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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

Telefone: - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

REQUERIMENTO DE VEREADOR

MOÇÃO 02/2021

O vereador Leonel Radde, integrante da Bancada do PT, com assento nesta Casa Legislativa, vem apresentar
para deliberação a seguinte:

 

MOÇÃO DE APOIO

O vereador signatário requer, na forma legal, que seja enviada ao Governador do Estado do Rio Grande do Sul,
Eduardo Leite, MOÇÃO DE APOIO para as publicações das promoções da Policia Civil, Policiais Penais,
Brigada Militar, Bombeiros e dos peritos do IGP.

Apelamos pela celeridade das publicações das efetivas promoções das entidades já citadas acima.

JUSTIFICATIVA

No momento pandêmico que a nossa sociedade ainda se encontra, tivemos um grande engajamento destes
profissionais na linha de frente, na luta contra a criminalidade em pleno contexto de pandemia colocando as
próprias vidas duplamente em risco para o bem maior de segurança da população. Inclusive reduzindo os índices
de criminalidade do Estado do Rio Grande do Sul.

Com todo esse empenho e esforço, seria uma grande falta de consideração este atraso das promoções quase um
ano.

Resta impositiva possibilidade da providência das promoções de direito dos profissionais. Os nossos
trabalhadores e trabalhadoras da segurança pública necessitam e merecem estes investimentos para suas
carreiras.

Vereador Leonel Radde.

Partido dos Trabalhadores-PT.

 

Documento assinado eletronicamente por Leonel Guterres Radde, Vereador, em 15/01/2021, às 16:21,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-
2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br, informando

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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o código verificador 0198993 e o código CRC 088DE405.

Referência: Processo nº 208.00030/2021-13 SEI nº 0198993


