
fiR 
ESTADO DE RONDÔNA 
MUNICÍPIO DE BURITIS 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
GABINETE DO VEREADOR LUCAS DA 50 

REQUERIMENTO Y. OOQ 12022 

AUTOR: Lucas Luiz de Cristo Teixeira 

PARA: Mesa Diretora da Câmara Municipal 

REQUERENDO: Que seja realizada a Moções de Aplausos a três Policiais Militares 

da Companhia Independente de Policiamento Ostensivo- CIPO/PM de Buritis- RO que 

tiveram a atuaçào rápida. E salvaram as vidas de dois bebes, ambos engasgados, 

porém de dias diferentes. 

JUSTIFICATIVA 

O Presente requerimento, tem como objetivo a realização de uma Moção de 

Aplausos, para prestar justa homenagem aos Servidores 811 VlSI Alex dos Santos 

Souza , CB PM Divaldo dos Santos Serra e SI) PM Jônatas Matos Silva. Que 

atuaram nas ocorrências de dois bebes engasgados, ambos em datas diferentes. 

Em tese, reconhecer é demonstrar gratidão a os grandes guerreiros, que não 

mdiram esforços, e se dedicaram ao máximo nas duas ocorrências, onde lograram êxito 

e salvando a vida destes bebes. 

Certo de Vossa compreensão, antecipo agradecimentos. 

Câmara Municipal de Buritis - RO, ao 
Sexto dia do mês de junho do ano de 
dois mil e vinte e dois. 

RECEBI 
DIA 

APROVADO 

EM: 	QÇ i'h'Yj 
BESSÃOORQINÁRIA 



Autobiografia de Alex dos Santos Souza 

Alex dos Santos Souza ( SD PM ALEX ) nasci em 15/11/1985 natural de Pimenta Bueno, 
Rondônia, filho de Eliane Dias dos Santos Souza, natural de Nova Aurora, Paraná, e Espedito 
Alves de Souza, natural de Paranavaf, Paraná. Uma família composta por três rmos sendo eu 
o primogênito e minhas irmãs. 

André ia dos Santos Souza nascida em 17/10/1 987 em Pimenta Bueno, Rondônia 

Angélica dos santos Souza nascida em 22/0711992 Pimenta Bueno, Rondônia 

Morei na cidade de Pimenta Bueno, Rondônia, onde passei toda minha infância e 
adolescência. 

Estado civil: Casado 

Trabalhei como Frentista em posto de Combustível! 

Trabalhei como Chefe do setor de transporte !  da Secretaria de Saúde de Pimenta Bueno. 

Iniciei como Servidor Publico estadual, Policial Militar no ano de 2019. 

Constando em minha ficha, seis elogios, nenhuma punição, pelo bom trabalho prestado e pela 
minha boa conduta. 

Quem é Alox dos Santos Souza? 

Homem de Deus, comum, honrado, honesto, que defendo e amo a esposa que tenho e 
minha família acima de qualquer coisa, sou amigo, companheiro em todos os momentos. 
Sou Policial Militar com muito orgulho da profissão, amo o estado onde nasci. Sou um 
fiel cumpridor das leis e defensor da sociedade, nesse proposito tenho demonstrado 
muita garra e determinação. Sou grato a Deus por todas as minhas conquistas e 
realizações. 

Aex Dos Santos Souza 



1 - Dados Gerais 

Ocorrência Protocolo: 	3042000300 Código do Órgão: 	981512 Ano: 	2021 

Comunicação: 	 Data: 2510512021 	 Hora: 19:52:04 	Forma de Comunicação: Mobile 

2 - Dados Identificativos da Ocorrência 

Fato Principal: 	 Apoio CT: Sem 

classificação 

Data: 	2510512021 Hora: 19:52:04 End: Rua Santa Luzia do Oeste, 2875, Setor 04- BURITIS N° 	2675 

