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Seúora Presidente,

Os Vereadores signatários desta, solicitam após ouvido o Plenário, na

forma regimental, seja encaminhada pela Mesa Diretora desta Casa, esta MOÇÃO DE
CONCRATULAÇÕES aü Senhor ÇEIIí-HERME AUCU§TC RÂEL MACHADC
Administrador do Presídio Estadual de Lavras do Sul - extensiva a todos os demais colegas (Chetb
e Auxiliar de Segurança, Agente Penitenciário e Policiais)- lotados no referido presídio.

JUSTIFICATWA:

Considerando os relevantes serviços prestados pelos profissionais do

serviço penitenciário, lotados no Presídio local, os quais não medem esforços para, a çada dia,
zelar pela seguranÇa da sociedade, assim como mantém a saúde e a integridade ffsica dos

apenados. Sem dúvidas, uma função de extrema importânciaparua segurança pública.

Como todos sabem, as atividades atribuídas âos administradores do

sistema prisional consistem nos atendimentos realizados ao preso, voltados à saúde, ao ensino
formal e proflrssionalizar$e, ao trabalho e assuntos jurídicos. bem como na manutenção da ordem e
da disciplina, alem das atividades de logística.

Faz-se necessálrio registrar, que esses servidores se doarn, literalmente, à

profissão, muitas vezes são obrigados a tü uma vida restrita, não sendo recomendado
frequentarem ambientes públicos, pelos riscos inerentes à função e, consequentemente, suas
famílias safrem lirnitações soçiais tambem.

Nosso homenageado vem se destacando na função de Administrador, mas
não se restringindo apenâs ao trabalho cotidiano do presídio, como tambérn coordenando algumas
ações sociais, como por exemplo, um projeto da Secretaria de Justiça e Sistema Penal e

Socioeducativo, através da SUSEPE, cujo objetivo era arrecadar alimentos para serem distribuídos
junto à comunidade carente. Forarn 58 çestas básicas doadas à Secretaria Municipal de Assistêrrcia
Social. Também, foi feita campaúa para aÍrecadação de materiais para higienização pessoal e de

ambientes, na prevenção e combate à disseminação da COVID-19, os quais foram doados à
Secretaria Municipal de Saúde.
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Ainda, um dado muito importante atribuído ao Administrador Guilherme
Rael Machado, que não se acomodou no cargo e, usando de uma "visão sistêmica" buscou a
transferência de presos, possibilitando que hoje o Presídio local tenha sob sua guarda o total de 65

apenados, o que antes somavam 28. Com esse expressivo aumento, possibilitou o não fechamento

do presídio, o aumento de visitas que compram no comércio local; o aumento do Efetivo
Funcional, gerando impostos, consumindo e incrementando lucros nos estabelecimentos

comerciais

Pelo exposto, cremos que esta singela moção, representa o reconhecimento

ao trabalho desenvolvido pelo Senhor Guilherme Rael Machado, frente à Administraçáo do

Presídio local, mas acima de qualquer coisa, representa o nosso respeito a ele e aos demais

servidores, que são integrantes de um dos mais desafladores sistemas públicos, que é a SUSEPE.

Sala "Severino ))
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