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ELOGIO DE PRAÇA 

 

De acordo com o que estabelece os art. 71, Inciso I e caput 

do art. 72 do RDBM, aprovado pelo Decreto n° 43.245, de 19 de julho 

de 2004, por dever de justiça e reconhecimento, na condição de 

Oficial Comandante do 2º Pel/2ºCia/6ºBBM - Estrela, resolvo:  

ELOGIAR o 1º Ten RR JOÃO FRANCISCO ROOLAART, Id. Func. 

2280922, na oportunidade em que deixa o serviço ativo do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul e parte para o 

justo e merecido descanso na reserva altiva conforme publicação 

contida no Diário Oficial do Estado de 18 de março de 2022, página 

401. 

 

O ME inclui na Instituição Brigada Militar do Estado do 

Rio Grande do Sul em 01 de março de 1991, fez seu curso de formação 

de Soldado Bombeiro Policial Militar no CENTRO DE ENSINO E 

INSTRUÇÃO DE BOMBEIROS – CEIB -, e ao concluir o curso de formação, 

foi designado a servir no Corpo de Bombeiros de Estrela, conforme 

BI nº 182 de 23 de setembro de 1992 e desde aquela data até o 

presente momento, serviu nesta unidade (única unidade), isto é, 

toda sua carreira militar atuou junto à comunidade do Vale do 

Taquari, onde prestou seus serviços por mais de 31, (trinta e um), 

anos sempre em prol da população que necessitava de ajuda nas horas 

mais difíceis. 

 

Neste período, no Corpo de Bombeiros militar de Estrela, 

atuou nas funções de auxiliar do setor de prevenção contra 



incêndios, onde lidava com extrema urbanidade com seus pares e 

superiores, sempre atencioso e prestativo, inclusive, com as 

pessoas envolvidas na prevenção e proteção contra incêndio 

(engenheiros, arquitetos, empresários, gerentes, diretores, 

secretários municipais, prefeitos, e demais), pois o militar era 

o responsável pelo setor de protocolo e de vistorias deste pelotão, 

passando por ele todas demandas atinentes a prevenção contra 

incêndios incluindo vistorias e as demais demandas que poderiam 

gerar notificações, infrações, cassação de alvará e interdição de 

estabelecimento/edificação.   

Entre inúmeros feitos realizados por esse nobre militar 

durante a trajetória dele neste Pelotão, destacou-se a sua 

facilidade de comunicação, tanto é que, semanas antes da realização 

da consulta popular, realizada em 2018, foi o articulador, 

estabelecendo uma rede de contato, com várias empresas e 

profissionais onde foram realizadas incansáveis reuniões, para 

fins de estabelecer pontos de coletas de votos, horários, equipes, 

pessoa chave para o local, material necessário (notebook, 

computadores, celulares, viaturas, gazebo), empresas parceiras, 

divulgação, tudo para fins de lançar a tropa no campo, isto é, uma 

logística estratégica, totalizando no vale 8.297 votos na demandas 

dos Bombeiros. Deste total, mais de 68% dos votos (5.673) foram 

dos Municípios de responsabilidade do 2º Pelotão (Estrela), pelo 

excelente trabalho desenvolvido pelo Militar, sendo alvo de 

elogios por parte das autoridades locais (Prefeito, Presidente da 

Câmara de Vereadores, Presidente da Subseção da OAB, Cmt do 22 e 

40º BPM, Secretários Municipais e demais).  

Tal participação na Consulta Popular 2018/2019 fez com que 

o Município de Estrela ficasse na 1º posição entre os 36 municípios 

com maior número de votantes/participantes (índice geral), 

conforme segue: ESTRELA 4.525; seguido de LAJEADO 4.023; TEUTÔNIA 

3.549. Fato que trouxe notoriedade para Estrela e satisfação para 

os parceiros na CP 2018/2019, sendo que no dia 09 de junho de 2020 

foi concretizado a conquista e entregue ao Corpo de Bombeiros 

Militar uma viatura resgate totalmente equipada fruto da dedicação 

e empenho do Cmt e do 1º Ten RR JOÃO FRANCISCO ROOLAART.  



 

 

Quero registrar a admiração por este nobre colega de farda 

que deixou seu legado junto ao Corpo de Bombeiros Militar de 

Estrela com o espírito de dever cumprido e ter dado a oportunidade 

de labutarmos juntos em prol da sociedade gaúcha.  

 

Este Comandante por inúmeras vezes tentou de todas as 

maneiras convencer o 1º Ten RR ROOLAART a permanecer por mais um 

tempo conosco, mas sabemos que por onde for, deixará um legado de 

muito trabalho, capacidade, responsabilidade e profissionalismo. 

 

Por fim, agradeço ao 1º Ten RR ROOLAART por este, neste 

tempo de convivência, demonstrado muito empenho com as rotinas da 

caserna, lealdade com seu comandante, interesse pelos seus 

subordinados e uma atenção muito especial com a comunidade. 

 

Deixo ao companheiro de farda o 2º Pelotão sempre pronto 

para recebê-lo, em virtude de todas as coisas positivas que aqui 

implantou, principalmente na aquisição e manutenção de materiais 

e equipamentos, onde com muito empenho, dedicação e conhecimento 

profissional, dominava os assuntos pertinentes, sendo um grande 

facilitador junto a este comandante. 

   

Que Deus ilumine este Oficial do Corpo de Bombeiros 

Militar, na nova fase que ora se inicia, ficando o desejo de 

todos os integrantes do Corpo de Bombeiros de Estrela de pleno 

êxito e sucesso. 

Pelo acima exposto, sugiro, a publicação destas 

referências elogiosas em boletim interno do 6º Batalhão de 

Bombeiros Militar para que o legado deixado por este nobre 

integrante desta Corporação sirva de exemplo a seus subordinados, 

pares e superiores.  

 

 

MARCOS SILVEIRA CORRÊA – 1º Tenente QTBM 

Cmt do 2º Pel/2ªCia/6ºBBM 


