REQUERIMENTO Nº 030/2021
Súmula:
Requer à Mesa Diretora promover homenagem por meio de
Moção de Aplauso aos Soldados Adroir Rodrigo Bitencourt e
Vinicius Segat Bernart.
Senhor Presidente
Mesa Diretora da Câmara de Vereadores
No exercício das competências legais e regimentais, especialmente com
amparo nos Artigos 173, 174, 212, 213 e 214 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores.

REQUEIRO junto à Mesa Diretora
...Manifestar homenagem por meio de Moção de Aplauso aos
Soldados Adroir Rodrigo Bitencourt e Vinicius Segat Bernart pelo excelente trabalho
desempenhado e ato de bravura distinta realizado no Município de Dois Vizinhos.

JUSTIFICATIVA:
A Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos tem a honra de
homenagear os Soldados da Polícia Militar do Estado do Paraná Adroir Rodrigo Bittencourt e
Vinicius Segat Bernart, pelo ato de bravura e atitude heróica que salvou a vida de uma cidadã
duovizinhense no ano de 2020, bem como pelos excelentes trabalhos prestados junto à Segunda
Companhia de Polícia Militar de Dois Vizinhos -PR.
Nas ações policiais com deslocamento de viatura ao local do fato
ocorrido é natural que os militares envolvidos estejam preparados para combater o crime e se
necessário usar até mesmo usar a força. Mas e quando não requer força, mas um ato de
bravura? Conforme descrito no B.O:680477/2020, por volta das 19h20min via Central 190, foi
recebido uma denúncia de agressão no Centro Norte em Dois Vizinhos - Paraná. Foi deslocada
a viatura LO 712 a qual tinha como componentes os Soldados Bittencourt e Segat. Com
eficiência e brevidade os militares chegaram ao local e perceberam gritos no interior do imóvel
referido. Para acessar o local os militares tiveram que pular entre os terrenos que davam acesso
ao imóvel, onde constataram uma jovem já desfalecida com um fio envolto duplamente em seu
pescoço. Sua mãe estava aos gritos tentando retirar a filha, porém sem êxito. Os militares
conseguiram com muito esforço retirar a jovem já desfalecida e cortar o fio, em um ato de
bravura e extrema agilidade os Soldados Bittencourt e Segat prestaram os primeiros socorros
para a vítima e quando percebido que a mesma tinha pulso encaminharam para atendimento
médico junto ao Hospital Pró-Vida.
Toda ação foi motivo de muito orgulho para toda a corporação da
Polícia Militar da Cidade de Dois Vizinhos, já que mesmo vendo a vítima desfalecida os
militares não mediram esforços para salvar uma vida. Nossa sociedade é extremamente grata a
todo e qualquer ato que vá além do necessário e quando pessoas com tamanha vontade de dar o
seu melhor mesmo em um momento de extremo estresse, exigência física e emocional. Desta
forma sendo fundamental que tais profissionais sejam reconhecidos pela comunidade.

Assim, para expressar nossa gratidão e orgulho por podermos
contar com verdadeiros heróis trabalhando em prol de nossa sociedade, engajados em tão nobre
causa e que não medem esforços para salvar uma vida, propomos esta Moção de Aplauso.
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em 05 de agosto de 2021.
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