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Excelentíssimo Senhor
Antônio Clésio Costa
Presidente da Câmara Municipal de Imbituba
Município de Imbituba/SC

MOÇÃO Nº 4/2020

“Moção de Congratulação aos soldados da Policia
Militar  de  Imbituba  Bruna  Gomes  Freitas,  Luidi
Pitigliani  Silva,  Anderson  Martins  e  Ermerson
Bernardo Floriano.”

LUIZ CLÁUDIO CARVALHO DE SOUZA (MDB),  Vereador do Município de Imbituba, com
assento nesta Egrégia Casa Legislativa, vem no exercício de suas prerrogativas, à presença de Vossa
Excelência, no termo do artigo 117, § 2º, inciso VII do Regimento Interno, propor para deliberação
do Plenário, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO para os Policiais Militares SD PM Bruna Gomes
Freitas,  SD PM Luidi  Pitigliani  Silva,  SD PM Anderson Martins  e  SD PM Emerson Bernardo
Floriano.

JUSTIFICATIVA

Uma história  tensa,  que  teve  um final  feliz  graças  aos  quatro policiais  militares  da
Guarnição Especial de Imbituba (GEIB) vivenciaram, na manhã da segunda-feira de Carnaval, uma
situação bastante tensa, triste e difícil, próximo a uma madeireira do bairro Ibiraquera, mas que,
felizmente, teve um final feliz. Com a ajuda dos Bombeiros, os soldados  Bruna Gomes Freitas,
Luidi Pitigliani Silva, Anderson Martins e Emerson Bernardo Floriano conseguiram evitar que um
homem, surtado, sob efeito de álcool e outras drogas ilícitas cometesse o suicídio, depois de muita
conversa, negociação e de resistência e ataques por parte do rapaz.

Por volta das 9 horas da manhã, a PM foi acionada para uma ocorrência cujo informante
denunciava que um homem estaria em cima do telhado de uma casa depredando o imóvel e jogando
telhas no chão. Chegando ao local, em contato com o homem, ele avisava que não iria descer do
telhado e que se alguém tentasse subir, ele se jogaria, tirando a vida.

Diante da situação, enquanto o homem tentava negociar um pouco de água, os policiais
pediram apoio aos bombeiros. Em seguida, um dos policiais subiu em um muro lateral e os outros
subiram em cima da casa pelo outro lado para conter o homem que estava sob efeito de drogas.

Com o auxílio do Corpo de Bombeiros Militar de Garopaba, os policiais de Imbituba
conduziram o homem ao chão. Durante a tentativa de contê-lo, os policias quase caíram do telhado
da casa e tiveram várias escoriações nas mãos, rosto e braços.
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Natural  de  São  Paulo,  o  homem,  que  é  morador  de  rua  e  está  desde  sábado  (22)
passando  o  Carnaval  na  Praia  do  Rosa,  dizia  estar  cansado,  que  a  vida  não  lhe  oferece
oportunidades e que, portanto, iria se matar.

Diante do exposto, solicito a APROVAÇÃO dos nobres vereadores da presente Moção
de Congratulação aos Policiais  Militares  Bruna Gomes Freitas,  Luidi Pitigliani Silva,  Anderson
Martins e Emerson Bernardo Floriano.

Sala das Sessões, em 05 de março de 2020.

Luiz Cláudio Carvalho de Souza
Vereador
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