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MOÇÃO Nº 048/2017 

 

À Câmara Municipal de Jaguariúna 

 

 

Três homens foram presos em Jaguariúna, após tentar furtar o caixa 

eletrônico da Caixa Econômica Federal. De acordo com a Polícia Militar (PM) que 

atendeu a ocorrência, o monitoramento do banco percebeu a movimentação no interior 

e acionou o Copom por volta das 20h. A agência fica localizada na Rua Alfredo Engler, 

no centro da cidade. Ao se aproximar do local, os policiares militares observaram 

quando Anderson Aparecido dos Santos, de 31 anos, deixou a agência e entrou em 

um carro preto. 

Durante a abordagem, além de Santos que saiu do banco, havia 

mais dois homens aguardando o comparsa no veículo. Segundo o Cabo Prado da PM, 

os suspeitos não estavam armados, mas encontraram com um dispositivo que serve 

para pescar os envelopes de depósito do caixa eletrônico (conhecido como jacaré). 

"Estávamos próximo a agência quando fomos acionados. Após a constatação do 

crime, levamos os homens para a Polícia Federal em Campinas para fazer o boletim 

de ocorrência e eles ficaram a disposição da PF", disse. 

O boletim foi registrado como tentativa de furto qualificado e 

formação de quadrilha. O Cabo comentou ainda que nos celulares dos suspeitos 

tinham diversos conversas de como seria a ação na agência. Santos e um dos 

homens já tinham passagem pela polícia. 

Participaram da ocorrência, Cabo Prado, Cabo Adriana, Cabo Rocha 

e Cabo Elieperson. 

Dois dias depois, essa mesma equipe também efetuou a prisão de 

um cidadão da cidade, que havia roubado um veículo na cidade na cidade de Santo 

Antonio de Posse, na residência do suspeito, arma, drogas e dinheiro foram 

apreendidos.  O rapaz já tinha passagem pela polícia. 

Diante do exposto, apresento à Mesa, obedecidas as formalidades 

regimentais de praxe e ouvido o Plenário, Moção de Congratulações e Louvor aos 

Policiais Militares Cabo Prado, Cabo Adriana, Cabo Rocha e Cabo Elieperson por 

impedir que três indivíduos adulterassem caixa eletrônico em nossa cidade.  

Gabinete Vereador David Hilário Neto, 12 de Junho de 2017. 

As.) VEREADOR DAVID HILÁRIO NETO 

VEREADOR AFONSO LOPES DA SILVA 

VEREADOR ALFREDO CHIAVEGATO NETO 
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Moção nº 048/17 

 

VEREADOR ÂNGELO ROBERTO TORRES 

VEREADORA CÁSSIA MURER MONTAGNER 

VEREADOR CRISTIANO JOSÉ CECON 

VEREADORA INALDA LUCIO DE BARROS SANTANA 

VEREADOR JOSÉ MUNIZ 

VEREADOR LUIZ CARLOS DE CAMPOS 

VEREADOR RODRIGO DA SILVA BLANCO 

VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA 

VEREADORA TAIS CAMELLINI ESTEVES 

VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade, em Sessão 

Ordinária de 13 de junho corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 14 de junho de 2017. 

 

 

 
VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA 

Presidente 
 

 


