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O Projeto de Resolução
O Requerimento
O Indicação

N°. 001/2018

X Moção de Aplausos e
Reconhecimento
O Emenda

Assina~

Autor: Vereador Dr. PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR- PMDB

Senhor Presidente:
Proponho à Mesa, após cumprimento das formalidades
regimentais e deliberação do Plenário, seja enviada MOÇÃO DE APLAUSOS
e RECONHECIMENTO, aos Bombeiros Sgt0 .BM. ADRIANO VITAL
COSTA, Sd.BM. ISADORA MAREGA DA SILVA OLIVEIRA, Sd.BM. IURI
JÚNIOR FRANCISCO e Sd.BM. MATHEUS CAMPOS ME ALMEIDA,
cumprimentando-os pelos bons serviços prestados à comunidade barragarcense, no pleno exercício de suas atividades, destacando o trabalho
realizado no dia 24/12/2017, quando do resgate de uma senhora, vítima de
queda e com fratura, em propriedade rural entre o Jardim Palmares e Distrito
de Voadeira.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Barra do Garças-MT.,
24 de janeiro de 2018.

Dr.PA
Presidente da Comissão de Educação, Cultura, Sat1de e Assist. Social
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Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:
Cumprimentamos com grande satisfação aos ilustres
integrantes do Corpo de Bombeiros de Barra do Garças, pelos bons serviços
prestados à comunidade barra-garcense, no pleno exercício de suas atividades,
junto àquela instituição.
A atividade do Bombeiro é de suma importância na garantia da
segurança do cidadão, inicialmente constituída com a função de combate a
incêndios, mas que suas funções dos bombeiros alargaram-se para quase todas
as áreas da proteção civil, como o resgate de pessoas em acidentes de trânsito,
desmoronamentos de edifícios, desastres naturais, salvamento em grande
ângulo, treinados para prestarem serviços de emergência médica e préhospitalar, no intuito de resguardar a vida das pessoas.
Os valorosos integrantes acima mencionados agiram com
prestatividade, quando em atendimento ao pedido de resgate à uma senhora,
que foi vitimada de queda, seguida de fratura de fêmur, no interior de sua
residência (banheiro), em uma chácara localizada entre o bairro Palmares e o
distrito de Voadeira, trabalho esse que proporcionou acesso rápido aos
serviços médicos, colaborando de forma positiva, para com o necessário
atendimento à referida senhora.
Assim sendo, queremos cumprimentar aos ilustres bombeiros,
manifestando a eles nossos aplausos ~osso reconhecimento, por tão valoroso
trabalho.
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