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Assunto: Aplaude e Congratula os Policiais Militares pelo êxito na prisão

e identificação de autores em uma ocorrência de um roubo no comércio local. 

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

apresenta, nos termos regimentais, a presente Moção de Aplausos aos Senhores Robson Paes,

Ricardo Manarim e Bruno Ricardo Cardozo de Araujo, Soldados da Polícia Militar do Estado

de Santa Catarina.  

No início da noite da sexta-feira (23), por volta das 19h30min, policiais milita-

res de Itapoá realizaram o atendimento de uma ocorrência de roubo consumado, roubo tenta-

do e tentativa de homicídios na modalidade tentada. A central  190  da  PM  recebeu  uma  li-

gação,  onde  o solicitante informou que dois indivíduos armados estariam cometendo um

roubo em um comércio no Bairro Palmeiras. De posse destas informações, a guarnição 4210,

composta pelos Policias Bruno, Paes e Manarim, deslocou-se para o local com prioridade,

por terem a informação de que os indivíduos estavam armados e já haviam efetuado disparos

de arma de fogo no local.

                      Ao chegarem no local, os policias foram informados que os indivíduos corre -

ram para um matagal próximo. Assim, os referidos policias fizeram um cerco, e na ação con-

seguiram encontrar os indivíduos que, em um ato inconsequente, disparam contra a guarni-

ção, onde a mesma não viu outra forma a não ser revidar a injusta agressão e baleou os dois



indivíduos. Ainda na cena, uma menor que dava suporte na fuga para a dupla foi apreendida.

Ressalta-se, ainda, que os envolvidos já tinham diversas passagens pela polícia, por vários ti-

pos de crimes. 

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 ocor-

rência, aprovando a presente Moção de Aplausos nº 02/2018.

É a Moção.
                             Câmara Municipal de Itapoá-SC, em 05 de abril de 2018.
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