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PROPOSIÇÃO  Nº 077.00142.2022

O Vereador , no uso de suas atribuições legais, submete àProfessor Euler
apreciação da Câmara Municipal de Curitiba a seguinte proposição:

Requerimento de Votos de congratulações e aplausos

EMENTA

Solicita votos de Congratulações
e Aplausos às equipes GOE 1 e
PPO 5.4 da Guarda Municipal de
Curitiba.

Requer à Mesa, na forma regimental, que seja inserido em ata, votos de
Congratulações e Aplausos às equipes GOE 1 e PPO 5.4 da Guarda Municipal
de Curitiba por heroicamente salvarem a vida de uma pessoa que tentava o
suicídio.

Palácio Rio Branco, 26 de abril de 2022

Professor Euler
Vereador

Justificativa

Em patrulhamento pelas imediações da Estação Tubo, localizada na Av.
Marechal Floriano, a equipe da Guarda Municipal GOE 1 (GMs PAULO
CESAR DA SILVA NASCIMENTO, AUGUSTO GUSTAVO BOHN NETO
ALVES e ADRIANO CONSTANTINO DE CASTRO) foi solicitada para
atender situação de tentativa de suicídio, em que uma jovem equilibrava-se no
guarda corpo do viaduto da avenida sob a Linha Verde.
A pessoa ficava ora sentada sobre o guarda corpo, ora pendurada somente com
as mãos, mantendo todo o corpo pendurado para fora do viaduto. Foi solicitado
apoio ao Corpo de Bombeiros, chegando antes, a equipe da VTR PPO 5.4 da

GM, que em ação coordenada entra as equipes Gm Helder e Gm Carneiro



GM, que em ação coordenada entra as equipes Gm Helder e Gm Carneiro
desviavam o trânsito da linha verde para evitar maiores riscos à vítima, que
tentava atentar contra a própria vida, enquanto a equipe da vtr GOE 01 acessou
o viaduto para apoiar o GM Crevilaro que já se encontrava tentando estabelecer
contato com a vítima.
A equipe  conversava com a pessoa, distraindo-a, enquanto isso o GM Crevilaro
atravessou a rua e, sem ser percebido pela vítima, conseguiu aproximar-se pelas
costas dela e, aproveitando o momento oportuno retirou a jovem do perigo,
eliminando neste momento, qualquer oportunidade da mesma atentar conta a
própria vida. Após a situação controlada pelas equipes da guarda municipal,
compareceram ao local o corpo de bombeiros e SAMU, que procederam o
atendimento e encaminhamento da vítima.
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