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Assunto: Aplaude e congratula os Policiais Militares de Itapoá e Garuva.

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

apresenta, nos termos regimentais, a presente Moção de Aplausos aos Sargentos Vanderlei Fi-

amoncini, Maycon Scholze Bhehmer e Ivonei da Silva Polsin, e aos Soldados Nadir Rique

Grave, José Ricardo Piva Peixes e Julio César Souza da Silva, membros da Polícia Militar do

Estado de Santa Catarina.

Na noite da última quinta-feira, dia 19, por volta das 22h15min, a guarnição da

Polícia Militar de Itapoá, foi empenhada para atendimento de duas ocorrências de roubo, uma

delas em uma pastelaria e a outra em um bar. As primeiras informações davam conta de que

quatro homens armados com pistola e arma longa efetuaram os roubos usando de muita vio-

lência. Nos roubos foram levados dinheiro, cigarros, celulares e eletrônicos.

A viatura de Itapoá se deparou com o veículo utilizado e iniciou o acompanha-

mento  que  durou  cerca  de  30  minutos,  se  estendendo  até  o  município  de  Garuva.

Com o apoio da guarnição de Garuva, foi realizado um bloqueio na rodovia na localidade de

Mina Velha, onde o veículo foi abordado.
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Na abordagem um dos ocupantes apontou uma espingarda na direção das guar-

nições, que em legítima defesa efetuaram um único disparo com intuito de encerrar a injusta

agressão, atingindo o autor no peito, o qual foi socorrido pelos Bombeiros Militares de Garu-

va, mas morreu no Pronto Atendimento. No veículo ainda estavam mais quatro pessoas que

foram presas, entre elas três homens e uma mulher que dirigia o veículo, e também todos os

bens roubados.

O veículo havia sido roubado na cidade de Curitiba/PR, e a mulher possuía

mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Os outros três homens presos confirma-

ram os roubos e disseram terem  utilizado cocaína e bebidas alcoólicas antes dos roubos, sen-

do que todos possuíam passagens criminais e eram egressos do sistema prisional.

O desprendimento destes  policiais  com sua ação de coragem, caracteriza e

mostra atitudes de bravura, onde colocaram em risco suas próprias vidas, para combater a cri-

minalidade. Apesar de toda a dificuldade que assola nosso Município, devido a precariedade

de logísticas humanas e materiais, nossos bravos heróis demonstraram eficiência e responde-

ram de forma proporcional ao emprego da força, para reparar a injusta agressão sofrida no ato

do atendimento da ocorrência, pelos agentes envolvidos no crime de assalto.

Nossa  sociedade  está  passando  por  momentos  difíceis,  pois  grupos

organizados estão agindo de forma generalizada, assim, todo o cidadão está notoriamente

abalado pela sensação de insegurança que assola nosso Município.

Diante da proposição, esta Casa de Leis, em nome do povo itapoaense, presta a

justa  homenagem,  como  forma  de  reconhecer  o  brilhante  resultado  obtido  na  referida

ocorrência, aprovando a presente Moção de Aplausos nº 17/2017.

É a Moção.

                             Câmara Municipal de Itapoá/SC, em 27 de outubro de 2017.
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