Compl; Esquina com Palmas 	Log: Rua Santa Luzia do Oeste CEP: 

1idade: BURITIS 	 Pto.Ref; 

3 - Participantes 

Participante 1 - Tipo participação: Comunicante [Apoio] 

Presente: 	Condição física: 	Consciente, Sem l esões Local: 	Hospital 

Documento-Tipo; RG Número doe: 	1221889 Emitente: 	SSP Vi': 	RO 

Documento - Tipo: CPF Número doo: 	00968150276 Emitente: 	- UF: 	- 

Nome: 	Lucimar Oliveira dos Santos Data Nasc: 25112/1991 

FiI_ Pai: 	Valdenir dos Santos Mãe: Rosilene de Oliveira Lacerda - 

Naturalidade: RONDÕNIA-CEREJEIRAS Nacionalidade; BRASIL 	Sexo: Feminino 	Cor: A identificar 

Estado Civil: Não informado Escolaridade: Não Informado 

Endereço Rua Santa Luzia do Oeste 
	

N° 2875 	Compl 	 Bairro Setor 04 

Residencial: 

Cidade: 	BURITIS Telefone: 	69993279400 UF 	RO 

Dados da profissão: Profissão: 	Não informada Empresa: 

Participante 2- Tipo participação: 	 Vítima [Apoio] 

Presente: 	Condição física: 	Inconsciente Loca;: Hospital 

Nome: 	 Zoe Emanueliyde Oliveira Araújo Data Nasc: 0710512021! 

FlI - Pai: 	Elvis Araújo 	 Mãe: Vanessa de Oliveira Santos Araújo 

Naturalidade: 	RONDÕNIA - BURITIS 	Nacionalidade: BRASIL 	Sexo: 	Feminino Cor: 	A identificar 

Estado Civil: 	Não informado Escolaridade: 	Não Informado 



Endereço Rua Santa Luzia do Oeste 
	

N° 2815 	Compl 
	

Bairro Setor 04:  

Residencial: 

Cidade: 	BURITIS 
	

Telefone: 	69993279400 
	

UF 	RO. 

Dados da profissão: Profissão: 	Não informada 
	

Empresa: 

4 - Relatório (Histórico) 	 - 

[Relato Policial] - For determinação da Central de Operações (CO), está guarnição de serviço deslocou-se até o local do fato, onde 

conforme ligação via 190 a Sra. Lucimar Oliveira dos Santos entrou em contato informando que uma recém-nascida havia engasgado com 

leite materno e solicitava socorro, ande o supervisor 03 PM RAITZ a orientava e a manteve calma durante a ligação até a chegada da 

guarnição no local Ao chegarmos no local nos deparamos com a pequena Zoe Ernanuelly de Oliveira Araújo nos braços da Sra. Lucimar 

Oliveira dos Santos inconsciente e com dificuldades em respirar devido estar engasgada com leito materno, de imediato a peguei no colo, 

verifiquei se havia algo obstruindo as vias respiratórias com o tato após constatar que nada estava obstruindo iniciei a manobrada Heimilch 

• iniciamos deslocamento até o Hospital Regional de Buritis para um melhor atendimento para a pequena Zoe Emanuelly de Oliveira Araújo 

• durante todo o deslocamento até o Hospital Regional de Buritis continuei a realizar a Manobra de Heimilch, onde somente no Hospital 

egiona! de Buritis com o auxílio do técnica de enfermagem de plantão Sielton Klantovanelli logramos êxito em densengasgar a pequena 

Zoe Emanueily de Oliveira Asaüjo que deu um longo choro. Sendo então avaliada pelo médico de plantão Or. Robson como fora de perigo, 

porém a manteve internada por preocupações para uma melhor recuperação da pequena Zoe Emanuelly de Oliveira Araújo Vale destacar 

a presteza do SD PM ALEX que com cautela e uma rápida condução da viatura tanto na chegada ao local para atendermos a pequena Zoe 

Emanuelly de Oliveira Araújo quanto para o socorro dela até o Hospital Regional de Buritis, sendo fundamental para o êxito do atendimento. 

