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Excelentíssimo Senhor Presidente da Càmara Municipal de Cascavel.

Â Câmara Municipal de Cascavel, pot seu Veteador subscritoÍ, nos teÍmos que Íegem os

artigos 1,57 e 158 do Regimento Interno desta Casa de Leis, hipoteca, após deliberação
legislauva, Moção de Âplausos, aos Bombeiros Militares 2" Tenente Eduardo Henrique
Langner Chellay, Asp. Of. BM Lucas da Silva Delai, Sub.Ten. Âlcir Lasta, 2" Sgt. Jean
Paluskt Madns, 2" Sgt. Mauro César Batistussi, 2" Sgt. Marcos Roberto Schumacher, 3" Sgt.

Gildo Novak, Cb. Sérgio Domingos Tochetto, Sd. Roddgo Rodrigues Ribeilo, Sd. Eüana
Paula Teixera Zzcarquim, Sd. Adriano Marques, Sd. Douglas Kauffmann Javorski, em
reconhecimento aos luzidos e meritódos serviços realizados em toda a ação que culminou na

locahzaçáo do colpo de uma vítima de afogamento no assentâmento Valmir da N[otta na
Ytla Cajatt, ârea rural do Município de Cascavel.

Dê-se ciência dessa Moção ao Comandante do 4" Grupamento de Bombeiros de Cascavel
Tenente Coronel Rogério Lima de Araújo.

É a Moção. Sala das Sessões.

Cascavel, 25 de de 2022.

Santello Si Mazutti
V, /PTB Veteadot/PSC Vereadora / Republicano

Pedro S o elepar
Vereadot/PSC V /PSB tas

Justificativa

No dia 23 de janeuo de 2022 por volta das 74 horas, os bombeiros foram acionados
por populares do Assentamento Valmir Mota, em Cascavel, telatando que no local havia uma famflia
tomando banho num açude e que em ceÍto momeflto, um menino de 15 anos (Silvoney Inocêncio
Borba da Sil'i.a) e sua irmã de 12 anos, que estavam na borda do açude, ao se deslocaÍem p^ru o rnterior
da âgrtâ, não perccbeu a profundidade e perderam a base dos pés começando a se afogar.
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O local é uma ârea com queda de profundidade repentina e de grande desnível. O
cunhado da vítima, um jovem de 25 anos, conseguiu salvar a garotinha e levou p^t^ à parte mais rasa do
açude e âo ÍetoÍnât não encontrou mais o menino.

Â equipe do Corpo de Bombeiro do Patanâ, do 4" Grupamento de Bombeiros em
cumprimento âos seus devetes, se deslocou rapidamente até o local, e, ao chegat na ârea, realizou
buscas com meÍgulho üvre, no entânto como a visibilidade é prejudicada devido à âgua ser parada,
rurva e com gtande quantidade de material em decomposição no açude, a equipe não logrou e poÍ
protocolo de segurança, as buscas foram cessadas ao anoitecer do dia 23/01,.

Já. no amanhecer da segunda-feua, üa 24/01, as equipes deslocaram paÍa o local por
volta das sete horas da manhã, com o objetivo de continuar as buscas. Por ser um local de pouca
üsibiüdade, os úabalhos se toÍnaram muito mais difícil e esúessante, visto que a luminosidade do dra

não penetra.v? fla âgua. A equipe de Busca Aquática continuou com a técníca de tateamento,
localizando então o coÍpo da vítima as 14:50 do dia 24/01,/2022.

Todos os ttabalhos de buscas fotam acompanhados pela comunidade, chegando a

um momento de que mais de 1,20 pessoâs estayâ no local devida a gtande comoção que o caso

ocasionou na comunidade e no ato de encetramento dos uabalhos, todos que estâvâm pÍesente
aplaudiram os militares em forma de reconheci.mento e agradecimento dos trabalhos tealizados.

Em ato contínuo, o Asp. Of. BM Lucas da Srlva Delai, foi ao encontÍo da família que
estava nas proximidades, os confortou passando as orientações dos tramites seguintes, transmrundo a

mensâgem de que "o corpo foilocaltzado e estavâ a 6 mettos de profundidade, sendo tesgatado levado
até a borda do açude, deixando a víisma ainda dentro de água rasa pat^ que aguardasse a chegado da

PolÍcia Científica p^Ía o recolhimento do cotpo".
Os bombeiros, após enceÍraÍem o úabalhos, de forma profissional e humana frcararn

o tempo todo próximo ao local que estava o corpo do menino, se revezândo, das 1

horârio em que o IML chegou paÍz- o colhimento do cadáver.
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