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  Requeiro à mesa, ouvido o Plenário, nos termos do que dispõe o art. 241 Regimento 
Interno, seja encaminhado requerimento ao Presidente da Federação Estadual de 
Futebol, Senhor FRANCISCO CEZÁRIO DE OLIVEIRA, e ao Exmo. Sr. Secretário de 
Estado de Justiça e Segurança Pública, DR. WANTUIR BRASIL JACINI, solicitando 
sejam apuradas com rigor todas as circunstâncias da briga de torcedores ocorrida no 
dia 07 de abril de 2013, no Estádio Saraivão, em Ivinhema, e sejam tomadas as 
medidas pertinentes à punição exemplar dos responsáveis pela confusão, que acabou 
causando ferimentos em quatro torcedores, um dos quais encontra-se em estado grave.

Sala das Sessões, 09 de abril de 2013.

DEPUTADO EDUARDO ROCHA
Líder daBancada do PMDB

JUSTIFICATIVA

A imprensa noticiou a ocorrência de uma briga entre torcedores do Ivinhema e do 
Misto, depois do jogo entre os dois times na tarde do domingo, dia 07 de abril, no 
estádio Saraivão, em Ivinhema.

A briga começou logo depois da segunda partida válida pelas quartas de final do 
campeonato sul-mato-grossense. O jogo terminou com a vitória por 3 a 1 e a 
classificação do Ivinhema sobre o Misto.

Quatro torcedores ficaram feridos, um deles em estado grave. Adonildo Santos é 
radialista da rádio Difusora de Três Lagoas e teve traumatismo craniano após ser 
agredido. A vítima foi encaminhada para o Hospital Evangélico da cidade e respira com 
a ajuda de aparelhos.

Diante dessa trágica ocorrência, é necessário que as autoridades apurem com total 
prioridade as circunstâncias em que se deram as agressões, punindo-se rigorosamente 
os responsáveis, de modo que tais brigas não voltem a ocorrer em nossos estádios.
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Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul
Av. 26 de agosto, 1447 - Campo Grande.