Informo também que o médico de plantão Or. Robson afirmou que o rápido atendimento e a realização da manobra de Heimilch pela 

guarnição de serviço foi o que salvou a vida da pequena Zoe Emanuelly de Oliveira Araújo informo também que a pequena Zoe Emanuelly 

de Oliveira Araújo tem apenas 1 B dias do vida onde constato o risco de vida que ela corria. Informo também que a Sra. Lucimar Oliveira dos 

Santos é Tia da pequena Zoe Emanuelly de Oliveira Araújo. informo também que a pequena Zoe Ernanuelly de Oliveira Araújo é gêmea. 

Informo também que a Sra. Lucimar Oliveira dos Santos relatou que tentou entrar em contato via 192 com o SAMtJ e não conseguiu 

atendimento onde não completava a ligação, onde optou por entrar em contato via 190 com a Polícia Militar. Informo também que o 

supervisor CB PM RAITZ desconfiou devido ser a segunda ligação seguida que perguntava se era o SAMU e então perguntou o que estava 

acontecendo para a solicitante Sra. Lucimar Oliveira dos Santos sendo então informado por ela a situação da pequena Zoe Zoe Emanuelly 

de Oliveira Araújo Informo também que a guarnição acompanhou todo o atendimento da pequena Zoe Emanuelly de Oliveira Araújo onde 

após realização de procedimentos médicos ganhou alta médica, onde levamos de volta a sua residência e conhecemos a sua irmã gêmea. 

Informo também que toda a ação foi filmada pelas câmaras de vigilância da viatura e da Body Cem do SD PM SERRA. Diante dos fatos foi 

feito o registro da ocorrência para constatação dos fatos narrados. 

Emanuolly do Oliveira Araújo - [Vítima [Apoioll Relato no histórico Policial. 

Luciniar Oliveira dos Santos - [Comunicante [Apoio]] Relato no histórico Policial. 

5 - Inclusão de armas 

N° da arma 	Espécie 	Calibre 	JAcabamento 	icano 	Fabricação 	luso 	 1 Marca 

6 - Inclusão de veículos 	 - 

Placa 	ichassi 	 RENAVAM ]MarcalModelo 	 Cor 	 Ano-Mod Ano-Fabric 1 
7 - Objetos coletados e/ou apreendidos (Inclusive Documentos) 

Quantidade Tipo 	Descrição 

8 - Manifestação da vítima 



- Termo de compromisso do(s) autor(es) do tato: 

10- Dados identificativos do Policial e/ou Guarnição que atendeu a ocorrência 

Guamiflo FunØo ndetlficaçio (Posto/Graduação/Re/Nome de Guerra) Nome Completo 

CpL 201315 Comandante SD PM 100095292 SERRA DIVALDO DOS SANTOS SERRA 

CPL 201315 Efetivo SD PM 100096351 ALEX ALEX DOS SANTOS SOUZA 



Autobiografia de Divaldo dos Santos Serra 

Divaldo dos Santos Serra ( CB PM SERRA) nasci em 02/0811987 natural do Rio de 
Janeiro/RJ, filho de Marly dos Santos Serra natural de LeopoldinafMG e Devaldo Francisco 
Serra (Falecido) natural de Rio de Janeiro/RJ, em um relacionamento estável com Alcione 
Maulaz Pereira, Pai de urna menina Helena Maulaz Serra e padrasto de Gabrielly Bernardino 
Pereira e Gustavo Bernardino Pereira. Uma família composta por mais um irmão(Falecido), 
sendo eu no momento único filho. 

Servi o Exercito Brasileiro no ME - Instituto Militar de Engenharia em 2006 a 2007, dando 
baixa sem nenhuma punição por todo período de serviço militar obrigatório, sendo o Soldado 
com mais elogios durante dos recrutas daquele ano. 

