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Requer VOTO DE LOUVOR para o servidor público
que atuou contra a tentativa de invasão da Casa de
Detenção de Cerejeiras.

O Parlamentar que subscreve, requer à Mesa Diretora, nos termos do artigo 181, XII,
do Regimento Interno, VOTO DE LOUVOR para o servidor público que atuou contra a tentativa
de invasão da Casa de Detenção de Cerejeiras.

Plenário das deliberações, 03 de julho de 2017.
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JUSTIFICA TIV A

Nobres Parlamentares,
O requerimento tem por finalidade LOUVAR o servidor: Elias Garcia de lima, da

Casa de Detenção de Cerejeiras, localizada na Rua Goiás, 1240, Bairro Centro - Anexo Delegacia
da Polícia Civil, que evitou que a população invadisse a Casa de Detenção de Cerejeiras, para
linchar os suspeitos da morte da jovem Jessica Moreira Hernandez.

No dia 20/04/2017 pela manhã, desapareceu a jovem Jéssica Moreira Hernandez de
17 anos de idade. Desaparecimento que mobilizou as autoridades, amigos e população em geral a
sua procura. Porém, em 24/04/2017 seu corpo foi encontrado, envolto em uma lona preta às
margens de uma estrada, cerca de 8 km da cidade. No dia seguinte pela manhã, a polícia civil
deteve os suspeitos, sendo o namorado da vítima Ismael José da Silva e o primo deste o Diego de
Sá Parente. Com isso a população ficou aglomerada em frente à delegacia, afim de ter a ce
os suspeitos seriam presos. A prisão dos suspeitos aconteceu às 17:00 horas do mesmo
disso, a população ocupou o espaço da quadra da delegacia, localizada anexo a Casa d
de Cerejeiras. Eram mais de 3 mil pess~~§r~~ü~wJ~61~ryJ~!h';!@1to~~%1t9JfR8.cusaos
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os diretores entraram em contato com todos os agentes, inclusive os que estavam de férias, e todos
foram até o presídio para dar o apoio necessário a possível invasão. Fato este que quase aconteceu,
pois às 19:00 horas deste mesmo dia, a população revoltada começou a jogar pedras no portão de
acesso, telhado, na tentativa de adentrar o presídio. Ação essa que gerou a reação dos servidores
que com apenas 4 espingardas calibre 12 efetuaram disparas de munição antimotim, até que a
população se afastasse do portão. Após, tiveram a ajuda também da polícia militar, quanto ao
isolamento da rua. Porém a ação dos populares deixou um prejuízo ao Estado, pois depredou a
delegacia, presídio, carros, motos que estavam no local, telhados e ainda alguns servidores foram
alvejados com pedradas.

Servidor público agraciado:

• Elias Garcia de Lima - matrícula: 300093679

Portanto, destaca-se o reconhecimento do trabalho desse servidor, o qual têm
conseguido a duras penas manter o controle, cuidando da segurança do local, não deixando a
população invadir o prédio, merecendo congratulação pela bravura demonstrada.

Pelo exposto, peço o apoio dos nobres parlamentares para aprovar este
requerimento.

Major Amarante 390 Arigolândia Porto VelholRO.
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