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"Indica à Mesa Diretora do Poder Løtivo 
Municipal, a realização de Sessão ; Soléne em 
Homenagem a Força Tarefa de Combate aos 
Crimes Rurais e Abigeato da Polícia Civil" 

Senhor Presidente, 
Senhores (as) Vereadores (as): 

O Vereador abaixo firmado membro efetivo desta Colenda Casa 
das Leis, após tramitação, em conformidade com o que determina o 
regimento interno, indica à Mesa Diretora do Poder Legislativo Municipal, a 
realização de Sessão' Solene em Homenagem a Força Tarefa• de Combate 
aos Crimes Rurais e Abigeato da Polícia Civil. 

JUSTIFICATIVA: A Força Tarefa de Combate aos Crimes Rurais 
e Abigeato da Polícia Civil foi criada com o objetivo de combater os 
elevados números de abigeatos e demais crimes praticados contra 
produtores rurais e demais trabalhadôres do campo, crimes que geram 
enorme prejuízo econômico ao Estado. Criada em 0110812016, a equipe 
vem realizando várias ações por todo o Estado, çorn o objetivo de diminuir 
os índices de crimes que atingem não apenas o homem do campo, mas 
toda a população gaúcha, em especial na repressão de furtos (gado, arroz, 
soja), receptação, comércio de carne oriunda do abigeato e estelionato 
contra Produtores Rurais. Como resultado objetivo a Força Tarefa já 
apresentou os seguintes resultados: 191 prisões de criminosos que 
atacaram produtores e, trabalhadores do campo; 26 quadrilhas e 
organizações criminosas desarticuladas; 963 animais bovinos recuperados: 
em ações da Força Tarefa, 461 animais bovinos 

1
restituidos para vítimas de 

abgeato, 78 armas apreendidas de indivíduos investigados por abigeato, 
15 carros roubados/furtados e utilizados por quadrilhas ôriminosas 
recuperados e outros 14 apreendidos por ,estarem sendo utilizados para 
crimes no campo; 14 caminhões apreendidos, destes 3 eram clonadós; 
Mais de 18.000 animais bovinos inspecionados em  rurais de 
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indivíduos investigados por abigeato; e mais de 40 toneladas de carne 
apreendida em investigações da Força Tarefa. 

Diante do trabalho impecável realizado pelos policiais da Força 

Tarefa, tanto que os números altamente positivos demonstram isso com a 

redução de 30% em relação a igual período do ano passado no 

comparativo anual, é mais que merecedor o reconhecimento desta Casa 

Legislativa. 

À apreciação dos Nobres Vereadores. 

SALA DAS SESSÕES GENERAL JOÃO MANOEL DE LIMA E SILVA, 
13 de Março de 2018. 

Gabinete Ver. Mariano de Moraes Teixeira "1 2 12  
Rua Barão de Caçapava, 621 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS 

Site: www.camaracacaoava.rs.ov.br  Email: mariano.mteixeira@hotmpiicom  Fone: (55) 3281-2044/2428 


