
Requerimento Nº: 945 / 2022

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

1º Secretario

APROVADO EM DISCUSSÃO ÚNICA

Em 10 de Março de 2022

VOTO DE APLAUSO A 3º SARGENTO DA POLÍCIA   MILITAR, PELO ATO

DE HEROÍSMO OCORRIDO NO ÚLTIMO DIA 07 DE MARÇO DE 2022

O Deputado André Fernandes, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, vem, com o devido respeito e acatamento,

requerer a Vossa Excelência, que após a manifestação do Plenário desta Casa Legislativa, se digne a encaminhar Votos de

Aplausos à 3º Sargento da Policia Militar Bárbara Pinto, lotada na SSPDS, que, em serviço no dia 07 de março de 2022, prestou

primeiros socorros a um bebê de quatro meses de vida salvando-o de um engasgo.

Justificativa:

A 3ª sargento Bárbara Pinto estava em seu expediente normal de guarda noturna da Secretaria. Por volta das 20h15min, os pais e a

criança chegaram, de carro, ao local. O bebê estava desmaiado e respirando com dificuldade. Segundo a mãe, o menino engasgou

durante uma lavagem nasal com soro fisiológico.

Há um esforço de alguns veículos de comunicação de duvidosa credibilidade, no sentido de desqualificar a ação policial,

reverberando erros no intento de causar descrédito às instituições militares.

Na contramão deste movimento de desqualificação, seguimos no intento de destacar atos de bravura de nossos policiais, que são

muito mais corriqueiros que os erros denunciados, típicos de qualquer operação humana.

Nós como parlamentares devemos sempre cooperar para o fortalecimento de todas as instituições, sobretudo nossas polícias que

são responsáveis pela segurança, bem, muito valorizado e necessário nos dias atuais.

Endereço:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - Av. Bezerra de Menezes, 581 - São Gerardo Fortaleza, CE - CEP:

60.325-003

Sala das Sessões, 09 de Março de 2022

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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Entrada Legislativo: 09.03.2022

Data Leitura do Expediente: 10.03.2022

Data Deliberação: 10.03.2022

Situação: Aprovado
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