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Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE APLAUSO", na forma: ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através do Deputado Elizeu Nascimento, vem
apresentar MOÇÃO DE APLAUSO, pelo Ato de bravura ao Soldado da Policia Militar do Estado de
Mato Grosso Ronilson Ferreira Canabrava. 

JUSTIFICATIVA

 

Esta proposição atende conceder Ato de Bravura ao Soldado Ronilson Ferreira Canabrava,
RGPM - 886 860, onde uma criança de dois anos foi salva após ter se afogado na piscina de
casa, no dia 14 de Janeiro de 2020 em Alto Araguaia, interior do Estado.

Os pais, ao notarem que a criança estava desacordada, ligaram para polícia, O soldado que
estava de plantão passou orientações por telefone para os pais da criança, sobre como
realizar manobras de reanimação.Após procedimentos feitos pelos pais, com ajuda do policial
no telefone, a criança voltou a respirar. 
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Segue algumas Notas de Jornais Eletrônicos:

 

R9 News:

 ●

Uma criança de 2 anos ficou pelo menos 2 minutos submersa na água após cair na piscina de uma casa no bairro
Maria das Graças, em Alto Araguaia (418 km de Cuiabá). O caso ocorreu no domingo (12).

A informação é que o bebê foi salvo após orientações dadas por um policial militar por telefone a família. Os
procedimentos foram fundamentais para “reanimar” a criança. 

Segundo a PM, nenhuma equipe policial foi até o local. O caso também não foi registrando em boletim. 

“O caso ocorreu há dois dias. A criança ficou dois minutos desacordada e depois das orientações massagem  e
ventilação bucal e a criança voltou”, relatou o policial a reportagem.

A criança foi encaminhada ao hospital municipal para receber atendimento.

__________________________________________________________________________________________
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Criança de dois anos se afoga e é reanimada após instruções de policial
por telefone

reporter1  15/01/2020

 

Uma criança de dois anos foi salva após ter se afogado na piscina de casa, no domingo (12). Os pais, ao
notarem que a criança estava desacordada, ligaram para polícia. 

O soldado que estava de plantão passou orientações por telefone para os pais da criança, sobre como
realizar manobras de reanimação.Após procedimentos feitos pelos pais, com ajuda do policial no telefone, a
criança voltou a respirar. 

Não foi registrado boletim de ocorrência. O caso ocorreu em Alto Araguaia-MT. 

______________________________________________________________________________________

Diante do Exposto me direciono aos seguintes pares para a aprovação desta proposição de reconhecimento
pela excelente atuação da Policia Militar na nossa segurança Pública. 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Fevereiro de 2020
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https://jornaldebrasilia.com.br/nahorah/crianca-de-dois-anos-se-afoga-e-e-reanimada-apos-instrucoes-de-policial-por-telefone/
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Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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