações eficazes no socorro
prestado à criança Arthur Raphael Elias Almeida Silva, com apenas 14 dias de vida, no
dia 24 de junho de 2020, na cidade de Três Lagoas.
Segundo conta na ocorrência policial, a data acima especificada, a equipe do Pelotão de
Trânsito foi abordada pela mãe do bebê Arthur, que estava em seu colo, clamando
socorro, porque a criança estaria afogada, já que se encontrava desacordada e sem
respiração. Imediatamente, os policiais ora homenageados, colocaram a criança em
decúbito ventral sobre a coxa de um deles, iniciando a técnica de primeiros socorros,
utilizada em casos de emergência por asfixia, chamada de Manobra de Heimlich,
obtendo êxito em desobstruir as vias aéreas.
A equipe da PM pôde contar com o importante apoio do socorrista Maycon Gomes da
Silva e da enfermeira Suzi de Fátima da Silva, que passavam pelo local, numa
ambulância da empresa Leituga Saúde. Eles deram continuidade ao salvamento do bebê,
garantindo a normalização de seu quadro, bem como efetuando seu encaminhamento ao
Hospital Nossa Senhora Auxiliadora para avaliação médica, a qual confirmou que o
socorrido estava bem.
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Graças à pronta atuação dos profissionais ora homenageados, a família da criança Arthur
Raphael Elias Almeida Silva, que contava com apenas 14 dias, pode celebrar o
salvamento da vida de seu ente querido, o qual não teve sequelas em sua saúde,
decorrentes do ocorrido.
A Polícia Militar precisa de policiais como os acima nominados, que não se furtam nas
suas obrigações, dedicando-se em prol do bem comum, atendendo às mais diversas
ocorrências, e, trazendo como resultado a promoção da paz social e maior segurança à
sociedade em geral.
Os policiais comandados pelo Tenente-Coronel Gil Alexandre merecem todo o
reconhecimento desta Casa de Leis, bem como suas promoções por atos de bravura, já
que, além de salvarem vidas, promovem e enaltecem o nome da instituição Polícia
Militar perante a população, conforme procedimentos a ser iniciados pela autoridade
competente, na forma legal"
Plenário Deputado Júlio Maia, 30 de junho de 2020.
DEPUTADO EDUARDO ROCHA
Vice-presidente da Assembleia Legislativa.
Enviar para:
Tenente-Coronel Gil Alexandre da Rocha.
2° Batalhão da Polícia Militar.
Rua: Manoel de Oliveira Gomes, n° 250, Jardim das Oliveiras.
Três Lagoas. CEP: 79630-030.
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