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CERTIDÃO DE AUTUAÇÃO E REMESSA 

Processo Legislativo n°: 0012912022 

Moção n°: 013/2022 

Autor: Vereador Fernando Aguiar 

Certifico que os presentes autos foram autuados e 
digitalizados nesta data, com 05 folhas. Ato seguinte, REMETO-
OS a DIRETORIA LEGISLATIVA para as devidas providências.. 

Rio Verde, 24 de maio de 2022. 

ENCARREGADO (A) IDO SETOR DE AUTUAÇÃO 
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MOÇÃO N2  13 /2022 

Excelentíssimo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Rio Verde - Goiás 

O Vereador que abaixo subscreve, ouvido o plenário e cumpridas às demais 

formalidades regimentais, propõe, para que conste nos anais desta Casa de Leis, 

MOÇÃO DE APLAUSOS aos Policiais Militares abaixo subscritos, integrantes da 

equipe, VTR 1.130.51 do 022  batalhão de Polícia Militar (089CRPM) 

Segundo o relato da equipe, composta pelo Cabo Pinheiro e o Soldado Souza Filho, 

tomaram conhecimento que estavam acontecendo diversos furtos de grande valor 

em uma indústria do setor de energia elétrica, e que tal crime estaria acontecendo 

pelo menos duas vezes na semana, ocasionando grandes prejuízos a empresa. De 

posse das informações os militares realizaram levantamentos a cerca dos fatos e 

produziram o conhecimento de detalhes dos fatos para que realizasse a prisão desta 

organização criminosa na cidade de Rio Verde. Que na madrugada de quinta para 

sexta-feira no dia 20 de maio, realizaram patrulhamento na região onde era de 

costume ocorrer os crimes, e recebei informações a cerca de movimentações 

estranhas na região do deposito da empresa citada. Com  as informações que ora 

foram produzida pela equipe policial, imediatamente realizaram o deslocamento pela 

BR 060, onde percebeu que o caminho tipo muck saia do bairro em velocidade 

incompatível com o tipo do veiculo e local onde transitava, rapidamente os militares 

realizaram o retorno na BR 060 e o acompanhou, foi dado sinais sonoros e luzes 

intermitentes para que os criminosos parassem na rodovia, porém o condutor no 
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desceu aumentando inclusive a velocidade do veiculo em que conduzia. Após 

diversas tentativas os militares lateralizaram a viatura com o veiculo em condições de 

furto e verbalizou com o condutor alertando sobre a obrigação de parada imediata 

do veiculo, os policiais conseguiram fazer a abordagem policial, os autores desceram 

do caminhão com balaclava em seus rostos, foi feito o algemamento pelo risco que se 

encontravam, no veiculo encontraram três criminosos, que foram presos em 

flagrante. No caminhão foram encontradas três bobinas de fios pesando 

aproximadamente três toneladas e avaliada em aproximadamente 170 (cento e 

setenta) mil reais e um caminhão muck com valor estimado em 700 (setecentos) mil 

reais. De forma ininterrupta, próximo ao local, já com os três criminosos presos os 

policiais foram até o meio de um matagal as margens da rodovia BR 060, após 

desconfiar de movimentação estranha no local e encontrou um caminho prancha 

que aguardavam o material para seguir pare a cidade de Goiânia, no local os militares 

realizaram a prisão de mais um autor e o caminhão que seria utilizado no crime. Em 

continuidade os militares voltaram na empresa citada onde recolheu mais dois 

veículos de passeios do grupo criminoso onde foi utilizado para chegarem até o local 

doa fatos. Deste modo os militares apreenderam em flagrante quatro autores por 

furto qualificado e associação criminosa, que após todos os veículos, material furtado 

incluindo o caminhão muck e os autores foram encaminhados para a delegacia de 

polícia para o procedimento de flagrante. A operação teve uma duração de 

aproximadamente 5 horas e contou com a participação de uma equipe policial 

militar. Estima que o prejuízo que o grupo criminoso deu a empresa ultrapassa de 3 

(três) milhões de reais. 
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Equipe Policia Militar VTR 1.13031 

Cabo PM 36.336 Jogo Gutemberg Pinheiro 

Soldado PM 37.041 Edmar Ferreira de Souza Filho 

Nestes termos 

Pede deferimento. 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GOIÁS, aos 23 

dias de maio de 2022. 

Soldado Fernando 

Vereador PSD 
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Lucivaldo Medeiros 

Presidente - DEM 

Marussa Boidrin 
	

Luciano Perpétuo 	 Ronaldo Cruvinel 

19  Secretária - MDB 
	

Vice Presidente - PDT 	22 Secretário - PSB 

 

José Henrique 

Vereador —DEM 

Orestes Ferreira 

Vereador - P50 

UbiratatiGouveia 

Vereador - PATRIOTA 
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Lucia 	ista 
Luiz A. de Oliveira 

Vereador - PATRIOTA 
Vereadora - MDB 
	

Vereador - PDT 

Lind ornar Neves 

Vereador - DEM 

Armando Filho 

Vereador - PP 
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Gerlos Mendonça 
	

Flávia Furtado 	 Idelson Mendes 

Vereador PATRIOTA 
	

Vereadora - DEM 	Vereador - PATRIOTA 

Nayara Barcelos 

Vereadora - PRTB 

Eder Magro 

Vereador - PP Vereador —DEM 

Elvis Castro 

Vereador - PSB 


