
 
MOÇÃO DE APLAUSOS 

Nº 09/2018 
 

                
                                               
Os Vereadores Supracitados da Câmara 
Municipal de Rubinéia, no uso de suas 
atribuições legais, apresenta ao Colendo 
Plenário o seguinte: 
 

 

 

Propõe à Mesa, ouvido o Colendo Plenário, 

satisfeitas as formalidades, a presente MOÇÃO DE 
APLAUSOS para o Cabo PM 913.747-5 PAULO SÉRGIO 
SOATO do 16bpmi-035/4002/18 - destacamento de 
Rubinéia /SP, pela coragem, presteza e conhecimento em 
salvar vidas. 

  

 

 

JUSTIFICATIVA: No dia 09 de outubro de 
2018, por volta das 15h /e 10minutos, durante um 

patrulhamento de rotina, o Cabo PM 913.747-5 PAULO 
SÉRGIO SOATO do 16BPMI-035/4002/18 - destacamento de 

Rubinéia /SP, foi comunicado por um cidadão transeunte 

que havia um naufrágio de barco de pequena monta nas 

águas do Rio Paraná, sentido bairro Lagoa da Garça  e 

Morada do Sol.  De imediato o cabo foi prestar os 

devidos socorros, inclusive comunicando ao corpo de 

bombeiros e viaturas de municípios vizinhos para as 

providências de resgate.   

 

 

 

 

 



Ao chegar ao local o mesmo pode constatar a 

veracidade da situação, quando se deparou com o barco 

virado, dois homens agarrados no casco do barco e 

pescadores que ocupavam outro bote a remo prestando 

socorro para mais três náufragos – Ataliba Oliveira 

Martins, Paulo Roberto Gonçalves ( ambos civis) e 

Valdecir Aparecido de Souza (Sargento PM).  O mesmo 

orientou os pescadores a chegar com segurança no 

barranco e auxiliou os ocupantes a saírem do bote.  Em 

seguida pediu aos proprietários do bote que lhes 

concedesse o barco para ir resgatar os dois outros 

náufragos.  É bom salientar que as águas estavam muito 

agitadas, com formações de ondas que prejudicavam as 

atitudes de resgate e colocavam em risco a vida dos 

envolvidos.  Ás margens do rio foi informado sobre a 

identidade dos dois náufragos, quando ficou sabendo 

que se tratava de dois militares CB. PM. ELISEU 

SEVERINO DE SOUZA E SARGENTO PAULO AFONSO DA SILVA 

JÚNIOR , e que um não sabia nadar. De prontidão, 

retirou as armas e colocou-se dentro do barco, 

enfrentando as ondas, indo ao encontro do barco 

virado. Mesmo diante de tanta adversidade o “CABO 

SOATO” manteve a calma e orientou os náufragos sobre 

os cuidados necessários para o salvamento.  Os dois 

náufragos se agarraram ao bote e de forma organizada 

foram retirados do rio sãos e salvos.  

Podemos perceber que além de atitude de coragem, a 

situação só foi resolvida pela confiança e pela 

formação do policial SOATO, visto que sempre manteve a 

calma e utilizou-se de conhecimentos para o resgate, 

demonstrando um elevado grau de profissionalismo e 

amor ao ser humano e a causa pública, engrandecendo a 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM ESPECIAL A 

4ª CIA PM DESTE BATALHÃO. 

Diante do exposto a CÂMARA MUNICIPAL DE RUBINÉIA 

/SP tem a honra de conceder ao CB PM 913.747-5 PAULO 

SÉRGIO SOATO A MOÇÃO DE APLAUSO pela coragem, presteza 

e conhecimento em salvar vidas.  

 

 

 

 

 

  



Que cópia da mesma seja enviada para ao 

subcomandante da 4ª CIA PM SANTA FÉ DO SUL E PARA O 

COMANDANTE DA CIA DE FERNANDÓPOLIS. 

 

 

Sala das Sessões José Luis Correia 

26 de outubro de 2018 

 

 

 

 

 

      Alex Olivo                      Aparecido A. de Oliveira    

Vereador PMDB                           Vereador PP 

 

 

 

 

Claudelino B. de Oliveira             João Barbi Dogui 

    Vereador PP                         Vereador PSD 

 

 

 

 

Oliveira da S. Clemente              Osvaldo Lugato filho 

    Vereador PEN                         Vereador PROS 

 

 

 

 

Paulo X. de Jesus                    Viviane do P. Monteiro 

      Vereador PROS                          Vereadora PMDB 

 

 

 

 

 

 

Paulo de Araújo Goulart 

Presidente 

 

 

 

 




