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Assunto: Aplaude  e  Congratula  a  atuação  do  Sargento  Greffin  no  dia  24  de

janeiro de 2021.

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

nos  termos  regimentais,  a  presente  MOÇÃO DE APLAUSOS AO SARGENTO  ODAIR

GREFFIN.

Nascido em Papanduva/SC, Sargento Greffin iniciou sua carreira nesta mesma cidade

como bombeiro  comunitário  em 2007,  foi  quando descobriu sua  verdadeira  vocação.  Em

2009, ingressou no curso de soldado BM. Ao término do curso, precisava escolher uma cidade

para  exercer  sua  profissão,  e  Itapoá  foi  a  escolhida,  trilhando  um novo caminho  da  sua

história. 

Logo  que  chegou  iniciou  seus  trabalhos  na  praia,  atuando  como  coordenador  e

instrutor do curso de guarda-vida. Em 2015, prestou concurso interno para formação de Cabo

BM. Em 2018, prestou novo concurso interno desta vez para Sgtº BM. Já fazem 11 anos que

Greffin atua como BM e coordenador de praia,  função esta que sempre desenvolveu com

muito empenho e dedicação.

O Sargento Greffin salvou uma família no dia de folga, em 24 de janeiro de 2021.

Enquanto  se  exercitava  na  praia,  deparou-se  com 4  pessoas  em situação  de  afogamento.



Primeiro  Greffin tira do perigo Paulo, adolescente de quinze anos que tentava ajudar a prima

e a irmã que estavam se afogando. Sendo assim, o Sargento levou sua atenção à prima de

Paulo tirando-a de risco para, dessa forma, colocar Paulo e sua prima em local seguro. 

Depois disso, avistou Gisele e Geovana, mãe e irmã de Paulo respectivamente, em

situação  de  risco.  Geovana  já  estava  em  afogamento  de  grau  dois,  isto  é,  engoliu  uma

quantidade considerável de água, por isso Greffin voltou sua atenção à Geovana. Enquanto

observava essa situação pediu para pessoas que estavam perto chamarem o guarda-vida do

posto 20. Então, o Sargento orientou a mãe que estava junto à filha a boiar chegando até ele.

Quando o guarda-vida do posto 20, Juliano Zeni, chegou, Greffin tomou a decisão de tirar

Geovana do perigo mais  rápido,  já  que estava em um estado mais  grave e  mais agitado.

Assim, Zeni tirou a mãe da água. O estresse gerado ao corpo pelo salvamento foi tão grande

que o próprio sargento alega ter ficado muito cansado, com fortes dores no peito e nas pernas

ao chegarem na areia. 

Ao saírem da água, uma ambulância chegou com dois guarda-vidas e dois militares, os

quais colocaram as vítimas na ambulância e se deslocaram ao P.A. Sargento Greffin também

não estava se sentindo bem, com possibilidade de ter aspirado grande quantidade de  água, foi

levado ao P.A para atendimentos médicos. A área onde tudo aconteceu é sinalizada com placas

indicando que não há supervisão por guarda-vidas, a família estava em um dos pontos mais

perigosos para banho de mar em Itapoá.

Diante  do  exposto  e  pelos  méritos  acima  narrados,  esta  Casa  de  Leis  aprova

honrosamente esta Moção, em reconhecimento aos esforços do Sargento Odair Greffin.

É a Moção.

Câmara Municipal de Itapoá/SC, em 09 de fevereiro de 2021.
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