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Excelentíssrmo Senhor Presidente da Càmara Municipal de Cascavel.
roto ol

ACàmara Murucipal de Cascavel, por setrs Vereadores subscritotes, nos teÍmos que tegem o
art. 157 e 158 do Regrmento Interno destzr Casa de Leis, hipoteca, após deüberação
Iegislativa, UOçÃO DE, APLÂUSOS ao 4o Grupamento de Bombeiros de Cascavel pela
conquista do 2o Desafio Estadual de Salvamento VeiculaÍ, que ocoÍÍeu nos dias l" e 2 de

julho, do presente ano, flo Parque Barigui, na cidade de Cudtiba,Paranâ.

Dê-se ciência dessa Moção ao Excelentíssimo Comandante do 4" Grupamento de

Bombeiros - Cascavel, Tenente Coronel Rogério Lima de Âraújo.

É a Moção. Sala das Sessões.
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Rômulo Sadi Kisiel
V, Vereador/Podemos

Y Alcântara
Vereador/Patriota V /PV O BRASIL

Exposição de Nlouvos

À presente moção tem por escopo paraberúzar o 4o Grupamento de Bombeiros
de Cascavel pela conqüsta do 2o Desafio Estadual de Salvamento VeiculaÍ, que ocoÍÍeu nos dias 1" e 2

de )ulho, do presente ano, no Parque Barigü, na cidade de Curitiba,Paranâ.
A eqúpe é composta pelos seguintes integtantes:

- \X/ilüam Steffen Risardi - 2" Tenente
- Franciney Rodtrgues - Cabo
- Fetnando Ita Ferres Gonçalves - Soldado
- Gléber Ântônio Batanowski - 2" Sargento
- Edson fubeiro dos Santos - 3" Sargento
- Sétgio Medina - Soldado - Soldado
- Cícero naYegà Vianna - 2" Tenente

Essa competição visa testar a habiüdade e capacidade das equipes de s

de todo o Estado do Patanâ, em realizar atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito.
competição fotam simulados cenários de colisões de alta compleúdade, nos quais havia um

deveículo em condições de tnstabilidade, o que desafiava as equipes,
inúmeras diírculdades durante o atendimento às vítimas.

Âs vítimas e os cenários foram simulados a frm de realismo e

oferecet grandes desafios às eqüpes. Âs vítimas eram alunos do curso de meücina da Faculdades
Pequeno Príncipe e tinham lesões simuladas, as quais deviam set cuidadosamente üatadas. Além disso,
as vítimas tinham (também de forma simulada) pattes do corpo pÍesâs às fertagens. Todo o
atendimento devetia ser. rcalizado em, no máximo,20 mrnutos.

Esta competição, que fez parte do calendário em comemoÍaçào ao Día Nacional
do Bombeiro (2 dejulho), cofltou com 11 eqúpes de todas as regiões do Estado doParanâ.

-Às equipes eÍam compostas por seis integtantes: um comandante
rnihtar),
técnicos
militares

dois socorristas (que podiam ser médicos, bombeiros militates ou integrantes do SAMU)
(bombeiros miütares). No caso da equipe do 4o GB, todos os integrantes eÍam
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ESTADo Do eanaruÁ

Os critédos de avaüação da compeução se dividiam em ttês áreas: comando,
atendimento pré-hospitalar e técnica. Sendo que, com o resultado de melhor comandante, de melhor
eqüpe de atendimento pré-hospitalar e de 2" melhor equipe técnica, a eqüpe do 4" GB se toÍnou a

campeà deste desafio estadual.
Â equipe vencedoÍa, do 4oGB, e a segunda colocada, do 1"GB de Curitiba, tem

vaga garanttda no próxrmo Desafio Nacional de Salvamento VeiculaÍ, que acontecetá em Florianópolis,
em novembto deste ano, que contatâ com eqüpes de todo o Btastl.

Cabe destacaÍ que esse tipo de compeução tem como pdncipal obj
melhoda dos serviços prestados à população, em vista que os exaustivos treinamentos reaüzados,
busca da excelência, refletem-se em benefício às vítimas de acidentes.

Considerando aqü todos motivos acima explanados, apÍesentâmos a

IMoção de Aplausos, como forma de externar o reconhecimento à eqüpe vencedoÍa,
do nosso município a todo o Estado doParatá
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