CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim
Pernambuco

Gabinete Parlamentar do Vereador – OSÓRIO SIQUEIRA
REQUERIMENTO Nº. 096 / 2013
O Vereador OSÓRIO SIQUEIRA que abaixo subscreve, requer a Mesa Diretora após cumpridas
as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, seja consignado por esta Casa Legislativa,
MOÇÃO DE APLAUSOS ao Cabo REGINALDO MIRANDA BARBOSA, ao Soldado
ADEILSON DE MIRANDA NUNES, ao Soldado JORGE MATOS DINIZ e ao Soldado
FABIO SOUZA DALTRO – Equipe de Policiais do 5º BPM, pelo brilhante serviço prestado as
comunidades das áreas dos Projetos Irrigados.
A Equipe da Polígono Agrotécnica do 5º BPM realizou no mês de Março/2013 um excelente
trabalho de forma brilhante, nas comunidades das áreas dos Projetos Irrigados no N5, C2, N4,
Assentamento Água Viva I e II, abordando os seguintes serviços nas comunidades, como:
• 05 (cinco) armas de fogo apreendidas;
• Vários flagrantes por tráfico de drogas;
• Várias apreensões de armas brancas;
• Dois meses sem nenhum registro de homicídio nas Agrovilas N5, C2, N4, Assentamentos
Água Viva I e II e Assentamento 1º de Maio;
• Várias apreensões por perturbação do sossego;
• Ostensividade, presteza, rapidez ao atender as ocorrências, bom senso e cordialidade;
• Apreensões de donos de bares vendendo bebida a menores entre outros;
• Só esse mês de março até o dia 25 do corrente ano realizado com sucesso.
Todos do 5º. BPM Petrolina os quais integram a GT Polígono Agrotécnica nos dias impares do
mês de março, que vêem desempenhando e fazendo a diferença nas ruas dessas comunidades e,
pois, com muita honra é tido reconhecimento, pelos presidentes das associações e comunidade em
geral bem como o legislativo.
Portanto, os policiais do 5º BPM honrados e destemidos, cumpridores de geras missões, dignos do
louvor, e reconhecimento de todos.
Da decisão desta Casa Legislativa, dê-se conhecimento ao Governador do Estado de Pernambuco
– Dr. Eduardo Campos e ao Comandante do 5º BPM – Ten. Cel. José Ailton Teles da Silva, no
endereço na Avenida Cardoso de Sá, s/nº. – bairro: Vila Eduardo – Petrolina/PE
Sala das sessões, 02 de abril de 2013.
OSÓRIO SIQUEIRA
Vereador
cas

