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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
13° BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR
BOLETIM INTERNO Nr 23/2020
Quartel em Balneário Camboriú, 05 de junho de 2020.
(SEXTA-FEIRA)
Publico para conhecimento do 13° Batalhão de Bombeiros Militar e devida execução o seguinte:
1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
ESCALA DE SERVIÇO

Data

ESCALA DE OFICIAL DE DIA DOS OFICIAIS DO 13ºBBM
Horário
Horário
Dia da Semana
Nome
Presencial
Sobreaviso

30/05/2020

0800h as 0800h

Sábado

31/05/2020

0800h as 0800h

Domingo

01/06/2020 0800h as 2000h 2000h as 0800h
02/06/2020

Segunda-feira

Cap BM Marcus
2° Ten BM Santana
1° Ten BM Neto

2000h as 0800h

Terça-feira

Maj BM Alcântara

02/06/2020 0800h as 2000h 2000h as 0800h

Terça-feira

2° Ten BM Chrun

03/06/2020 0800h as 2000h 2000h as 0800h

Quarta-feira

Cap BM Schardong

04/06/2020

2000h as 0800h

Quinta-feira

Ten Cel Jefferson

04/06/2020 0800h as 2000h 2000h as 0800h

Quinta-feira

Cap BM Marcus

05/06/2020 0800h as 2000h 2000h as 0800h

Sexta-feira

2° Ten BM Santana

2ª PARTE - INSTRUÇÃO
Sem alterações
3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
Sem alterações
I - ALTERAÇÃO DE OFICIAIS:
Sem alterações
II - ALTERAÇÃO DE SUB TENENTES E SARGENTOS:
VISITA MÉDICA:
A 03 Jun 20, do Sgt BM Mtcl 913233-3 AGENOR Giacomini do 1º/2ª/13ºBBM – ItapemaSC, com o seguinte parecer: Incapaz temporariamente para o serviço Bombeiro Militar, necessita de
11 (onze) dias para o seu tratamento a contar de 26 de maio de 2020. Após apto para o serviço BM
com restrição temporária por 20 (vinte) dias das seguintes atividades: serviço operacional externo com
esforço, carga, atividade física com impacto, conforme parecer do Dr. Vinícius Tasca Mandu Ribeiro
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Ten Med PMSC Mtcl 933877-2 CREMESC 3844.
III - ALTERAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS:
Sem alterações
4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
I. COMPORTAMENTO
REFERÊNCIA ELOGIOSA
No momento em que deixo o comando do 13ºBBM, elogio o Major BM Maico Francisco de
ALCÂNTARA, por ter demonstrado comprometimento, alto grau de competência e fidelidade
irrestrita nas funções de subcomandante do 13ºBBM. Sempre atuou de forma muito profissional na
busca pelo melhoramento das condições de trabalho de sua tropa. Além das missões de
subcomandante, teve um papel relevante no planejamento e execução da Operação Veraneio
2018/2019 e 2019/2020. Nos momentos em que precisou atuar na condição de comandante do
batalhão, o fez de forma ímpar e dedicada, sempre elevando o bom nome do 13ºBBM. Teve relevante
destaque na coordenação da Central de Operações Bombeiro Militar. Suas ações o tornam merecedor
deste elogio. Individual, averbe-se.
____________________________________
JEFFERSON DE SOUZA – Ten Cel BM
Comandante do 13°BBM
No momento em que deixo o comando do 13ºBBM, elogio o Capitão BM Rodrigo
SCHARDONG Bessouat da Silva, por ter atuado com muita competência e comprometimento na
função de comandante da 1ª Companhia de Bombeiros Militar com sede em Balneário Camboriú-SC.
A forma de conduzir sua tropa merece destaque. Lidera pelo exemplo e se porta de forma ilibada e
serena. Aceitou um desafio muito grande e em pouco tempo restou demonstrada significativa
mudanças, sobretudo na gestão de pessoas e processos. Suas ações o tornam merecedor deste elogio.
Individual, averbe-se.
____________________________________
JEFFERSON DE SOUZA – Ten Cel BM
Comandante do 13°BBM