Mudei para Rondônia no ano de 2008 e permaneço desde então. 

Trabalhei em supermercado, vendedor de motos, segurança e por último vigilante, antes de 
ingressar na Policia Militar no ano de 2016. 

Fui promovido a CABO da Policia Militar na data 2510812021. 

Fui integrante do GOE - Grupo de Operações Especiais do 7° BPM em Ariquemes. 

Consta em minha ficha individual 19 elogios, nunca recebi nenhuma punição, fui destaque 
operacional da CIPO no ano de 2020, possuo uma medalha (Medalha Mérito Policial Militar). 

Quem é Divaldo dos santos Serra? 

Sou um homem, comum, honrado, honesto, que defendo e amo minha esposa, minha 
família acima de qualquer coisa, amigo, companheiro em todos os momentos, pai 
atencioso e amoroso. Sou Policial Militar, com muito orgulho da profissão, amo o estado 
onde nasci. Sou um fiel cumpridor das leis o defensor da sociedade, nesse proposito 
tenho demonstrado muita garra e determinação. Sou grato a Deus por todas minhas 
conquista. 

Divaldo dos Santos Serra 



Estado de Rondônia 

Secretaria da Segurança Pública 
4; 	Polícia Militar 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA: 

- Dados Gerais 

Ocorrência Protocolo: 	3041700374 	Código do Õrgão: 981512 	Ano: 	2020 

Comunicação: 	 Data: 	1311112020 Hora: 	02:08:08 	Fama de Comunicação: 	Mobile 

2 - Dados Identificativos da Ocorrência 

Fato Principal: 	 Apoio Cl: 	Sem 

classificação 

Data: 	 1311112020 	Hora: 	02:08:08 	- 	 End: RO 460, Setor 01 - BURITIS 

Log: RO 460 	 CEP: 

---Çidade: 	BURITIS 	 PtoRef: 

3 - Participantes 

Participante 1 	Tipo participação; 	 Vitima [Apoio] 

Presente: 	Condição física; 	Consciente Local: 	Hospital 

Nome: 	Mariano Câmera 1-jonoro Data Nasc; 0211112020 

Fil 	Pai: 	Wesilei Vagner Lima Câmera Mãe: 	Vanessa Nonato 

Naturalidade: RONDÔNIA - BURITIS Nacionalidade: BRASIL 	Sexo: Masculino 	Cor: A identificar 

Estado Civil: Não informado Escolaridade: Não Informado 

Endereço 	RO 460 	 N° Compi 	 Bairro 	Setor 01 
Residencial: 

Cidade: 	BURITIS Telefone: 	 UF 	RO 

Dados da profissão: Profissão: 	Não informada Empresa: 



4 - Relatório (Histórico) 

[Relato Policial] - Por determinação da Central de Operações (0.0), está guarnição deslocou -se ao local do fato, onde a solicifante Sra. 

Vanessa Nonato, entrou em contato via 190 para solicitar socam a seu bebê Maiano Câmara Honoro que estava engasgado enâo estava 

respirando, pois não conseguiu entrar em contato via 192 como SAMU, com brevidade está guarnição chegou ao local o visualizou a Sra. 

Vanessa Nonato com o bebê no colo, ela muito nervosa, de imediato iniciamos o atendimento ao bebê, que se encontrava meio roxinho e 

todo mole e não respondia bem, de início verificamos se havia algo obstruindo às vias aéreas, não havendo nada, iniciamos a Manobra de 

Heimich onde segundos depois obtivemos êxito em desengasgar o bebê, que começou a expelir saliva e voltou a respirar e imediatamente 

nos des'ocamos juntamente com a Sra. Vanessa Nonato e seu bebê Marlene Cámera Honoro para o Hospital Regional de Buritis para um 

melhor atendimento médico, durante o percurso para o Hospital o bebê chorou diversas vozes, onde mais uma vez constatamos que o bebê 

estava respirando, já no atendimento pelo Médico de plantão do Hospital Regional de Buritis nos informou que o bebê estava bem, porém 

iria ficar em observação por precaução. Vale ressaltar que o bebê tem apenas li dias de nascido,(0211 1/2020). Diante dos fatos, faz-se 

necessário o registro desta ocorrência para arquivo. 

