
  

 

PROPOSTA DE MOÇÃO DE APOIO  

 

Os vereadores abaixo subscritos propõem a seguinte MOÇÃO DE APOIO: 

 

MOÇÃO DE APOIO Nº 4/2020 

A Câmara Municipal de Salto do Jacuí, através dos vereadores abaixo signatários, 

vem, na forma regimental, apresentar Moção de Apoio, dirigida ao Governador do Estado do Rio 

Grande do Sul, Sr. Eduardo Leite, e ao Vice-governador e Secretário Estadual de Segurança 

Pública, Sr. Ranolfo Vieira Júnior, elencando as seguintes considerações: 

 

1. CONSIDERANDO  que, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Rio 

Grande do Sul, há 292 cargos vagos de Delegado de Polícia, representando um déficit de mais de 40% 

do total de 714 cargos previstos em lei; 

 

2. CONSIDERANDO que, apesar de o edital do concurso público (nº 08/2018), 

lançado em fevereiro de 2018, prever 100 vagas, em março de 2020 houve a convocação de somente 

55 candidatos para o curso de formação profissional na ACADEPOL (Academia de Polícia do Estado do 

Rio Grande do Sul), etapa prévia à nomeação; 

 

3. CONSIDERANDO que restam 125 candidatos aprovados no último concurso de 

Delegado de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul aguardando convocação para o curso de formação 

profissional na ACADEPOL; 

 

 4. CONSIDERANDO que, mesmo na hipótese de nomeação imediata de todos os 55 

candidatos que estão no curso de formação profissional e dos 125 candidatos aguardando convocação, 

haverá um déficit de 112 Delegados de Polícia (defasagem que será agravada pelas constantes 

aposentadorias e demais hipóteses de vacância do cargo) impossibilitando que seja suprida a carência 

em todos os Municípios; 

 

5. CONSIDERANDO que a convocação para a ACADEPOL e nomeação imediata 

posterior de todos os aprovados no concurso melhorará o atendimento à população e a eficiência na 

apuração de crimes, em especial daqueles priorizados no Programa RS Seguro, quais sejam: o tráfico 

de drogas, a corrupção, a lavagem de dinheiro, o crime organizado (inclusive o fenômeno das 

“facções”), crimes patrimoniais com violência, entre outros, o que somente será possível com uma 

Polícia Civil forte, estruturada e atuante, em sintonia com as demais forças de segurança do Estado. 

 



  

 

 

Propõem a presente MOÇÃO DE APOIO visando à URGENTE CONVOCAÇÃO DE 

TODOS OS APROVADOS na primeira etapa do atual certame PARA O CURSO DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL E POSTERIOR IMEDITA NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE DELEGADO DE 

POLÍCIA. 

 

Para que seja analisada e acatada, esta Moção será encaminhada para o Exmo. Sr. 

Eduardo Leite, Governador do Estado do Rio Grande do Sul, bem como, para o Sr. Ranolfo Vieira 

Júnior, Vice-governador e Secretário Estadual de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

   CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALTO DO JACUÍ/RS, 23 DE 

JULHO DE 2020. 

 

   

__________________________ 

JANE ELIZETE FERREIRA MARTINS DA SILVA  

Vereadora Presidente – PDT 

Proponente 

 


