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MOÇÃO Nº 11/2019

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO aos Bombeiros  Militares  de  Imbituba:  2º  Sgt  Pedro Carlos
Soares Damazio, Cabo Alex Meneses e o Cabo  Fernando Teixeira Tartari  pelo socorro prestado à
vítima de um assalto ocorrido às margens da BR-101, nas imediações do Morro Agudo.

JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

Na noite do dia 13 de outubro por volta da 22 horas a equipe do Corpo de Bombeiros
Militar de Imbituba composta pelo 2º Sgt Pedro Carlos Soares Damazio, o Cabo Alex Meneses e o
Cabo  Fernando Teixeira Tartari foi acionada para atender uma ocorrência de suposto incêndio no
Morro Agudo, BR-101, em um caminhão. Chegando no local a equipe avistou o caminhão parado,
mas sem qualquer ocorrência de incêndio. Assim, ao constatar que não havia incêndio, a equipe
retornou para a base, oportunidade em que constatou que havia um outro caminhão Scannia R440
com placas ITX0439 e IVH4303 de Mato Leitão RS, parado no interior do túnel, no sentido norte
sul, com dois suspeitos mexendo no motor. Quando avistaram a equipe do corpo de bombeiros  se
evadiram do  local.  O  2º  Sgt  Pedro  Carlos  Soares  Damazio,  o  Cabo  Alex  Meneses  e  o  Cabo
Fernando Teixeira Tartari se aproximaram da cabine, bateram na porta, tentaram abrir mais a mesma
se encontrava trancada. Nesse momento o motorista  Marcos Elieser Renner de 49 anos, que estava
no interior da cabine, bastante agitado, abriu as portas e relatou o que estava acontecendo, muito
nervoso  e  em  pânico.  Tremendo  bastante  ele  informou  que  estava  sendo  refém  de  dois  (2)
masculinos com arma de fogo, foi agredido com coronhadas na cabeça e o forçaram a se manter
deitado no interior  da  cabine  enquanto  eles  tentavam  desbloquear  o  sistema de  segurança  do
caminhão para poder roubá-lo. 

A  guarnição  dos  Bombeiros  de  Imbituba  prestou   atendimento  ao  condutor  do
caminhão, que estava muito assustado e em pânico, fornecendo os cuidados necessários e depois
acionaram a Polícia Rodoviária Federal, a qual compareceu no local para as medidas cabíveis.

Sala das Sessões, em 16 de outubro de 2019.

Elísio Sgrott
Vereador
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