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REQUERIM NTO

«410128
EMENTA: o DE CONGRATULAÇÓES E APLAUSOS PELO
ANIVERSÁ to DE uM ANO DO BAEP - EATALHÃO Di
OPERAÇÓES ESPECIAIS no ESTADO DE sÃo PAULO.

Requeím nos lermos Regvmema :, mwun a WEnano dana (asa me (onswgnado em Am
dcs nabamus da presente hessân, vms na Congramlmões & apausoxme ANIVERSÁRIO DE UM ANO no
BALP , [mumia DE OPERACÓES zsvzcmxs DO zsmno Di sm PAULO.

Em 25 de agostº de 1019, pºr melo do Decreto lex 54 413, em seu artigo aº, .nmso w fm (nada a]!'
BAEP , Batalhão de Ações Especlals de Pnícla,10<alwzarlc na sede do comam» de Puhmamanto da Interror 3

swad > na Avemda cavamwa Paschoal Msccm, 1532 , Ar ndependenma wawv'ac Prue » sn

De 21 ºutubro 2019 a 13 dezembro 2019 fox fumadº o NveWamunm da Krupa, Em que, 158 yuwhmav
mwhlaves lransfendus de ºutras unidadºs vieram imsgrar u quadra de mm do hºs/AEP, pamcvparam &
provei de condmmnamentn um e r&Leheram treinarwsn'uvlecmccs& operam mas vouados as Açóes bpm.—
du POV me (um os Hamhões de choque du Pohma Mwhtm d, Stade de São Pzdn

No dla 17 de dezembrº de 2019 fox rumam & BDWEmdade ahmva , waugumçãc do nº mmm dt
Mães Espemaws de mim, e em um ano dn atuação o »; EF ,a mumu dxa mas Em toma de 40 armas (*e fogo
uma luneíada & mala de Entorpecentes, us foragmos 'nrãm recapmados & QUASE 350 pnsõesem fragrame

A rmssão prlnnpxl deste BataUvân specianzac» ' Aculaf Ações um»; e Açãns Espanals de m wa ",
Pveseuação da Ordem PÚMKE,31U3WÚD »: ;umbaxe ar um organzmdm, um pm ,na natuveza exigem o mm
Emprsgu de uma nopa ahamente me ada, Eqmpê & a "mana esrendo _xaswm mm de (emm que &

mermmm das demais, para que nos momentos de ! me perturbaçãº na crcem pquca, posxam ama: cmn<
zpmn especíahzddo

& ue Palma maça mressantzmeme conhmme m» (Por wssa, a n- Bamhãn de Ações Esp.
w. mmm para apnmorar seus mlegrznms para 3 pm necução de suas al made,, hem mmo, pela .;me
obsenánma dasgaranuasemrewus índqvwciuawsda peswa «mmana atraves das madahnades de Pohcvamenm um
Cães, ºohmamentu Montado ? 0 Por lamen-a de Açõe. Esaczxals, ”mmm na :mxca mmm em urupumnnax
aºs 9: municzpms de "0555 Urmnscnçãr uma memo mamae dL— ma, mmbevenúo dmwnau—eue .

(rmmahuade, e (unsequenxememe, huy'awdo ; rem/çã' :o; maes crumua s e o aumenta da <ensaçxa dk
seguvança Asswm, & cºrporação Compísla seu primam levevsára cumpnnm com excelênux sua mwsãão e
farendolus au seu Wemav ”Força e honra"

5313 m: Sessões, 21 na ivzembm de 2020
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