
LIDO EM PLENÁRIO

R E Q U E R I M E N T O  N° 048 / 2021

MACIEL SARAIVA DE SOUZA, Vereador -  I o Secretário com assento nesta Casa 

Legislativa, obedecendo aos Preceitos Regimentais, requer à Mesa, que seja consignado na 

Ata dos trabalhos deste Poder Legislativo e Livro de Anais, “VOTO DE APLAUSO” para o 

efetivo da Polícia militar do Pelotão da nossa cidade: 2o Sgt PM 30965-6 FIRMINO, Sd PM 

117857-1 LEANDRO ALVES DE LIMA DE SOUSA, Sd PM 118170-0 JOSINALDO JOÃO 

RIBEIRO DA SILVA, Sd PM 1172234-4 CLEIBSON FERREIRA DE SANTANA, Sd PM 

122528-6 JOALISON GENÁRIO DA SILVA, Sd PM 120223-5 JÚLIO CÉSAR PEREIRA 

COUTINHO, pelo excelente e brilhante desempenho no trabalho policial militar ostensivo 

nesta cidade.

ano, por volta das 12h30, terem participado de uma operação policial comandada por este 

vereador que vos fala, no bairro da cohab nesta cidade, a denúncia dava conta de que 

estava chegando um elemento do Rio de Janeiro, trazendo consigo uma carga de drogas 

ilícitas. Ao receber essa informação reuni os policiais militares acima citados, uns na folga 

outros trabalhando e nos dirigimos de pronto para o local indicado, ao chegar lá nos 

deparamos com o elemento citado da denúncia, que logo em seguida foi encontrado 01 (um) 

kg de crack e 01 (um) kg de cocaína, carga essa no valor aproximado de quase R$ 

100.000,00 (cem mil reais). Foi dado voz de prisão de imediato àquele traficante e sendo 

conduzido de imediato para a delegacia local onde ele foi autuado em flagrante delito pelo 

crime de tráfico de drogas.

organizado, que queria implantar aqui na cidade da aliança, mais especificamente na zona 

da mata norte mais uma rota de tráfico do crime organizado. E nós agentes de segurança 

pública do Estado de Pernambuco de forma alguma deixaremos que o mal vença o bem.

J U S T I F I C A T I V A

Louvo os policiais militares acima descritos por no dia 30 de setembro do corrente

Com essa ação conseguimos desarticular uma rota do tráfico do crime
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