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MOÇÃO DE APOIO Nº 002/2015 

 
 

“Moção  de  Apoio   as  Reivindicações  dos  Policiais 
Civis  do  Rio  Grande  do  Sul.” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Os Vereadores que a esta subscrevem, observadas as disposições regimentais, vêm requerer 
que após submetido à apreciação e deliberação do Plenário desta Casa Legislativa se encaminhe a 
presente Moção de Apoio ao Governador do Estado e a Secretaria Estadual de Segurança Pública: 
 
 Somos todos sabedores da grande importância da Polícia Civil do nosso Estado, que tem entre 
suas atribuições: 

 
 Exercer as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares;  
 
 Determinar a realização de exames periciais, providenciando a adoção de medidas cautelares, 

visando a colher e a resguardar indícios ou provas da ocorrência de infrações penais;  
 
 Praticar os atos necessários para assegurar a apuração de infrações penais, inclusive a 

representação e o cumprimento de mandado de prisão, a realização de diligências requisitadas pelo 
Poder Judiciário ou pelo Ministério Público nos autos de inquéritos policial e o fornecimento de 
informações para a instrução processual;  

 
Zelar pela ordem e segurança pública, promovendo ou participando de medidas de proteção à 

sociedade e ao indivíduo;  
 
Colaborar para a convivência harmônica da sociedade respeitando a dignidade da pessoa 

humana e protegendo os direitos coletivos e individuais;  
 
Adotar as providências necessárias para evitar perigo ou lesões às pessoas e danos aos bens 

públicos ou particulares. 
 
Atualmente os Policiais Civis fazem algumas reivindicações junto ao Governo do Estado, 

sendo elas: 
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A manutenção das políticas públicas de segurança sem corte de verbas para a realização da 
atividade policial, o que vindo a ocorrer poderá acarretar prejuízo a sociedade gaúcha com o 
crescimento dos índices de criminalidade; 

 
A manutenção da tabela de subsídios dos policiais civis ( lei 14.073/12, corrigida pela lei 

14.514/14); 

A manutenção do cronograma de promoções na carreira policial; 

Pela abertura de diálogo por parte do governo do estado com as entidades de representação da 
segurança pública e seus agentes.    
 
 Diante do exposto, a Câmara de Vereadores apresenta esta Moção de Apoio as reivindicações 
dos Policiais Civis e solicita ao Governador do Estado do Rio Grande do Sul que atenda  
imediatamente as já referidas reivindicações. 
 Somos todos sabedores da grande importância da Polícia Civil do nosso Estado, que tem entre 
suas atribuições: 
 
  Sala das Sessões, em 15 de junho de 2015.  
 
 
 
DANIEL BORGES DE LIMA   TIAGO SANTIN FORNARI   
Vereador  Presidente - PP   Vereador Vice-Presidente -PP 
 
 
ELISABETE DE MELLO MUSSELIN   FABIANE POTRICH GEHLEN   
Vereadora 1ª Secretária – PDT    Vereadora 2ª Secretária – PDT   
 
 
FABIO JUNIOR DE LIMA PEREIRA  ROGEMIR DORIGON CIVA 
Vereador - PP     Vereador - PDT 
 
 
JAIME TALIETTI BORSATTO   NELSO DE BONA 
Vereador  - PP     Vereador - PDT 
      
 
DELEMAR BATISTA PANIS  
Vereador  - PSDB     
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