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Senhora Presidente"

Os Vereadores signatários desta, solicitam apos otlvirio o Plenário, na

Íbrma regimental. seia encaminhada pela l\4esa Diretora esta MOÇÃff nf APOI{) visando à

regulnmentcçrto du Policiu Penal, cont o inclusão de tocÍss os Servklçres Peniíencirírios.

Solicitarrros o encâiltinhamento <lesta Moção ao Excelentíssirno Senhor Governador do Estada.

Senhor Ecir-rardo Leite e ao Vice-Governador,'secretário Estadual de Segurança Pública"

Excelentissirno Senhor Ranolfb Vieira Júnior.

.ffiIIFIÇÂTIYA:

Com esta Moção de Apoio. busça-se a regulamentaçào da I'oiicra Penal

coln a inclusão de totlos os Servidores Penitenciários da Superintendência dos Serviços
Penintenciários - SI;SEPE - que âtuam, diretamente, na segurança da população gaúcha em

vigilância àqueles que, por ora" estão privados de litrerciacle. Esses sen-idores executaÊl

bravamente suas atribuiçôes ern local de risco, insahii:re e, mr,titas vezes, de ,Jifiçil acesso, tudr-t

isso em prril da tranquilidade do provo gaúcho.

Llonsideracla a segunda profissào mais estressante do mundo. o servidrir
penitenciário trabalha onde a maiona da população se negâ a pôr os pés" contudo" roga peia
nranutenção do sisterna prisional e o encarceÍamento daquele que pode Ihe causar medo e

insegtirança.
Os servidores penitenciários execLitarr atribuições Çür11 â previsão Ce

"trui;alho reoli:udo cotn rlsco cle ritÍü "" de acordo com a Ler Estadual n' 13.2-59ftÜA9. Essa prevrsão

condiz com a realidade. pois esses sen'idores exercem suas funções nos estairelecimentos
prisionais. em contato direto corrl presos de alta periculosidade, contribuindo cüm a manutençãr:
da ordem e da segurança pública.

AtualmenÍe. são 7 rnil servidores penitenciários dtstribuídos em l ü regiÕes
penitenciárias, 153 estabelecirtlenlos prisionais- atendendo, erl rnédia, 42 nril apenados. o que. por
óbr.io- são indispensáveis à segurança do povo gaúcho, não dei.xando de considerar que o Brasil
tem a terçeira maior população carçerária do mundo.

Diante do exposto, fuz-se necessária a II{CLIiSÃO »U TOI}OS OS
SERVIIIORES PENITENCIARIOS ao regulamentar a Policia Penal Estadual, com o propósitr:
de se fazerjustiça e se adequar à legislação vigente.

Sala "Severino SilveiÍa", da Cârnara dç Yereadores, 3ü de novembro de
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