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MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO Nº  001 - 2019
 

“Moção de Congratulação ao Bombeiro Militar
ISRAEL JOSÉ SILVEIRA TRAJANO pelo ato
heroico  que  salvou  a  vida  de  quatro  pessoas
durante afogamento na praia da Vila, município
de Imbituba”

ROBERTO  LUIZ  RODRIGUES (PSD)  e  HUMBERTO  CARLOS  DOS
SANTOS  (MDB), vereadores  do  município  de  Imbituba  vem,  no  exercício  de  suas
prerrogativas, à presença de Vossa Excelência propor para deliberação do plenário MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÃO ao Bombeiro Militar ISRAEL JOSÉ SILVEIRA TRAJANO pelo ato de
heroísmo praticado na noite do dia 5 de março de 2019, que salvou a vida de quatro pessoas em
situação de afogamento na orla da praia da Vila, em Imbituba. 

JUSTIFICATIVA
 
 
Mesmo em seu período de folga, o soldado bombeiro militar Israel José Silveira 

Trajano, de 33 anos, não hesitou em arriscar a própria vida e, num ato de bravura, humanidade e 
coragem, salvou um homem de um afogamento e ajudou a resgatar outras três vítimas, no início 
da noite da terça-feira de Carnaval, dia 5 de março, em Imbituba.

Por volta das 18h30, o Soldado Trajano, que é imbitubense e atua há mais de cinco 
anos (5 anos e 11 meses) no Corpo de Bombeiros, passeava com a família na praia da Vila, 
quando avistou um grupo de quatro pessoas sendo arrastadas para alto-mar no canto Norte, 
próximo ao costão.

Rapidamente e sem materiais auxiliares, ele não mediu esforços para resgatar as 
pessoas. Na zona de arrebentação, Trajano verificou que havia um homem de cerca de 55 anos 
que já havia ingerido grande quantidade de água e estava em pânico. Com o quadro, o soldado 
abordou a vítima e observou que havia um guarda-vidas abordando os demais afogados com um 
pranchão.

A forte correnteza dificultou o acesso do soldado até as vítimas. Após 
aproximadamente 10 minutos de grande esforço e desgaste físico, o Bombeiro e a vítima 
conseguiram chegar em um local em que os dois conseguiam ficar de pé. O grupo foi resgatado e
conduzido ao posto de guarda-vidas para avaliação.
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Sala das Sessões, 07 de março de 2019. 

ROBERTO LUIZ RODRIGUES (PSD)
Vereador Propositor

HUMBERTO CARLOS DOS SANTOS (MDB)
Vereador Propositor
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