Câmara Municipal de Assis
Estado de São Paulo
Rua José Bonifácio, 1001 – CEP 19800-072 – Fone/Fax: (18) 3302-4144
Site: www.assis.sp.leg.br – e-mail: cmassis@camaraassis.sp.gov.br

Fls. 1

Proposição Eletrônica nº 4276

MOÇÃO Nº 71/2019
Código: M1676350218/4276

Requeremos à Mesa, ouvido o Plenário e cumpridas as
formalidades regimentais, seja inserido na Ata de nossos trabalhos Moção de congratulações e
aplausos ao Cb PM Rodrigo de Barros D’Imbério por sua participação nas buscas pelas
vítimas do rompimento da barragem ocorrido em Brumadinho/MG.
O cabo PM Rodrigo de Barros D’Imbério, que atua no Corpo de
Bombeiros de Presidente Prudente, mas é natural de Assis, filho do também bombeiro aposentado Adauto
D’Imbério, embarcou para a cidade de Brumadinho em Minas Gerais, onde participará das buscas pelas
vítimas do rompimento da barragem ocorrido naquela cidade no dia 25 de janeiro.
Nos dias 29 e 30 de janeiro, o Corpo de Bombeiros do estado recebeu as
inscrições dos bombeiros que se voluntariaram a auxiliar nas buscas e para se voluntariar a trabalhar em
Brumadinho era necessário ter os cursos de salvamento terrestre e Brec – Busca e Resgate em Estrutura
Colapsadas. Como o Cb PM D'Imbério possui os dois cursos e acredita na necessidade de auxilio que
aquele povo precisa, se oferecieu para ajudar.

O voluntariado para auxiliar nas buscas é uma forma encontrada para
colaborar para que as famílias que perderam seus entes tenha algum conforto, podendo enterrar seus
parentes, colaborar para amenizar a dor destas famílias, e também oferecer um pouco de descanso aos
bombeiros que estão trabalhando de forma incansável nas buscas desde o dia do acidente, sabemos que
unidos podem ajudar estas pessoas.
Por todas as razões aqui expostas, a cidade de Assis, neste ato
representada por seu Poder Legislativo, verdadeiro signatário dos anseios democráticos da sua
sociedade, congratula-se com o Cb PM Rodrigo de Barros D’Imbério e o aplaude
efusivamente por sua participação nas buscas pelas vítimas do rompimento da barragem
ocorrido em Brumadinho/MG..
Que seja encaminhado ofício ao homenageado, dando-lhe ciência
do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo em nome do povo
assisense, bem como envidado cópia ao Comando Geral da Policia Militar do Estado de São
Paulo e ao Comando do Corpo de Bombeiros.
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MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO CB PM
RODRIGO DE BARROS D’IMBÉRIO, POR SUA PARTICIPAÇÃO
NAS BUSCAS PELAS VÍTIMAS DO ROMPIMENTO DA
BARRAGEM OCORRIDO EM BRUMADINHO/MG.
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SALA DAS SESSÕES, em 07 de fevereiro de 2019.

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015.
Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o
número de proposição 4276.
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SARGENTO VALMIR DIONIZIO
Vereador - PSD
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