Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Paulo
MOÇÃO Nº 091/2017
Senhores Vereadores:
Na quarta feira, dia 30 de agosto, a Guarda Municipal deu início a
uma operação de localizar e apreender cargas e caminhões de combustível roubados
nos dias 30 e 31 de agosto do corrente ano.
Após uma solicitação de empresa de rastreamento de veículos, que
informou sobre uma carreta com carga roubada na noite do dia 29 de agosto na
cidade de Itirapina/SP, e que estava localizada em um sítio neste Município, a Guarda
Municipal conseguiu localizar as carretas e capturar os suspeitos.
Além dos produtos apreendidos, foi ordenada a apreensão dos
suspeitos, pelos crimes de receptação de veículos roubados e adulteração de sinal
identificador.
A Guarda Municipal, sempre trabalhou no limite máximo da sua
competência, sem medir esforços para obter sucesso em todas as operações que lhe
são designadas, e esta operação, em especial, mais uma vez, provou o nível exemplar
de profissionais que fazem parte da Corporação Jaguariunense. A todos eles, nosso
respeito e nossa dedicação.
Esta Casa de Leis não poderia deixar de externar congratulações à
GM, e desta forma, apresento à Mesa, depois de ouvir os pares e dispensar as
formalidades de praxe, Moção de Congratulações e Louvor à Corporação da
Guarda Municipal de Jaguariúna, pelo sucesso obtido na operação realizada nos
dias 30 e 31 de agosto do corrente ano, de localizar e apreender cargas e
caminhões de combustível roubados, que resultou na captura e prisão dos
suspeitos.
Havendo aprovação desta Moção, seja a mesma encaminhada à
Corporação da Guarda Municipal, na pessoa do Senhor Comandante Altiman, que na
certa irá dar ciência desta propositura, a todos os GMs.
Secretaria da Câmara Municipal, 14 de setembro de 2017.
As.) VEREADORA INALDA LÚCIO DE BARROS SANTANA
Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade em Sessão
Ordinária de 19 de setembro corrente.
Câmara Municipal de Jaguariúna, 20 de setembro de 2017
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Presidente

