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Assunto: Aplaude e Congratula a Corpo de Bombeiros Militar de Itapoá,

pelos serviços de atendimentos pré-hospitalares, combates a incêndio, atendimentos a

acidentes  veiculares,  quedas  de  nível,  manejos  de  animais,  buscas,  resgastes  e

salvamentos  aquáticos  desenvolvidos  nos  últimos  anos,  especialmente  na  Operação

Veraneio 2016/2017.  

                     

A Câmara Municipal de Itapoá,  Estado de Santa Catarina,  por unanimidade

apresenta, nos termos regimentais, a presente Moção de Aplausos ao  Corpo de Bombeiros

Militar de Itapoá, e sua tropa: Sub-Tenente Emerson Jorge da Luz, Sargentos Carlos Rodinei

Ribeiro  e  Paulo  Sergio  Baptista  dos  Santos,  Cabos  Odair  Greffim  e  Roberson  Henrique

Meister, Soldados João Vitor Pires Rodrigues, Bernardo de Oliveira Reis, João Paulo Viana

Abrantes, Marcus Vinicius Ceschine, Marcelo  Yukio Tatiabana, Sandro Aliano de Paula e

Luiz Gustavo Bressan Bolson pelos serviços de combate a incêndio, atendimentos a acidentes

veiculares,  quedas de nível,  manejos de animais,  buscas,  resgastes,  salvamentos aquáticos

desenvolvidos nos últimos anos, especialmente nos meses do verão, onde nossa população

flutuante passa de 200 mil pessoas. 

                Atualmente o Corpo de Bombeiros de Itapoá conta com o efetivo de 12 (doze)

Bombeiros, para atender toda a área de Itapoá, além de que, muitas vezes, deslocam a Garuva



e Vila da Glória, devido ocorrências de grande vulto.

Segundo o relatório de ocorrências de 1º de dezembro de 2016 a 09 de março

de  2017,  foram  atendidas:  206  atendimentos  pré-hospitalar,  30  acidentes  de  trânsito,  36

incêndios,  23 averiguações  e  manejo de insetos,  16 averiguações  e  cortes  de  árvores,  03

atendimento referentes a produtos perigosos, 14 salvamentos/busca/resgate, 24 atendimentos

diversos, totalizando 406 ocorrências.

Além dos atendimento mencionados no relatório acima, a instituição ministra

cursos e desenvolve as algumas ações sociais:

CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDA-VIDAS

O curso de formação de guarda-vidas tem como objetivo capacitar civis em

técnicas de salvamento aquático em mar, rio, lagoas, represas, parques aquáticos e piscinas, e

capacitar  os  alunos  a  adquirirem  habilidades  para  executarem  as  missões  inerentes  ao

salvamento  aquático.  Objetiva  também  capacitá-los  para  a  realização  de  reanimação  de

vítimas de afogamento e desempenho de atividade preventiva na orla marítima.

Esse ano o pelotão formou cerca de 40 guarda-vidas civis, os quais, juntamente

com os formados nos anos anteriores, trabalharam na prevenção dos banhistas das praias de

nosso Município.

PROJETO GOLFINHO

O Projeto Golfinho é um programa de conscientização e prevenção sobre os

perigos do mar, orientando de maneira lúdica crianças entre 9 e 13 anos sobre a utilização

segura das praias. Além disso, a ação também possui caráter social e integrador, incentivando

o convívio harmônico entre as pessoas e o meio ambiente.

Nessa temporada o Corpo de Bombeiros Militar formou 340 crianças, na sua

maioria  moradores  do  nosso  Município,  dividas  em 8  turmas,  de  03  de  janeiro  à  17  de

fevereiro de 2017.

CURSOS PARA COMUNIDADE

Em meados de setembro de 2016 os Bombeiros Militares formaram 63 alunos

no Curso Básico de Atendimento à Emergências - CBAE, que tem por finalidade a formação

do Agente Comunitário de Proteção Civil Nível 1. Durante o curso os participantes têm aulas

teóricas e práticas nas áreas de percepção e gestão de risco, primeiros socorros e prevenção e



atuação inicial em acidentes e Incêndios. 

Desses 63 formados no CBAE, 40 alunos iniciaram, no mês de novembro, o

Curso Avançado de Atendimento à Emergências (CAAE). Durante o curso, os participantes

tiveram  aulas  teóricas  e  práticas  de  atendimento  pré-hospitalar,  extinção  de  incêndios,

prevenção e sistemas preventivo e brigada de incêndio. Após 332 horas-aula de treinamentos

teóricos e práticos, incluídos o estágio operacional,  no mês de abril  de 2017 cerca de 20

alunos  estarão  aptos  a  participarem  do  Programa  Bombeiro  Comunitário,  onde  poderão

prestar  auxílio  à  comunidade  nos  caminhões  de  combate  a  incêndio  e  nas  ambulâncias,

juntamente com as guarnições de serviço dos Bombeiros Militares.

                          Assim, diante da proposição, esta Casa de Leis – Poder Legislativo, em nome

do povo itapoaense,  presta  a  justa  homenagem aos  Bombeiros  Militares  de Itapoá,  como

forma de reconhecer a ação heroica e os bons serviços prestados pelos servidores públicos,

que muitas vezes vão além de seus deveres funcionais para garantir  o pleno exercício da

função,  inspirando toda a comunidade local e, proporcionando maior sensação de segurança

pública.

É a Moção.

Câmara Municipal de Itapoá-SC, em 10 de março de 2017.
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