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Excelentíssimo Senhor
Antônio Clésio Costa
Presidente da Câmara Municipal de Imbituba
Município de Imbituba/SC

MOÇÃO Nº 1/2020

“Moção de Congratulação aos Policiais Militares
Soldado Job e Cabo Cristiano de Imbituba.”

LUIZ CLAUDIO CARVALHO DE SOUZA (MDB), Vereador do Município de Imbituba, com 
assento nesta Egrégia Casa Legislativa, vem no exercício de suas prerrogativas, à presença de Vossa
Excelência, no  termo do artigo 117, § 2º, inciso VII do Regimento Interno, propor para deliberação
do Plenário, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO para os Policiais Militares  Soldado Job Pinheiro
da Rocha e Cabo Cristiano Ramos.

JUSTIFICATIVA

Uma história linda, que teve um final feliz graças a dois policiais militares. Foi assim
que Tamiris de Oliveira Silva, de 25 anos, definiu o nascimento da filha Laura Cecília em Imbituba,
no Litoral Sul de Santa Catarina. A menina nasceu no pátio de casa, quando a mãe embarcava no
carro para se dirigir à maternidade, e foi salva pela intervenção dos policiais que estavam de
serviço. Era por volta das 23h do último domingo (12), quando a moradora da Praia do Rosa, no
Litoral Sul de Santa Catarina, saiu de casa com a filha nos braços. Apesar de já ter nascido, a
criança, ainda estava ligada à mãe pelo cordão umbilical, e não reagia como esperado. Para concluir
os procedimentos do parto, Tamiris e seu marido partiram em direção ao estabelecimento hospitalar
de Imbituba, distante 20 quilômetros do local onde moram. Em meio ao trânsito intenso no Litoral
catarinense, que dificultava o rápido deslocamento do veículo, a família lembrou de pedir ajuda em
um posto policial que havia no caminho. Lá, encontraram o soldado Job Pinheiro da Rocha, de 35
anos, e o cabo Cristiano Ramos, de 43 anos.

Os dois levaram um susto ao ver do que se tratava o pedido de ajuda. O primeiro
impulso dos militares, segundo relato do cabo, foi acionar uma ambulância, com a estrutura
capacitada para o atendimento. A equipe de socorro, no entanto, realizava outro atendimento e
orientou que levassem a mãe e a bebê recém-nascida ao hospital o quanto antes. Ao calcular a
distância e o tempo que demorariam para chegar ao hospital, o cabo Cristiano lembrou-se de
conhecimentos obtidos há 17 anos, época em que entrou para a corporação: usou um lacre plástico
que tinha no colete balístico para "amarrar" o cordão umbilical, interrompendo a ligação com a
placenta e fazendo com que o bebê passasse a usar as vias aéreas para respirar. Com a bebê já
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respirando, os policiais iniciaram o deslocamento até Imbituba. No hospital, uma equipe já
aguardava a chegada da mãe e da recém-nascida, que rapidamente foram atendidas. 

Diante do exposto, solicito a APROVAÇÃO dos nobres vereadores da presente Moção
de Congratulação ao Soldado Job Pinheiro da Rocha e Cabo Cristiano Ramos. 

Sala das Sessões, em 05 de fevereiro de 2020.

Luiz Cláudio Carvalho de Souza
Vereador