Mariano Câmara Honoro - [Vítima [Apoio]] Relato conforme ocorrência policiei. 

5 - Inclusão de armas 

\jO da arma 	Espécje jCalibre - 	AcabarnentojCanØ ÍFabficaçãQ 	Uso 	Marca 

6 - Inclusão de veículos 

Placa 	Chassi 	 1RENAV 	Marca/Modelo Cor Ano-Mod no-Febre 

7 - Objetos coletados o/ou apreendidos (Inclusive Documentos) 

Quantdade ftpo 	Descrição 

a - Manifestação da vítima 

9 - Termo de compromisso do(s) autor(es) do fato: 

lo - Dados identíficativos do Policial alou Guarnição que atendeu a ocorrência 

FO Indetificação (Posto/GraduaçâoiRe!Norne de Guerra) Nome Completo 

CPL 201342 Comandante SO PM 100095292 SERRA DIVALDO DOS SANTOS SERRA 

CPL 201342 IEffiv. JSD PM 100086290 JÕNATAS IJÔNATAS MATOS SILVA 



Estado de Rondônia 

Secretaria da Segurança Pública 

>. 	Polícia Militar 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA: 

1-Dados Gerais 	 - 

Ocorrência Protocolo: 	3042000300 	Código do Órgão: 	981512 	Ano: 	2021 

Comunicação: 	 Data: 	 2510512021 	 Hora: 19:52:04 	Forma de Comunicação: 	Mobile 

2 - Dados Identificativos da Ocorrência 

Fato Principal: 	 Apoio 	 CT: Sem 

classificação 

Data: 25/0512021 Hora: 19:52:04 End: 	Rua Santa Luzia do Oeste, 2875, Setor 04- BURITIS 	 N° 2875 

Compi; Esquina com Palmas 	Log: 	Rua Santa Luzia do Oeste 	 CEP: 

idade: BURITIS 	 Pto.Ref: 

3 - Participantes 

Participante 1 - Tipo participação: 	 Comunicante [Apoio] 

Presente: 	Condição fisica: 	Consciente, Sem lesões 	 Local: Hospital 

Documento-Tipo: RG 	 Número doc: 	1221889 	 Emitente: SSP 	 UF: RO 

Documento- Tipo: CPF 	 Número doo: 	00968150276 	Emitente: - 	 UF: - 

Nome: 	Luciniar Oliveira dos Santos 	 Data Nasc: 2511211991 

Fil - Pai: 	Valdenir dos Santos 	 Mãe: 	Rosilene de Oliveira Lacerda 

Naturalidade: RONDÔNIA - CEREJEIRAS 	 Nacionalidade: BRASIL 	Sexo; Feminina Cor; A identificar 

Estado Civil: Não informado 	 Escolaridade: Não Informado 

.andereço Rua Santa Luzia do Oeste 	 N° 2875 	Compl 	 Bairro Setor 04 

Residencial: 	 - 

Cidade: 	BURITIS 	 Telefone: 	69993279400 	 LIF 	RO 

Dados da profissão: Profissão: 	Não informada 	 Empresa: 

Participante 2- Tipo participação: 	 Vitima [Apoio] 

Presente: 	Condição tísica: 	Inconsciente 	 Local: Hospital 

Nome; 	 Zoe Emanuelly de Oliveira Araújo 	 Data Nasc: 	0710512021 

Fil - Pai: 	Elvis Araújo 	 Mãe: 	 Vanessa de Oliveira Santos Araújo 

Naturalidade: 	RONDÔNIA - BURITIS 	Nacionalidade: 	BRASIL 	Sexo: Feminino 	Cor: A identificar 

