Câmara Municipal de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

MOÇÃO N°. 05 , DE 2021.
Assunto: Propõem aplausos ao Delegado de
Polícia,
Alessandro
Serrano
Morcillo, pelos relevantes serviços
prestados na área de segurança
pública de Mogi Guaçu.

SENHOR PRESIDENTE,

Nossa cidade conta com a Central de Polícia
Judiciária responsável pelo trabalho de apuração da materialidade,
combate ao crime e auxílio ao Poder Judiciário no cumprimento de
diligencias relacionadas à atividade j urisdicional criminal.
A equipe da Central de Polícia Judiciária é
conduzida pelo experiente Delegado Alessandro Serrano Morcillo, que
iniciou sua carreira pública no ano de 2001, atuando no município de
São Paulo.
Em dezembro de 2017 o Delegado Alessandro
Serrano Morcillo foi transferido para a cidade de Mogi Guaçu, após atuar
em outras importantes cidades do Estado, tais como: Guarujá, Peruíbe
e Aguaí.
O destacado trabalho do Delegado Alessandro
Serrano Morcillo e de sua valorosa equipe de colaboradores é
reconhecido pelo profissionalismo, dedicação e comprometimento com a
elevação dos níveis de segurança pública do município.
A celeridade na apuração das demandas é uma
realidade naquela Central de Polícia Judiciária. A repercussão positiva
pelo rápido desfecho da ocorrência envolvendo um grupo de mais de 20
(vinte) famílias que foi vítima de golpe engendrado por uma mulher que
se apresentava - indevidamente - como sendo prestadora de serviços da
Prefeitura para vender as aquisições de casas populares construídas nos
conjuntos habitacionais dos Jardins Ypê-Amarelo e Pantanal, confirma
nossa assertiva.
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Diante dos fatos, a Câmara Municipal de Mogi
Guaçu, na qualidade lídima representante do povo guaçuano, não pode
passar despercebida frente a esse estado de coisas.
Por essa razão,
A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU propõe
seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações e aplausos
com o Delegado de Polícia Alessandro Serrano Morcillo e toda a equipe
de apoio, pela performance e valoroso trabalho desenvolvido à frente da
Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, de modo especial pela
celeridade nas investigações das ocorrências até o encerramento dos
inquéritos instaurados naquela unidade de polícia e, por último, pelo
desfecho recorde e positivo que desvendou o golpe da casa própria que
vitimou mais de 50 famílias guaçuanas.
Após deliberação do Douto Parlamento,
requeremos sejam cientificados do inteiro teor desta propositura, o
Delegado de Polícia Alessandro Serrano Morcillo e toda a equipe de
colaboradores, bem como o Diretor do DEINTER 2 em Campinas-SP, Dr.
JOSÉ HENRIQUE VENTURA, enaltecendo-os pela dedicação e trabalho
profícuo desempenhado em prol da defesa da população ordeira e
combate da criminalidade no município e no Estado.
Sala "Ulysses Guimarãe , 28 de setembro de 2.021.
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