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unrcrpaPêG[êTCI DE DECRETO LEGISLÂTIVO N" J'l , DE 2021,.

l ] f t Z:f (Proponente: Vereador Policial Madril/PSC)

dOt. rlc Outorga o Título de Cidadão Honorário de
Cascavel ao Capitão QOPM Divonsir de

Oliveira Santos, da Polícia Mütar doParanâ.
eÂiiinr?Él tui uiri i0 rpAL DE cA$0AVEL

Recebici ]-L/çt* / >r

Protocolo

A Càmata Municipal de Cascavel, Estado doParaná, àpÍovai

Àrt. 1" Este Decreto Legislativo outoÍga o título de Cidadão Honorário de Cascavel
ao Capitão QOPM Divonsir de Oliveira Santos, da Polícia Miütar do Paraná,.

Art.2" Este Decreto Legislativo entÍâ em vigor na data de sua pubücação oficial.

PalâcioJosé Neves 69" anivetsádo de Cascavel.

dtd,^
de lulho de 2021

€' "t'v;<Policial Maddl
Vereador/PSC

er{$\ t àe Juur,a Vereado P

Justificação

Divonsir de Santos, é de Guataniaçu, Estado do Patará, nascido em

Y\, de Janeiro de 7977. Filho de Urbano José dos Santos e de Olivina de Oliveira Santos. Casado

"ó Rosângela Batista Rosa, pai de Maria Vitoria Martins Santos (16 anos) e Maria Valentina Âroldicom
Santos (10 anos). Conhecido como Capitão Divonsit, é motivo de otgulho paÍ^ a nossa cidade

Ingressou na Polícia Miütar no dia 22 de maio de 1,997, no 13" Batalhão da Polícia
Militat do Panná, em Curitiba, concluindo o Curso de Formação de Soldados no dia 11 de

novembro do mesmo ano. No dia 01 de fevereiro de 1999 enúou como Aluno Ofrcial na Academia
Policial Militar do Guatupê, concluindo o Curso de Fotmação de Oficiais e declarado Aspirante à
Oficial em 07 de dezembro de 2001. Foi promovido por merecimento âo posto de 2" Tenente

PM, em 06 de novembto de 2002. Promovido ao posto de 1" Tenente QOPM no üa21 de

dezembro de 2007 e ao Posto de Capitão QOPM no dia 03 de junho de 201,

Trabalhou no 13 " Batalhào de Polícia Militat do ano 1997 à 1 ,no6o
de Polícia Militar de 2001. à 2020, e desde então atua junto ao 5" Comando Regional de

Miütar - 5" CRPM. &
Cabe destacaÍ que Capitão Divonsir atva na cidade de Cascavel e na

Paranâ desde o ano de 2001.

Como Ofrcial desempenhou diversas funções:
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- Chefe da Agência Local de inteligência do 6" Batalhão de Polícia N{iütar - 2002 à

'dü4"^

- Comandante do Pelotão de Choque do 6" Batalhão de Poiícia Miütat - 2007 a 2071,;

- Comandante da 4" Companhia do 6" Batalhão de Polícia Mütar - Corbélia - 201,1. até
201,7;

- Comandante da 1'Companhia do 6" Batalhão de Polícia Militar - Cascavel - 2017 até
2020;

- Chefe da Agência Regional de Inteügência do 5" CRPM - Cascavel e região - 2020
até os dias atuais;

- Instrutot de Tiro Policial de 2003 até os dias atuais;
- Instrutot de Técnicas de Abordagem Policial, de 2007 até os dias atuais;
- Instrutor no Curso Nacional de Multipücador de Policia Comunitária, em Cascavel,

na matéría de Técnicas e Eqúpamentos Não Letais, no ano de 2013;
- Instrutor de Táticas para Confrontos Armados de 2007 até os üas atuais;
- Insúutor de I(ckboxrng e Muay Thai e fundador do Projeto LUPA, na Cidade de

Cascavel, o qual funciona atualmente na sede da 1" Companhia do 6" BPM e é desunado a ensinar
artes marciais a jovens carentes e filhos de policiais miütares.