No momento em que deixo o comando do 13ºBBM, elogio o 1ºTenente BM Rafael Giosa
SANINO, por ter desempenhado com muito profissionalismo e competência a função de Chefe da
Seção de Segurança Contra Incêndio na sede do batalhão. Foi exemplo para seus subordinados, pares e
superiores. Sempre uma referência em sua área, tanto na esfera da unidade quanto fora dela. Suas
ações o tornam merecedor deste elogio. Individual, averbe-se.
____________________________________
JEFFERSON DE SOUZA – Ten Cel BM
Comandante do 13°BBM
No momento em que deixo o comando do 13ºBBM, elogio o 1ºTen BM Walter Pereira de
Mendonça NETO, por ter realizado um excepcional trabalho no comando do Pelotão Bombeiro
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Militar com sede na cidade de Camboriú. Modernizou a gestão de processos e foi fiel ao plano de
comando proposto, elevando os já bons números da OBM. Oficial de destaque na área operacional,
frequentemente é chamado para partilhar seus conhecimentos, principalmente na área de combate a
incêndio estrutural. Por fim, ainda atua na função de chefe da 3ª e 5ª seção do 13ºBBM, emprestando
profissionalismo na área. Suas ações o tornam merecedor deste elogio. Individual, averbe-se.
____________________________________
JEFFERSON DE SOUZA – Ten Cel BM
Comandante do 13°BBM
No momento em que deixo o comando do 13ºBBM, elogio o Capitão BM MARCUS Vinicius
Abre, por ter realizado um trabalho eficiente e agregador no comando da 2ª Companhia de Bombeiros
Militar com sede na cidade de Itapema. Demonstrou um excelente relacionamento com os poderes
constituídos em sua subárea, bem como aos seus comandados. Os números em sua gestão foram todos
superados e os investimentos realizados com profissionalismo. Suas ações o tornam merecedor deste
elogio. Individual, averbe-se
____________________________________
JEFFERSON DE SOUZA – Ten Cel BM
Comandante do 13°BBM
No momento em que deixo o comando do 13ºBBM, elogio a Capitão BM FERNANDA
Sebastiani Tibola, pela dedicação empenhada nas funções de chefe da 3ª e 5ª seções do 13ºBBM. A
função lhe rendeu status de referência nessas áreas, sempre cumprindo as missões com dedicação e
afinco. Teve junto aos seus comandados uma relevância grande na elevação do bom nome do CBMSC
nas cidades que compreendem o 13ºBBM, em especial Balneário Camboriú. Na recente missão de
comandar a 3ªCBM, lhe desejo sucesso e sabedoria. Suas ações a tornam merecedora deste elogio.
Individual, averbe-se.
____________________________________
JEFFERSON DE SOUZA – Ten Cel BM
Comandante do 13°BBM
No momento em que deixo o comando do 13ºBBM, elogio o 2º Tenente BM Luann Leon
CHRUN, onde na função de comandante do Pelotão Bombeiro Militar da cidade de Bombinhas
implementou mudanças necessárias na gestão de pessoas e processos. Realizou um trabalho com alto
grau de profissionalismo na gestão da Operação Veraneio 2019/2020, conquistando o respeito da sua
tropa, bombeiros comunitários e guarda-vidas civis. No pouco tempo em que está no comando do
pelotão, demonstrou muita eficiência e comprometimento, além de um ótimo relacionamento com os
demais poderes constituídos na cidade, em especial o legislativo e executivo. Suas ações o tornam
merecedor deste elogio. Individual, averbe-se.
____________________________________
JEFFERSON DE SOUZA – Ten Cel BM
Comandante do 13°BBM
No momento em que deixo o comando do 13ºBBM, elogio o 2º Tenente BM Bruno de
CÉSAR Toledo Camilo, pela impressionante capacidade de comandamento apresentada. Apesar de
