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Requeiro a mesa Diretiva, obedecidas as formalidades regimentais 

e ouvido o inclito Plenário, sejam considerados na pauta da presente Sessão 

Ordinária a moção de repúdio as atitudes adotadas por policiais militares 

em abordagem policial. 

Policiais militares ao abordarem um rapaz na madrugada do dia 

27/08, na Rua Recife, Vila Sacadura Cabral, em Santo André no ABC Paulista. 

Segundo relatos das testemunhas, um rapaz da família foi 

abordado pelos PMS, na frente de sua casa, enquanto esperava parentes 

abrirem o portão porque estava sem as chaves e não portava documentos, 

momento em que foi detido e passou a ser ofendido pelos policiais, que o 

acusou de desacato e decidiram prendê-lo. 

As imágens gravadas por parentes e vizinhos e, divulgadas em 

redes sociais e emissoras de TVs, mostram momento em que os PMs usam 

uma arma de choque para tentar imobilizar o rapaz, um homem e uma 

mulher, parentes que se aproximam para levar os documentos para os 

policiais passam a serem agredidos pelos agentes ainda na rua. A mulher 

corre para dentro da casa que é perseguida por um dos policiais. 

A Corregedoria da Policia Militar abriu um inquérito Policial Militar 

(IPM) para apurar os fatos da ocorrência envolvendo sete policiais lotados 

no 10° BPMM, que prestaram depoimentos e foram afastandos das ruas. 

A abordagem dos policiais foi violenta e injustificável, que fogem 

do que o protocolo da PM estabelece e que as vítimas serão ouvidas pela 

Ouvidoria da Policia futuramente. 

Já no sábado dia 28/08, a Justiça Militar atendeu pedido da 

autoridade policial-militar que, após análise dos indícios e depoimentos 

obtidos na data do fato, representou à justiça pleteando a prisão preventiva 

de quatro Policiais Militares, sendo dois Sargentos e dois Soldados, que 
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após passarem por exames no Hospital Militar foram recolhoidos ao 

Presídio Romão Gomes. 

O caso também será investigado pela Polícia Civil. 

A Polícia militar possui um forte sistema de controle e 

fiscalização para fornecer à sociedade total transparência de seus atos e 

não mede esforços para investigar e, se necessário, "cortar na carne", 

punindo os culpados com o máximo rigor da lei", informa nota enviada 

pela corporação. 

Solicitamos que após deliberação neste Colendo Plenário, 

cópia desta Moção seja encaminhada ao Comandante Geral da Policia 

Militar, Cel. PM Fernando Alencar Medeiros e, ao Corregedor da Policia 

Militar, Cel. PM Eduardo Henrique Briciug Martinez. 

Assim, com fundamento na Lei Orgânica do Município e no 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, e uma vez 

demonstrado claramente os motivos e as razões da apresentação da 

presente propositura, espera que esta Moção mereça o beneplácito do 

Plenário. 

Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda, em 30 de agosto de 2021 

Maurino José da Si 

Vereador - Podemos 
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Mogi das Cruzes, em 02 de setembro de 2021. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N. 299/21 
Ref. MOÇÃO n.2 136/21. 

Senhor Corregedor: 

Ao tempo em que renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta estima e 

apreço, tenho a elevada honra de passar as vossas mãos o incluso autógrafo da MOÇÃO n° 

136/21, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade. 

Informamos ainda que a propositura é de autoria do Nobre Vereador Maurino José da Silva. 

Atenciosamente, 

OTTO FÁBIO FLORE DE REZENDE 
Presidente da Câmara 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Cel. PM Eduardo Henrique Briciug Martinez 
Corregedor da Polícia Militar 

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - Centro Cívico- Mogi das Cruzes/SP CEP 08780-902 - Fone (11) 4798-9500 
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Mogi das Cruzes, em 02 de setembro de 2021. 

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N.2 299/21 
Ref. MOÇÃO n.° 136/21. 

Senhor Coronel: 

Ao tempo em que renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta estima e 

apreço, tenho a elevada honra de passar as vossas mãos o incluso autógrafo da MOÇÃO n2

136/21, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade. 

Informamos ainda que a propositura é de autoria do Nobre Vereador Maurino José da Silva. 

Atenciosamente, 

OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 
Presidente da Câmara 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Coronel Fernando Alencar Medeiros 
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo 

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - Centro Cívico- Mogi dos Cruzes/SP CEP 08780-902 - Fone (1 1) 4798-9500 


