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MOÇÃO Nº  050/2018 

 

Senhores Vereadores 

 

Eliabi Oliveira Silva, de 46 anos, estava desaparecido desde segunda-

feira (23). José Augusto Alves de Castro, de 18 anos, foi preso pelo homicídio. 

Após dias incessantes de buscas em uma força tarefa envolvendo as 

Corporações das Guardas Civis Municipais de Jaguariúna, Itupeva, Amparo e, juntamente 

com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, foi localizado na data de 27/04/2018 em um 

Canavial, na Estrada Carlos Gomes, o corpo do Sr. Eliabi. 

O autor após mudar a versão por quatro vezes entregou o local exato 

que havia deixado o corpo. 

Na data do dia 24/04, GM Menezes solicitou apoio para a Guarda 

municipal de Itupeva, pois a mesma dispunha no canil, de um cão especialista em buscas 

de pessoas desaparecidas. O Canil atendeu imediatamente ao chamado, deslocando 

para a cidade de Jaguariúna, com um cão da Raça Bloodhound de 2 anos chamado pelo 

nome de Max, especialista nas técnicas de Mantrailing. 

Mantrailing que significa homem na trilha 

Onde o cão é treinado para busca e resgate como também em 

investigações. 

Técnica muito usada nos tribunais do exterior, e hoje pouca conhecida  

ainda no Brasil. 

Hoje temos somente alguns cães que são certificados no Brasil... 

Melhor cão usado é o blodhound,  devido a resistência física, e o faro 

aguçado... 

Enquanto um Cão pastor tem 250 milhões de células olfativas, o 

blodhound tem 500 milhões 

Na região temos 2 cães, Max... Canil GM Itupeva, que participou da 

operação de busca..e Rana Bela Canil GM itu ...que é a 2ª do Brasil certificada  no maior 

nível, que é o nível 3... 

Nas buscas, também contamos com o apoio do Canil da Guarda 

Municipal de Amparo e Defesa civil de Jaguariúna... 

Também apoiou na operação Moacir,da cidade de Mogi Mirim, técnico 

também da modalidade Mantrailing, que esteve apoiando na operação juntamente com o 

seu cão Black, de três anos da raça labrador... 
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O autor dava uma versão da ocorrência, e com os cães peritos, as 

guarnições identificavam que o autor estava mentindo em sua versão, pois o cão passava 

essas informações. 

Com o odor da vitima e do autor, através do cão era possível saber se o 

autor estava falando a verdade ou não. Se estivesse, o cão dava um sinal para seu 

condutor e se não da mesma forma, levando assim o autor após ter sido desmentido 

varias vezes, com o auxilio dos cães, confessar a verdade. 

O crime começou a ser investigado após o autor capotar o veículo da 

vítima na estrada do camping, Jaguariúna, na data do crime. 

A equipe de investigação da guarda ROMU, e Policia Civil, após 

confrontar as informações e dados já colhidos da ocorrência, chegaram então a confissão 

do autor, informando o local exato que deixara o corpo do Sr. Eliabi, que infelizmente foi 

localizado sem vida. 

Uma das funções mais importantes da sociedade é a de Policial, pois é 

essencial saber que existe alguém que pode ajudar e proteger o cidadão.  

Escolher ser policial é escolher viver para atender as outras pessoas e 

em muitos casos se sacrificar. Uma profissão que merece mais valorização, pois se 

escolhe o trabalho acima da família todos os dias. 

Diante do exposto, apresento à Mesa, dentro das formalidades de 

praxe e ouvido o Plenário, Moção de Congratulações e Louvor a todos os 

profissionais das Corporações das Guardas Civis Municipais de Jaguariúna, 

Itupeva, Amparo e da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que atuaram na ação 

para encontrar o senhor Eliabi Oliveira Silva, de 46 anos, que estava desaparecido 

desde o ultimo dia 23 de abril e que foi encontrado, sem vida, em 27 de abril 

próximo passado. 

Havendo aprovação desta Moção, seja a mesma encaminhada aos 

homenageados. 

Secretaria da Câmara Municipal, 02 de maio de 2018. 

As.) VEREADORA INALDA LUCIO DE BARROS SANTANA 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade, em Sessão 

Ordinária de 08 de maio corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 09 de maio de 2018. 
 

 

VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA 
Presidente 

 


