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Gabinete do Vereador Elias Passos Jardim 
 
REQUERIMENTO Nº 408/2019 
 

Os Vereadores que abaixo subscrevem, requerem a Mesa Diretora, após 
cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, seja consignada por esta 
Casa Legislativa, MOÇÃO DE APLAUSOS ao Comandante do 2º Batalhão Integrado 

Especializado (BIEsp) na pessoa do Ten. Cel. André Luiz e ao Comandante do 5ºBPM/PE 

na pessoa do Sr. Major Marcondes Gonçalves Ferraz, pelos relevantes serviços prestados 
ao nosso município e região, na apreensão de drogas, armas, combate a violência e 
redução da criminalidade.  

Segue abaixo dados referentes a resultados operacionais dos dois 
comandos: 

 

5ºBPM - RESULTADO OPERACIONAL ANO DE 2019, DE JANEIRO A 

NOVEMBRO DE 2019.

 

 89 (oitenta e nove) armas de fogo apreendidas 

 594 (quinhentos e noventa e quatro) armas brancas apreendidas 

 33.000 (trinta e três mil) pés de maconha apreendidos 

 94 kg (noventa e quatro quilos) quilos de Maconha apreendidas pronta para o 
consumo 

 5 Kg (cinco quilos) de cocaína apreendidos 

 1,7 Kg (um quilo e setecentas gramas) de crack apreendidos 

 94 G (noventa e quatro gramas)  de drogas sintéticas apreendidas 

 129 (cento e vinte nove) celulares roubados/furtados recuperados 

 

 
 
JUSTIFICATIVA 

A Polícia Militar é um segmento importante na proteção da sociedade, dando 
exemplos de dignidade e cidadania, treinando homens e mulheres para servirem com 
eficiência a população do Estado. Tal corporação é bem representada por seus oficiais e 
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praças, que colabora para manter o valoroso nome desta instituição militar no lugar mais 
elevado em importância e confiabilidade. Profissionais que se destacam pela vocação do 
bem e pelo esforço, desenvolvendo um serviço em prol da segurança de nosso Estado, 
missão extremamente árdua e, ao mesmo tempo, gratificante ao público. 
 

Senhoras e Senhores Vereadores, peço a atenção para esta importantíssima 
Moção. 

 
 

Sala das sessões, 03 de dezembro de 2019 
 
 

Vereador Elias Passos Jardim (PHS)      
 
Vereadores: 
 