Estado Civil; 	Não informado 	 Escolaridade: 	Não Informado 



Endereço Rua Santa Luzia do Oeste 

Residencial: 

Cidade: 	BURITIS 

Dados da profissão: Profissão: 	Não informada 

N° 2875 Compi Bairro Setor 04 

Telefone: 69993279400 UF R 

Empresa: 

4 - Relatório (Histórico) 

[Relato Policialj - Por determinação da Central de Operações (CO), está guarnição de serviço deslocou-se até o local do fato, onde 

conforme ligação via 190 a Sra. Luolmar Oliveira dos Santos entrou em contato informando que uma recém-nascida havia engasgado com 

leite materno e solicitava socorro, onde o supervisar CB PM RAITZ a orientava e a manteve calma durante a ligação até a chegada da 

guarnição no local. Ao chegarmos no local nos deparamos com a pequena Zoe Ernanuelly de Oliveira Araújo nos braços da Sra. Lucimar 

Oliveira dos Santos inconsciente e com dificuldades em respirar devido estar engasgada com leito materno, de imediato a peguei no colo, 

verifiquei se havia algo obstruindo as vias respiratórias como tato, após constatar que nada estava obstruindo iniciei a manobrada Heimilch 

• iniciamos deslocamento até o Hospital Regional de Buritis para um melhor atendimento para a pequena Zoe Emanuelly de Oliveira Araúo 

edurantetodo o deslocamento até o Hospital Regional de Buritis continuei a realizar a Manobra de Heimilch, onde somente no Hospital 

Regional de Buritis como auxilio do técnico de enfermagem de plantão &eiton Mantovanelli logramos êxito em densengasgar a pequena 

e Emanueily de Oliveira Araújo que dou um longo choro. Sendo então avaliada pelo módico de plantão Dr. Robson como tora de perigo, 

porém a manteve internada por preocupações para uma melhor recuperação da pequena Zoo Emanue!Iy de Oliveira Araújo Vale destacar 

a presteza do SD PM ALEX que com cautela o uma rápida condução da viatura tanto na chegada ao local para atendermos a pequena Zoe 

Emanuelly de Oliveira kaüjo quanto para o socorro dela até o Hospital Regional de Buritis, sendo fundamental para o êxito do atendimento. 

Informo também que o médico de plantão Dr. Robson afirmou que o rápido atendimento e a realização da manobra de I-Ieimilch pela 

guarnição de serviço foi o que salvou a vida da pequena Zoe Emanuelly de Oliveira Araújo Informo também que a pequena Zoe Enianuelly 

de Oliveira Araújo tem apenas 18 dias de vide onde constata o risco devida que ela corda. Informo também que a 3m. Lucimar Oliveira dos 

Santos é Tia da pequena Zoe Emanuelly de Oliveira Araújo Informo também que a pequena Zoe Emanuelfy de Oliveira Araüjo é gêmea. 

Informo também que a Sra. Lucimar Oliveira dos Santos relatou que tentou entrar em contato via 192 com o SA}.IU e não conseguiu 

atendimento ande não completava a ligação, ande optou por entrar em contato via 190 com a Policia Militar. Informo também que o 

supervisor CB PM RAITZ desconfiou devido ser a segunda ligação seguida que perguntava se era o SAMU e então perguntou o que estava 

acontecendo para a solicitante Sra. Lucimar Oliveira dos Santos sendo então informado por ela a situação da pequena Zoe Zoo Émanuelly 

de Oliveira Araújo informo também que a guarnição acompanhou todo o atendimento da pequena Zoe Emanuelly de Oliveira Araújo onde 

após realização de procedimentos médicos ganhou alta médica, onde levamos de volta a sua residência e conhecemos a sua irmã gêmea. 