No decorrer da sua carreua, Capitão Divonsir recebeu diversas condecorações:

- Condecorado com o ptêmio de 1" colocado no Curso de Formação de Soldados,
cFSd 1997;

- Medalha de Mérito Escolar Coronel Dulcídio - categoria prutz- - 2" colocado no
Curso de Formação de Oficiais da Âcademia Policial Militar do Guatupê;

- Medalha de Sangue - ferimento de natureza grave ocorrido em serviço - Durante
Operaçào contÍa assaltantes de banco ocorida na cidade de Cafelândia no ano de 2003;

- Medalha Policial Mütar de BRONZE - referente a 1.0 anos de bons serviços
prestados à comurudade Paranaense;

- Medalha Policial Militar de PRÂTÂ - referente a 20 anos de bons serviços prestados
à comunidade Paranaense;

- Medalha Ordem do Mérito de Serviços Exúaordinários Grau Grande Oficial,
Condecotado pela Àcademia Sul Brasileira de Medalhística, pelos televantes serr.iços ptestados a

aro de2073;
- Menção Honrosa, outoÍga da Càmata Municipal de Iguatu, através da indicação dos

Senhores Vereadores, pelos relevantes serviços pÍestados a Comunidade Iguatuense- ano de 2013;
- Moção de aplauso e Reconhecimento no 004/2013, outoÍga daCàmara Municipal de

Santa Tereza do Oeste, attavés da indicação dos Senhores Vereadores, pelos relevantes serviços
prestados a Comunidade local - ano de 2073;

- Menção Honrosa, outoÍga da Àssembleia Legislativa do Parunâ, pelos relevantes
serviços prestados à Segurança Pública do Paruná - ano de 2073;

- Condecorado com a faca de Combate "Primus Inter Pares" - como 1o colocado no
XIV Curso de Operações Especiais,Turma 2074;

Medalha do Pelotão de Choque do 6" BPM, Condecorado pela Âcademia
Brasilera de Medalhística, pelos televantes serviços prestados enquanto
Pelotão, ano de 2017

2007;

Estudios
durante sua carteira:
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o e dedicado à profissão, Capitão Divonsir tamb
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o Curso de Formação de Soldados da Polícia Miütar, no ano de 1997;
o Curso de Formação de Oficiais Policiais Miütares, Turma 2007, ano de 2007;
o Curso de Lanterna Tá,ttca em Baixa Luminosidade, ano de 2002;
o Curso de Direitos Humanos e Jurisdição Intetnacional, FÂG, ano de 2003

o Curso de Policia Judiciátia Miütar, pela Âcademia Policial Miütar do Guatupê, ano

de 2006;

o Curso de Conttole de Disúrbios Civis (CCDC), rcalizado na Companhia de Polícia
de Choque - Curitiba, PR, ano de2007;

o Bacharel em Direito pela Faculdade Assis Gwgaz- FAG, Tutma de 2008;

o Cutso de Táticas Urbanas para Confrontos Atmados, ano de 2009;
o Curso de Cumprimento de Mandado de Alto Risco, ano de 2070;
o Cutso de Operador Taser - ÂPMG 2010.
o Curso de Pós Graduação em Gestão de Segurança Pública, pela Faculdade

Educacional de Araucári^, aÍro de 2011,;

o Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Publico
(ETSP), Pela Marinha Btasileira, ano de 201.2;

o Curso de Capacitação em Conselho Comunitário de Segurançâ, no ano de 2072;
o Curso Gerenciamento de Crise em Aeroportos, em Cascavel, ano de 2073;
o Curso de Getenciamento de Crises, pelo BOPE - Batalhão de Opemções

Especiais, ano de 2013;
o Cutso de Operações Especiais (CAVEIRÂ), pelo BOPE/COE - Batalhão de

Opetações Poüciais Especiais/ Comandos e Operações Especiais, ano de 201,4;

o Curso de Pós Gtaduação em Gestão Estratégica e Direito Militar, pela Universidade
Patanaense - UNIPAR, ano de 2077;

o Curso de Âperfeiçoamento de Oficiais - CAO, pela PMPR/ ÀPMG, ano de201.9;
o Curso de At:qahztção Ptofissíonal para a Atividade de Inteligência Policial, pela

PMPR/12" BPM, ano de 2027.

