2396/2018

Senhor Presidente

Em ocorrência de tentativa de roubo seguido de lesão
corporal decorrente de intervenção policial de folga, a Cabo PM Katia
da Silva Sastre, do 4ºBAEP efetuou 03 disparos com a arma de fogo da
corporação para impedir a ação de um meliante armado. Foi acionada
uma equipe para atendimento a ocorrência de apoio a Policial Militar.
Pelo local, a policial juntamente com a filha, bem como outras mães e
alunos, aguardava a abertura do portão da escola particular ¿Ferreira
Master¿, para participarem de uma festividade relacionada ao Dia das
Mães, momento que um indivíduo abordou o grupo e anunciou o
roubo. De imediato, a policial militar sacou a arma e efetuou três
disparos, vindo a atingir o indivíduo que caiu ao solo, sendo acionado
resgate que socorreu o indivíduo ao PS Santa Casa de Suzano.
Este vereador que subscreve a presente MOÇÃO DE
APOIO à Cabo PM Kátia da Silva Sastre em decorrência dos relevantes
serviços prestados à população da cidade de Suzano, na manutenção da
ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, de forma
firme e civilizada, em respeito aos princípios constitucionais.
Esta homenagem é também pelo reconhecimento de
sua determinação, destreza e compromisso com a sociedade, sempre
presente nas ruas frente às operações militares.
A Casa Legislativa deste município, representando os
munícipes desta terra, vem de público, externar respeito e satisfação
pelo desempenho desta Policial Militar e de toda a corporação, sendo tal
moção extensiva aos Policiais Militares que prestaram apoio a esta
ocorrência, sendo eles Cb PM 974208 Ricardo Alexandre Dezordi;
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Motorista: Cb PM 951498 Ronaldo Ferri, ambos do 32ºBPM/M da 1ª
Cia/PM, através do BOPM-7083.
Diante de tais fatos, apresentamos e pedimos aos
nossos pares a aprovação desta presente MOÇÃO DE APOIO.
REQUEREMOS À MESA DIRETORA, nos termos
regimentais, que se digne fazer constar em Ata e nos Anais de nossos
trabalhos legislativos, MOÇÃO DE APOIO à Cabo PM Kátia da Silva
Sastre, do 4º BAEP, a qual, em trajes civis, de folga e com a arma da
corporação,
impediu
um
roubo
nas
proximidades
de
um
estabelecimento de ensino em 12/05/2018 na cidade de Suzano/SP.
Dê-se ciência desta ao
Coronel Nivaldo Restivo,
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo à Av.
Tiradentes, s/nº, Luz, São Paulo/SP, CEP 01124-060; ao Ilmo. Sr.
Tenente Coronel José Luiz Souza, Comandante do 32ºBPM/M à Av.
Paulista, 173 - Jardim Monte Cristo, Suzano - SP, 08670-025 e ao
Ilmo. Sr. Tenente Coronel Manuel Alves Guimarães, Comandante do
4ºBAEP à Av. Dr. José Artur Nova, 917 - Parque Paulistano, São Paulo
- SP, 08090-000.
Plenário dos Autonomistas, 18 de maio de 2018.

SIDNEI BEZERRA DA SILVA
(SIDÃO DA PADARIA)
VEREADOR
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