Informo também que toda a ação foi filmada pelas câmeras de vigilância da viatura e da Body Cem do $0 PM SERRA. Diante dos fatos foi 

feito o registro da ocorréncia para constatação dos fatos narrados. 

"- Emanuelly de Oliveira Araújo - [Vítima [Apoio] Relato no histórico Policial. 

Lucimar Oliveira dos Santos - [Comunicante [Apoiofl Relato no histórico Policial. 

5 - Inclusão de armas 

jNO da arma 	}Epé Caflbre 	Acabamento 	cano 	Fabricação 	uso 	Mama 

6 - Inclusão de veículos 

Placa 	Chassi 	 IRENAVAM }Marca/Modelo 	 Icor 	 IAna_Mod jAno-Fabric 

7-Objetos coletados e/ou apreendidos (Inclusive Documentos) 

Quantidade Tipo 	[Descrição 

8 - Manifestação da vítima 



9 - Termo de compromisso do(s) autor(es) do tato: 

10- Dados identificativos do Policial elou Guarnição que atendeu a ocorrência 

Guarnição Função Indetíficação (Posto/Graduação/Re/Nome de Guerra) Nome Completo 

CPL 201315 Comandante SD PM 100095292 SERRA DIVALDO DOS SANTOS SERRA 

cpL 201315 Efetivo $D PM 100096351 ALEX ALEX DOS SANTOS SOUZA 



Autobiografia de Jônatas Matos Silva 

JÓNATAS MATOS SILVA (SD PM JÕNATAS) nasci em 2710611992 natural de Cacoal/RO, 
filho de Elias Batista da Silva e Edineia Teixeira de Matos Silva, de uma família composta por 
mais um irmão que á mais velho. 

Jefté Matos Silva, nascido em 0511211989 no município de Rolfrn de Moura/RO. 

Morei na cidade de CacoalIRO onde passei toda minha infância e parte da adolescência, Fui 
para a cidade de Nova Brasilândia Dteste no ano de 2004, me uni em santo matrimônio no 
ano 2012, a sua esposa TATIANE SOUZA DE OLIVEIRA MATOS nasceu em 01111/1992 
natural de Costa Marques/RO, filha de Jose Cavalcante de Oliveira e Sandra Maria de Souza 
Oliveira, mulher companheira, amiga, pessoa amante, que constituiu família tendo três Filhos e 
compartilha bons momentos ate hoje: 

Davi Calebe de Oliveira Matos Silva nascido em 1110212015 em CaooaliRO. 

Miguel Felipe de Oliveira Matos Silva nascido em 13/0812018 em Cacoal/RO. 

Lucas Allyf de Oliveira Matos Silva nascida em 11/12/2019 em Cacoal/RO. 

Continuei residindo em Nova Brasilândia Doeste ate o ano de 2018, ano que me desloquei 
para a cidade de Porto Velho/RO permanecendo até a conclusão do Curso de Formação de 
Soldados da Policia Militar do Estado de Rondônia (CFSD 201 8/2019) após o curso fui lotado 
no município de Pimenteiras/RO no ano de 2019, e finalmente me mudei para o Município de 
Buritis/RO no ano de 2020 por meio de transferência á pedido. 

Quem é Jõnatas Matos Silva? 

Sempre fui um homem de Deus, comum, honrado, honesto, que defende e ama sua 
esposa, sua família acima de qualquer coisa, amigo, companheiro em todos os 
momentos, pai atencioso e amoroso. Sou Policial Militar com muito orgulho da 
profissão, ama o estado onde nasci. Sou um fiel cumpridor das leis e defensor da 
sociedade, nesse proposito tem demonstrado muita garra e determinação. E sou grato a 
Deus por todas minhas conquista. 