jovem e de ter pouca experiência profissional, demonstra muita maturidade nas decisões. Por vezes lhe
restou a necessidade de comandar a sede da 3ª companhia de bombeiros militar com sede na cidade de
Tijucas, o que fez com muita habilidade e competência. Profissional constantemente chamado para
apoiar em projetos institucionais, o que demonstra seu comprometimento com o CBMSC. Suas ações o
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tornam merecedor deste elogio. Individual, averbe-se.
____________________________________
JEFFERSON DE SOUZA – Ten Cel BM
Comandante do 13°BBM
No momento em que deixo o comando do 13ºBBM, elogio o 3º Sargento BM Ivan Fabrício
RUBICK, pela forma competente e caprichosa em que desempenha suas funções no Grupo Bombeiro
Militar com sede na cidade de Porto Belo. Exemplo para seus subordinados, pares e superiores,
demonstra alto grau de profissionalismo nas suas ações. Profissional bem relacionado com o poder
público municipal, eleva sobre maneira o nome do CBMSC na cidade. O quartel de Porto Belo é
exemplo de harmonia e cuidado. Não custa lembrar que o quartel é o espelho do comandante. Suas
ações a tornam merecedora deste elogio. Individual, averbe-se.
____________________________________
JEFFERSON DE SOUZA – Ten Cel BM
Comandante do 13°BBM
No momento em que deixo o comando do 13ºBBM, elogio o 2º Sargento BM JOÃO PAULO
Stupp Francisco, pela excelente atuação junto ao comando do 4º Pelotão de Bombeiros Militar com
sede na cidade de Balneário Camboriú, mais especificação na área náutica da 1ªCBM. Profissional
comprometido e zeloso, lidera pelo exemplo. Sempre atuante junto aos escalões superiores, visando a
melhoria nas condições de trabalho de seus comandados. O 13ºBBM têm sido elogiado
constantemente e muito se deve ao trabalho do Sgt BM João Paulo. Suas ações a tornam merecedora
deste elogio. Individual, averbe-se.
____________________________________
JEFFERSON DE SOUZA – Ten Cel BM
Comandante do 13°BBM
II. SINDICÂNCIA
SOLUÇÃO
SINDICÂNCIA NR 21/2020/CBMSC
Pelas conclusões complementares das averiguações mandadas proceder pela Portaria Nr
21/2020/SIND/CBMSC, de 03 de maio de 2019, a que chegou o 2º Ten BM Mtcl 934060-2 Wagner
Medella de Santana, dou a seguinte solução:
1. Concordar em parte com a conclusão exarada pelo encarregado da presente sindicância.
Discordar do encarregado quando o mesmo lança parecer no sentido de que as avarias foram
determinadas por causas técnicas. Fica demonstrado claramente no processo que o acidente se deu
através de causas pessoais, sendo, porém, impossível responsabilizar somente um dos condutores pelo
acidente em questão. Devido ao estreitamento da via os dois motoristas realizam uma manobra
simultânea, o que acabou causando a colisão. Fato esse corroborado pelo próprio condutor do veículo
civil envolvido, Sr Paulo Henrique Gesser em seu depoimento (Fls. 20 e 21). Concordar com o
encarregado que não há qualquer indício de de crime militar ou comum, tampouco transgressão
disciplinar cometido pelo condutor da viatura ABTR-122, 3º Sgt Edson Anacleto;
2. Confeccionar cópia digital dos presentes Autos e encaminhar a Corregedoria-Geral através
do sistema SICOR;
3. Publicar a presente solução em Boletim Interno do 13ºBBM.
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Quartel em Balneário Camboriú , 04 de junho de 2020..
_____________________________________________
RODRIGO SCHARDONG B. DA SILVA – Cap BM
Cmt da 1ª/13ºBBM

ASSINA:
_______________________________________________
JEFFERSON DE SOUZA – Ten Cel BM
Comandante do 13°BBM
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