Saindo um pouco da seata profissional, oportuno se faz contaÍ um pouco sobre a

história de vida do Capitão Divonsir:

Divonsir de Oüveira Santos, nascido em Guaraniaçu, PR, no dia 30 de Janeiro de 1977,
de Olivina de Oliveira Santos e de UrbanoJosé dos Santos, dos quais era o fi.lho homem mais

ÍIovo, tendo mais 5 irmãs e 4 irmãos; moÍou até os cinco anos de idade na átea rural conhecida
como Faxinal do São João, a aproximadameflte 10 KM daquela cidade, às margens da Rodovia BR
277, sentido a Cudtiba, quando então se deslocou, em companhia de duas irmãs mais velhas, para
a cidade de Cerejeitas, no Estado de Rondônia. O Íestânte de sua famita também se mudou para
aquele local cerca de um ano depois e ali passatam a trabalhaÍ como agricultores. Com 15 anos
idade retornou, novamente em companhia de uma irmã mais velha e de um irmão
a cidade de Cascavel, PR, onde motou na câsâ de uma famfua que conheceu nâ guarda
daquele município (após ter motado em companhia de seu irmão e companheiro de em

deuma banquinha de jogos e numa casa abandonada com alguns moradores de rua). Os
seus compânheiros de Guarda Minm praticamente o adotaram e se toÍflaÍam sua segunda famflta,
com os quais até hoie mantém estreito convívio. Em Cascavel passou a ttabalhar, através da guarda
M1Íim, como empacotador do Super Muffato, ganhando meio salário mínimo, dos
era destinado paÍ^ custeaÍ sua moradia com sua novâ famflta.
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No ano de 7994, mudou se paÍa Cudtiba, onde passou a moÍâÍ Ír c s^ de um irmão
mais velho e posteriormeÍlte com umâ famüa de Japoneses, com os quais também passou a teÍ
müta afnudade. No dra 22 de maio de 1,997 ingressou na Polícia Miütar doParunâ, no 13" BPM,
no bairro Novo Mundo, em Curitiba, como Aluno Soldado. Fazia o Curso de Formação de

Soldados de dia e cursinho pré-vestibulat a noite, e no üa 11 de novembto, formou-se como
Soldado da Polícia Militar, conseguindo a primeira colocação no Curso, Fez o Vestibulat da

Universidade Federal em 1996, 1,997 e em 1998, quando então foi aprovado para o Curso de
Formação de Oficiais, passando a condição de Aluno-Oficial da PMPR. Após três longos anos de
curso em regrme de internato, formou-se no dia 07 de dezembro de 2001, Aspir^nte 

^ 
Oficial da

PMPR, consegutndo a segunda colocação no Curso, sendo transferido paÍa o 6" Batalhão da PM.

Na Cidade de Cascavel passou a desempenhat diversas funções no Batalhão, passando a
integrar a eqúpe da ALI (Âgência Local de Inteügência), mais conhecida como P2, sendo que em
2002, foí ttansfeddo paÍa 

^ 
Cidade de Toledo, a qual na época era uma Companhia do 6" BPM, lá

peÍmanecendo por sete meses. Foi novamente transferido para Cascavel, passando a integrar em
definiuvo a eqüpe daP2 do Batalhão. Durante os anos em que esteve na "ilLl/6" BPM, participou
de diversas ocotrências de destaque, locais, tegionais e nacionais, como o Confronto Ocortido em
2003 com ladtões de banco em Cafelândia, os quais tentaram roubar o Banco do Btasil; da ação
resultou no óbito de dois marginais e o fedmento de outro, bem como, na prisão de vários
integrantes da quadrilha. Também atuou 12s diligências que resultaram na pdsão de uma quaddlha
especializada em roubos à propriedades rurais, os quais aterrorizavam sitiantes de toda a rcg1ão,

principalmente Íros municípios de Cascavel, Corbélia e Cafelândia, subtraindo, mediante violência
e gÍave 

^meaça, 
úâtotes, caminhões, colheitadeiras, camionetas e demais objetos; tais materiais

eram levados paÍa o Paraguai enquânto alguns dos marginais ficavam com a famflia na
na condição de reféns e sob arne ça de armas de fogo. O resultado de tal operação foi
conftonto, na estrada da Colônia Meüssa, do qual resultou no óbito de quatro marginais fortemente
atmados e no ferimento de outros dois, bem como a prisão de um sétimo indivíduo.

