
                                                           

Excelentíssimo Senhor
Vereador Elísio Sgrott
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Município de Imbituba/SC

MOÇÃO nº 40 / 2022

“Moção de Congratulação por Ato de Bravura do Bombeiro
Militar  Cabo Alexandre Coelho por auxiliar  no salvamento
de  12  pessoas,  no  Portinho  da  Vila,  em  Imbituba,  que
participavam do Circuito Summer de travessias aquáticas na
Lagoa de Imaruí”. 

BRUNO  PACHECO  DA  COSTA,  Vereador  do  PSB,  com  assento  nesta  Casa
Legislativa, nos termos dos artigos 117, § 2°, inciso VIl e 135, ambos do Regimento Interno, vem
propor para deliberação do Plenário, a MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO ao Bombeiro Militar
Cabo Alexandre Coelho por auxiliar no resgate e salvamento de 12 pessoas, no Portinho da Vila,
em Imbituba, que participavam do Circuito Summer de travessias aquáticas na Lagoa de Imaruí, no
ultimo dia 12 de novembro deste ano. 

Senhores Vereadores,

No dia 12 e 13 de novembro de 2022 aconteceu na cidade de Imbituba no bairro Portinho, na
lagoa de Imaruí,  uma etapa  do Circuito  Summer  de  travessia  aquáticas,  no sábado no período
vespertino aconteceram as provas de 5 e 10 km.

 
O Cabo Alexandre Coelho estando de folga e foi até ao local da competição para espera de

seu amigo e técnico que estava disputando a prova de 5km.

O Cabo Bombeiro Militar Alexandre Coelho, Bombeiro Militar desde 2004, tem curso na área
de combate a incêndio, curso de instrutor de salvamento em altura, cursos de primeiros socorros (ao
qual o mesmo é instrutor de dezenas de bombeiros comunitários formados no município), e curso
de condução de jet-ski e de embarcações públicas.

Ao chegar no local percebeu aflição de todos que esperavam a chegada dos competidores da
prova que estava prevista para acabar em torno de uma hora e meia e já haviam se passado duas
horas sem a chegada de nenhum competidor. 

O cabo mesmo de folga percebeu que as condições climáticas estavam muito desfavoráveis
para prática da natação devido aos fortes ventos de nordeste de aproximadamente 40 km por hora e
uma maré de vazante muito forte. 

Cerca de 10 minutos após sua chegada, chegaram também ao local toda a guarnição do Corpo
de Bombeiros de Imbituba composta por Caminhão ABTR137, Ambulância Asu 282, e uma viatura
pequena trazendo o Jet-Sky. O Corpo de Bombeiros foi acionado para uma embarcação à deriva
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com dois tripulantes, que na verdade era a embarcação de resgate dos competidores. Na competição
haviam 35 competidores na água. 

O cabo Alexandre prontamente ajudou a colocar o jet-ski na água, explicou qual era o trajeto
da prova e orientou o CB Tartari, condutor do jet, a fazer o sentido inverso da chegada para largada.

Após o Cb Tartari sair com o jet o Cb Alexandre puxou o reboque da embarcação, chegando
perto do chefe de socorro responsável pela operação dos bombeiros no local, o 2ºSargento Pinho, e
questionou quantas  pessoas  haviam na água?  Pela  quantidade  alta  de competidores,  mesmo de
folga, ele ofereceu-se para ir até o quartel buscar o bote inflável que tem capacidade 8 pessoas.

 Junto com o Bombeiro Comunitário Clodoaldo, o Cb Alexandre até o quartel e retornou em
seguida com o bote, colocou-o na água com ajuda da guarnição no local, e saiu junto como o BC
Clodoaldo ao encontro dos competidores. 

O jet-ski que já estava resgatando os nadadores veio a ter problemas mecânicos vindo a ficar à
deriva no meio da lagoa e graças ao bote foi possível fazer o reboque até o cais do portinho da vila.

 Após essa primeira operação, o bote inflável voltou para o resgate das duas últimas vítimas
do mau tempo, isso depois de mais de duas horas do início da operação. 

As duas últimas pessoas resgatadas estavam muito próximo à Ilha Grande da Praia Vermelha
e já estavam com início de insolação e hipotermia,  uma delas era competidora e outra estava a
bordo de um caiaque, completamente alagado, dando apoio à competidora. 

Ao total foram resgatadas 12 pessoas envolvidas na competição. 

O senhor Matheus Serafim, técnico ao qual o cabo foi aguardar a sua chegada, disse ao cabo
que ele só conseguiu chegar por ter um preparo físico bom e o que o trouxe para casa mesmo foi
mesmo o preparo emocional. Ele relatou que em um momento no meio da lagoa sem conseguir
evoluir, segurou-se em um pau que estava fincado no meio da lagoa e só voltou a nadar quando
percebeu que os bombeiros haviam chegado para prestar socorro às demais vítimas. Ele calculou, de
acordo com o relógio, ter nadado 7,5 km quando era para terem sido 5.

Outro fato que mostra a gravidade da ocorrência  e da importância  da participação do Cb
Alexandre, o franco favorito a ganhar a prova e o 1ºcolocado do ranking devido aos fortes ventos
acabou saindo no bairro Guaiuba e tendo que vir andando a pé até o local da chegada no portinho.

Por essas razões, pela dedicação e disposição imediata para prestar socorro às vítimas, peço
aos demais edis a aprovação unânime desta merecida Moção de Congratulação. 
 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2022.

BRUNO PACHECO DA COSTA

Vereador
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