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Assunto: aplaude e congratula a Agência de Inteligência da Polícia
Militar de Itapoá/SC.

A  Câmara  Municipal  de  Itapoá,  Estado  de  Santa  Catarina,  por
unanimidade,  apresenta,  nos  termos  regimentais,  a  presente  MOÇÃO  DE
APLAUSOS aos policiais integrantes da Agência de Inteligência da Polícia Militar de
Itapoá/SC, pelo brilhante trabalho realizado no combate à criminalidade em nosso
Município.

 Conforme  informação  prestada  pela  Agência  de  Inteligência,  as
ocorrências em destaque, com prisões, são as seguintes:

- Prisão dos assaltantes do Banco Bradesco: quatro homens presos, recuperação de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e apreensão de cinco armas de fogo;

- Apreensão de 25 quilos de maconha, recuperação de R$ 54.000,00 (cinquenta e
quatro mil reais) e apreensão de uma pistola 9 milímetros;

- Apreensão de 5.200 (cinco mil e duzentas) pedras de crack, 1.200 (mil e duzentos)
quilos  de  maconha,  recuperação  de  mais  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais),
apreensão de um revólver calibre 38 e uma pistola 9 milímetros e farta munição;

- Recuperação de veículo tomado de assalto na cidade de Curitiba/PR, com prisão
dos agentes;

- Recuperação de veículo tomado de assalto na cidade de Balneário Camboriú/SC,
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com prisão do agente;

- Prisão dos assaltantes à residência, dois homens, e apreensão de uma arma de
fogo;

- Prisão de assaltantes de joalheria e apreensão de uma arma de fogo;

- Prisão de homens de Curitiba que realizavam furtos no Bairro Bamerindus;

-  Levantamento  de  informações  que culminou  em 17  mandados  de  busca e  17
mandados de prisão.

Vale ressaltar que, no ano de 2016, a Polícia Militar de Itapoá, através
de suas equipes de radiopatrulhamento, como a Agência de Inteligência, lograram
êxito na prisão de mais de 237 pessoas, pelos mais variados tipos de crime.

O desprendimento destes policiais e a coragem caracteriza e mostra
atitudes de BRAVURA que um policial deve ter para arriscar sua vida, para tentar
combater a criminalidade, honrando, assim, seu juramento.

Diante desta proposição, esta Casa de Leis – Poder Legislativo, em
nome do povo itapoaense, presta a justa homenagem aos policiais militares Cabo
Darcy  de  Souza  Junior,  Cabo  Francisco  Antonio  Bittencourt  de  Almeida,  Cabo
Maykon  Sholze  Brehmer,  Cabo  Daniel  Gomes  Gutierres  e  Soldado  Ricardo
Manarim, como forma de reconhecer a ação heroica de combaterem a criminalidade,
indo além de seus deveres funcionais para o pleno exercício de seus deveres de
ofício, e que inspiram toda a comunidade local e proporcionam maior sensação de
segurança pública.

É a Moção.

Câmara Municipal de Itapoá/SC, em 07 de dezembro de 2016.
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