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REQUERIMENTO Nº. 274/2020.

CONSIDERANDO que, no dia 09, do mês corrente, agentes da Ronda Municipal
foram solicitados a comparecer na Via das Comitivas Dr. Roberto Cardoso Alves, nas
proximidades de trevo de acesso à Rodovia Assis Chateaubriand, pois lá estava ocorrendo uma
tentativa de furto fios elétricos de um poste público existente na via;

CONSIDERANDO que os agentes de segurança Kleber Luciano Ribeiro Leovergílio e
Márcio Pimenta Amaral da Ronda Municipal, mesmo não portando armas de fogo, estiveram no
local e juntamente com os policiais militares Brito e Paulino com apoio do sargento Antunes e
cabos Cipriano, Quirino e Ribeiro detiveram os meliantes, sendo que um deles, inclusive, resistiu
à prisão, com a necessidade de ser usada força física moderada para algemá-lo;
CONSIDERANDO que a pronta ação dessas autoridades no cumprimento de seu
dever, em especial, dos agentes de segurança que hoje atuam na Ronda Municipal apenas com
armas não letais (tonfa), arriscando a própria segurança e vida em prol da preservação do
patrimônio público e do bem-estar da população, foi crucial para impedir o delito e deter os
meliantes.

Pelo exposto,

REQUEIRO à Mesa, ouvido o douto Plenário e cumpridas as formalidades
regimentais, sejam consignados em ata de nossos trabalhos votos de congratulações e aplausos
aos agentes de segurança Kleber Luciano Ribeiro Leovergílio e Márcio Pimenta Amaral, e aos
policiais militares Cb PM Paulo Roberto de Brito e Cb PM Marcos Paulino, por deterem dois
indivíduos que intentavam furtar fios elétricos nas proximidades de trevo de acesso à Rodovia
Assis Chateaubriand, no último dia 09.

REQUEIRO mais, sejam enviados ofícios aos nobres agentes de segurança e aos
policiais militares supracitados, dando-lhe ciência dos justos votos prestados por este Legislativo,
em nome do povo de Barretos.
Sala das Sessões Vereador Ruy Menezes, aos 11 de março de 2020.
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