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Moção de Congratulação aos Sargentos da
Policia Militar de Terenos/MS

Apresento ao Plenário desta Casa de Leis, a presente Moção de
Congratulação ao 3º Sargento Sr. William Paz de Souza ao 3º Sargento Sr. Wanderley
Borges Queiruja.
Os Sargentos merecem ser parabenizado por essa Casa de Leis, pois na
Data 19/05/2021, 10:40 horas, ocorreu um Fato de Suicídio na Forma Tentada, na
Rotatória saída para Aquidauana. A Viatura 10-2736 composta pelos Sgt PM William
Paz de Souza e Sgt PM Wanderley Borges Queiruja, durante patrulhamento ostensivo
motorizado pelo endereço supracitado nos deparamos com uma pessoa do sexo feminino
aproximadamente 21 anos, em aparente surto psicótico, demonstrando um
comportamento de confusão mental e agressividade, momento que se arremessava na
pista de rolamento da rodovia BR262, numa clara intenção de tirar sua própria vida, uma
vez que o fluxo de veículos na referida rodovia era intenso (carretas e caminhões). De
imediato esta equipe policial adentrou na pista de rolamento e após intervenção logramos
êxito em retirar a vitima da faixa de tráfego dos veículos, conseguindo leva-la para o
canteiro da rotatória. Devido à situação encontrada no local foi necessária uma
intervenção imediata, ocasião que demandou um imenso esforço desta equipe PM para
concluir o salvamento, quando tal episódio colocou em risco a vida destes policiais, pois
era intenso o trânsito de veículos pela rodovia; cabe esclarecer que um veículo na
tentativa de desviar da vitima veio a abalroar de leve o retrovisor em seu braço. Durante
entrevista com a vitima percebemos alteração na sua voz, pois dizia repetidamente frases
desconexas, como -PORQUE NÃO ME DEIXOU MATA-LA, ELA É MINHA, SOU O
ANJO DA MORTE-, causando estranheza a esta equipe policial. Em seguida
conseguimos identificar familiares da vitima e, devido ao seu quadro comportamental a
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encaminhamos para atendimento médico, oportunidade que foi atendida pela equipe
plantonista na UBS Samuel Jacob Chaia, quando também foi acionado o serviço social
para acompanhamento. A vitima apresentava um hematoma no braço direito proveniente
do abalroamento do veiculo ocorrido na via.
Sem dúvidas, grandes homens e uma grande atitude,
Por isso peço ao plenário a aprovação da presente Moção.
Sala das Sessões, 25 de Maio de 2021.
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