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ôã'Câirara Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de
Mato Grosso do Sul, vêm por meio da presente Moção, parabenizar os Policiais
Militares Alyson Souza Bulcão - CbPM, Edilson de Assis Pereira da Silva - CbPM e

Leandro Rocha - SdPM, pela brilhante atuação no atendimento à Ocorrência Policial
relacionada a uma criença que Íicou presa dentro de veiculo".

No dia 08 de junho de 2022, os Policiais Militares acima relacionados, ao

realizarem rondas pelo perímetro urbano de São Gabriel do Oeste, foram abordados por

uma senhora que informou que seu filho de dez meses de idade tinha acabado de ficar

preso no interior do veículo da famÍlia, em frente a uma unidade de saúde. Consta que a

chave frcou no banco traseiro do veículo e as portas chavearam automaticamente.

Considerando o perigo iminente que soÍria a criança, já que tinha problemas

cardíacos e chorava muito, os Policiais Í\ililitares não hesitaram em quebrar o vidro do

veiculo a socorrer o menor.

Não se trata apenas de realizar um procedimento, mas, sim, de prestar uma

assistência imediata e estar no local, realizando o trabalho preventivo, que é a funçáo mais

esperada pela sociedade em relação à Polícia Militar.

A propósito, é sempre conveniente afirmar que a Polícia Militar de São

Gabriel do Oeste realiza um excelente trabalho, com as condições que dispõe, destacando-

se, neste caso, o trabalho dos Policiais Militarês Alyson Souza Bulcão - CbPM, Edilson
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de Assis Pereira da lva - CbPM e Leandro Rocha - SdPM.
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