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Pn0P0Iil à Mesa, ouvido o Cotendo prenário, satisfeiras as formatidades
pgrlg{1is, a presenre MOçÃO DE CONGRATUTAçÃO ao EFETTVO DO CORPO DE
BOMBEIROS DE SANTA r!p-O.-f.!t_.qe_to.nobre gãsto de participaçãó na-r+"'eãiçao
da campanha "BoMBErRo SANGUE ebM", outenão ss,ayo ae aàeóao tevanoo-ã'tg"grupamento de bombeiros ao 20 rugar entre todas as unidades dos postos de Bomteiro
do Estado de Sáo Paulo.

Sabendo da importância da,doação de sangue para o salvamento de vidas, énecessário que toda e quarquer ação, para suprir es'ia demanda e manter o estoquã'no
Hemocentro que abastece nossa régião seja realizada com empenho e dedicação. '

com este pensamento o corpo de Bombeiros da polícia Militar de são pauro
promove todos os anos à campanha 'Bombeiro sangue Bom', a iniciativa t", o áuJiro
de. estimular a doação de sangue por parte dos integiantes da corporação 

" 
,otirái'ãàd,

cidadãoafazeromesmo.

o corpo de Bombeiros rança a campanha nesta época do ano porque se trata de
um período em que as doações são reduzidas e os estoques dos hemocentros podem
ficar insuficientes para a demanda.

Esta foi a í44 edição da campanha, gue contou com a participaçâo de todos os
Postos do Estado, e foi realizada em Votuporanga durante o meà oe jüntr-o, e contou com
o empenho de todo o efetivo do posto de Bombéiro local, além de uá grande número de
doações de sangue, ressaltando que foi o período em que houve maiã coretas no posto
de coleta de sangue do Município.

O efetivo de Santa Fe do Sul obteve quase .t OO% c,e adesão a Campanha, e
incentivou a população a doar, desta forma, nada mais justo que a homenagàm oàsta
casa Legislativa, ressaltando a importância de um simpíes geito de solidariãdade que
pode salvar muitas vidas, e é essa a ideia desta campanha, póis, um bombeiro dedica-se
a salvar vidas sem distinção, e tal gesto reforça a importância da sua profissáo perante a
sociedade.

Isto E0st0, esse Legistativo parabeniza o EFETtvo Do coRpo DE
BOMBEIROS DE SANTA FÉ DO SUL, peto nobre gesto de participação na 14a edição
da campanha "BOMBEIRO SANGUE BOM", merecendo todos os encômios deita
Edilidade, rogando votos de mais êxito em suas açóes

Sala das Sessôes Dr. João Alfredo do Amaral Ribeiro,
05 de setembro de 2018
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