
CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

GABINETE DO VEREADOR CAPITÃO ALENCAR

REQUERIMENTO Nº 347/2021

O Vereador CAPITÃO ALENCAR que abaixo subscreve, requer a Mesa Diretora, após
cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, que seja consignado por esta
Casa Legislativa “MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES” ao 2º BIEsp – Batalhão
Integrado Especializado - Batalhão Major PM Optato Gueiros, pela passagem alusiva ao
3º (TERCEIRO) ANO DE EXISTÊNCIA a ser comemorado no próximo dia 3 de julho. E
ter, nesse período de existência, focado suas atuações, ações e condutas baseadas nos
princípios basilares da legalidade e respeito aos direitos humanos, prezando, sobretudo, pela
manutenção da ordem pública e paz social. Nesse período angariou o respeito e admiração da
população sertaneja, em especial do povo petrolinense.

JUSTIFICATIVA:

O 2º BIEsp foi inaugurado oficialmente no dia 3 de julho de 2018, sendo constituído com
Companhias especializadas em Ações de Choque, Rádio Patrulha, Canil, Rocam e Trânsito.
Desde que foi implantado, as ações do 2º BIEsp têm contribuído para a redução da
criminalidade em Petrolina, alicerçado no lema de Servir e Proteger. Durante esse período,
sempre demonstrou preocupação, além da segurança pública, também com causas sociais
tanto é que, em mais uma das suas ações sociais, o 2º BIEsp e Como forma de agradecimento,
a Unidade Especializada promoverá, de 10 a 18 de julho, uma campanha de arrecadação de
donativos (alimentos não perecíveis) para retribuir o que foi alcançado ao longo desses 3
anos. Os pontos de coleta serão distribuídos na sede do 2° BIEsp e 4° Grupamento de
Bombeiros. Os alimentos arrecadados serão destinados às pessoas carentes deste município.

Da decisão desta Casa Legislativa dê-se ciência ao Senhor Tenente-Coronel PM
WASHINGTON MANOEL DE SOUZA, Comandante do 2º BIEsp.

Sala das Sessões, em 22 de junho de 2021.

JOSÉ JOSINALDO DE ALENCAR LIMA
Vereador Capitão Alencar
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