Atuou em üversas ocorrências para elucidat e prender criminosos que participar.am da

Pohciais Miütares, tais como a prisão da quadrilha que assassinou o Soldado da PM
Rotolli, na cidade de Palotina; cheFrou as investigações que resultaram na prisão dos assassinos do
Soldado Israel, na Cidades de Cascavel e Santa Helena; também participou da ocorência em que
resultou no conftonto e moÍte do marginal que assassinou o Soldado Buchener, também de
Cascavel; Comandou os trabalhos que resulta;ram ttz- prisão da Quaddlha responsável pela moÍte
do Soldado Evangelista, do Batalhão de Polícia Ambiental. Já como Comandante da. ( Companhia
de Corbéüa, a)udou na prisão de uma quaddlha que ptaticava assaltos diversos nas cidades de

Corbélia, Cafelândia, Ubfuatã e região, os quais foram responsáveis, após um roubo na Cidade de

Ubtatã, pelo assassi.nato do Soldado Daniel, naquela cidade; desta feita, resultou em um embate
no qual, juntamente com sua equipe, confrontaram com os marginais, os quais estavam em uma
camionete F-250 roubada na cidade de Cafelândia, resultando Íra morte de um deles e na prisão
ouúo.

A frente da ÂRI/5" CRPM atuou em diversas ocorrências no combate ao de

T
{

dtogas em toda a regpão, com opeÍações que resultaram em apreensões
,. maconha e prisão de um número elevado de traFrcantes.

Fax (45) 3321-8881 - www,camaracascavel.pr

de diversas

Em 2007 pâssou a comandar o Pelotão de Choque onde atuou até

o ano de 201,1, quando então passou a comandar a 4' Companhia de Corbéüa, até o ano de 2017.
A parú deste ano, assumiu o Comando da 1" Companlua do 6" BPM de Cascavel, na qual
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peÍmaneceu até o ano de 2020, quando então foi úansfeddo, após 19 anos de 6" BPM, à Sede do
5" CRPM, local onde atua até os dias atuais.

Uma das etapas profissionais mais importantes e maÍcantes de sua vida foi a conquista
da tão sonhada CAVEIRÀ, símbolo dos Cursos de Operações Especiais (COEsp) em todo o
mundo, sonho este que se iniciou em 2009, quando tentou pela primeir^vez o Curso de Operações
Especiais, reahzado pelo Comandos e Operações Especiais, no Batalhão de Operações Especiais
(COE/BOPE) em Curitiba. Ficou quatro dias no referido curso e acabou tocando o sino, símbolo
da desistência do COEsp. No ano de 2014,mais maduro, preparado e com o total apoio de Deus,
famüa e amigos, ÍetoÍnou novâmente para o referido cuÍso, e após oitenta e sete dias de múta
ralaçáo e todo o tipo de softimento, fotmou-se CAVEIRA, consegündo a primeira colocação
dentre os 22 formandos do COESP 201.4, os quais eram mais de 150 no início das prévias pàrr- o
cuISo.

Âtualmente reside em Cascavel com a esposâ e as filhas.

Sendo assim, notadamente o Capitão Divonsir é uma pessoa que eleva e enobrece o
nome de Cascavel, em especial pelo brilhante trabalho desenvolvido junto a Poücia Mütar do
Estado doParanâ em flossâ cidade e região, fazendo, poÍtanto, jus à presente homenagem.

Esperamos, pois, a aprovaçào unâmme deste Projeto de Decreto Legislativ o, p^ra
o Poder Legislativo e toda comunidade cascavelense possam reconhecer, de maneira oftcial,
importantes e televantes trabalhos
prol da sociedade.

ao longo vida e
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