Jônatas Matos Silva 



Estado de Rondônia 

Secretaria da Segurança Pública 

49 	Policia Militar 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA: 

1 - Dados Gerais 

Ocorrência Protocolo: 	3041700374 Código do órgão: 981512 	Ano: 	2020 

Comunicação 	 Data: 13/1112020 Hora: 	02:08:08 	Forma de Comunicação: Mobile 

2 - Dados Identificativos da Ocorrência 

Fato Principal: 	 Apoio CT: Sem 

classificação 

Data: 	 1311112020 	Hora: 02:08:08 End: R0460, Setor 01- BURITIS 

Compl: Log RO 460 eS': 

Cidade: 	BURITIS PtoRef: 

- Participantes 

Participante 1 - Tipo participação: 	 Vítima [Apoio] 

Presente: 	Condição física 	Consciente Local: 	Hospital 

Nome: 	Mariano Câmera Honoro Data Nasc: 02111/2020 

Fil - Pai: 	Wesilei Vagner Lima Câmara Mãe: 	Vanessa Nonato 

Naturalidade: RONDÔNIA - BURITIS Nacionalidade: BRASIL Sexo: Masculino 	Cor: A identificar 

Estado Civil: Não informado Escolaridade: Não Informado 

Endereço 	RO 460 	 N° Compi Bairro 	Setor 01 
Residencial: 

C,-.de: 	BURITIS Telefone: UF 	RO 

Dados da profissão: Profissão: 	Não informada Empresa: 



4 - Relatório (Histórico) 

[Relato Policial] - Por determinação  da Central de Operações (CO), está guarnço deslocou -se ao local do falo, ore a sofleitante Sra. 

Variasse Nonato, entrou em contato via 190 para solicitar socorro a seu bebê Mariano Câmara Honoro que estava engasgado e não estava 

respirando, pois não conseguiu entrar em contato via 192 com o SAMU, com brevidade está guarnição chegou ao local e visualizou a Sra. 

Vanessa Nonato com o bebê no colo, ela muito nervosa, de imediato iniciamos o atendimento ao bebê, que se encontrava meio roxinho e 

todo mole e não respondia bem, de início verificamos se havia algo obstruindo às vias aéreas, não havendo nada, iniciamos a Manobra de 

Heimlich onde segundos depois obtivemos êxito em desengasgar o bebê, que começou a expelir saliva e voltou a respirar e imediatamente 

nos deslocamos juntamente com a Sra. Vanessa Nonato e seu bebê Mariano Câmara Honoro para o Hospital Regional de Buritis para um 

melhor atendimento médico, durante o percurso para o Hospital o bebê chorou diversas vezes, onde mais unia vez constatamos que o bebê 

estava respirando já no atendimento pelo Módico de plantão do Hospital Regional de Buritis nos informou que o bebê estava bem, porém 

iria ficar em observação por precaução. Vale ressaltar que o bebé tem apenas 11 dias de nascido.(0211112020). Diante dos fatos, faz-se 

necessário o registro desta ocorrência para arquivo. 

Mariano Cámera Hõnoro - [Vitima [Apoio]] Relato conforme ocorrência policial. 

5 - Inclusão de armas 

do  ± a rma 	 Cano 	FabricaçõoUso 	[Marca 

6- Inclusão de veículos 

kENAVAMIMarO8!MOdeIo Cor iAno-Mod kno-FabH 

7-Objetos coletados e/ou apreendidos (Inclusive Documentos) 

Quantidade ft 	_ Deão 	 ---. 	 --- 	
- 	r- 	- -H 

8-Manifestação da vítima 

9 - Termo de compromisso do(s) autor(es) do fato: 

10- Dados identificativos do Policial e/ou Guarnição que atendeu a ocorrência 

\rnlção ndedflcação(Post&GduaçãoIRe/Nomede Guerra) Nomecompleto 

CPI-201342 Comandante SD PM 100095292 SERRA DIVALDO DOS SANTOS SERRA 

CPI- 201342 Efetivo 50 PM 100096290 JÕNATAS JÕNATAS MATOS SILVA 


