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REQUERIMENTO Nº 017/2018
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores de Arvorezinha – RS





NELSO DE BONA, Vereador com assento nesta Casa Legislativa, juntamente com os demais Vereadores abaixo-assinados, no uso das atribuições legais que a Lei Orgânica lhes confere e com base no artigo 123, I, do Regimento Interno, vem respeitosamente expor e ao final requerer:

VOTO DE LOUVOR  À BRIGADA MILITAR E DELEGACIA DA POLICIA CIVIL PELOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS A CIDADE DE ARVOREZINHA E REGIÃO. 

JUSTIFICATIVA

O Município de Arvorezinha tem sofrido muito com a constante violência ocorrida nos últimos 6 meses, pois foram diversos crimes praticados pela marginalidade, seja com assalto a bancos, homicídios, tráfico de drogas, roubos.

Mas foi a Brigada Militar e a Policia Civil que agiram de forma efetiva e precisa para impedir o que seria mais crimes praticados em Arvorezinha. De forma técnica e inteligente foi possível impedir o assalto a mão armada que ocorreu na Agência dos Correios dessa cidade mantendo como reféns as pessoas que havia no local, resultando com a prisão em flagrante dos indivíduos.

Ação eficaz no combate ao tráfico de drogas, com a prisão de suspeitos que agiam no município. Também, foram essas Instituições que conseguiram prender os indivíduos que roubavam um caminhão carregado de fumo e mantinham como refém o motorista. 

Diante do exposto, solicitamos que em Sessão deste Legislativo seja concedido um Voto de Louvor a Brigada Militar e Polícia Civil de Arvorezinha.

Nestes termos, pedimos deferimento.

Arvorezinha, 07 de maio de 2018.


NELSO DE BONA 					ALVARO FORNARI SALVATORI
Vereador						Vereador

LEILAINE DEMOZZI ZANELLA			OSMAR GABIATTI DESENGRINI
Vereadora                                                    	      Vereador

