
ESTADO DO zuO GRANDE DO SUL
cÂnnana MUNTcTPAL DE YEREADoRES

SALA SEVERINO SILVEIRA
BANCÀDA I}O PDT

Cx. Postal 34 - CEP 97390-00ü
Tel: 55 3282 1899

Lavras do Sul - RS PDT
MOÇÃO Ns 6/2022

Senhor Presidente.

Os Vereadores signatários rlesta. requerem. apris ol-wido o Plenáric, na

forma regimental, seja encaminhada a MOÇAO DE SOLIDARIEDAD§ ao

CHAMAN{ENTO DE TODOS OS APROYADOS NA PRTMEIRA FASE DO

CONCURSO VTGENTE OA SU§EFE-R§, PARA QUE SEJAM
CONVOCADOS PARÀ A SEGUNDA FASE (TESTE DE APTIDÂO FÍ§ICA),
PREVI§TÀ FIO CERTAME, ao Excelentíssimo (iovernador do Estado do Ritt
Grancle do Sul - Sr. Ranolfo Vieira Jirnior; ao Excelentíssimo Seçretário da

Secretaria de.Tustiça, Cidadatia e üireitos Humanos - Sr. Mauro Luçiano
Hauschild, e ao llustríssimo Superintenclente dos Serviços Penitenciários -
SUSEPE-RS - Sr. .Tosé Giovani Rodrigues de Souza.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVÜS

A presente Moção de Solidariedade" visa dar apoio legítimo ao pleito
formulado pelos APROVADOS no concurso da SUSEPE-R.S {Superintendência
dos Serviços Penitenciários), que almeiam a convocação para realização da

segunda fase do ceítame (Teste l-isico).
Pois bem, nos termos do Edital da SIISEFE, serão convocados para a segunda fase

do concurso, os aprovados ate a classificação 3000 (três mil) e, atualmente, existetn
em torrro de 3750 (três mil setecentos e cinquenta) aprovados.
Acontece qne muitos aprovados na primeira f,ase {prova objetiva). que estão dentro
da classificação de corte (300ü. posição) acabam não comparecendcl ao exalxe
Íisico. muitos são reprovados, sem olvidar a toda evidêneia que mesmo àqueles

aprovados, não raras vezes acabam migrando para outros concursos paralelos, cu
mesfi1o" acabanr desistindo da vaga.
Desse modo, o aproveitarnento de todos os aprovados na prirneira fase do certame
da SIISEPE, além de representar urna medida isonôn:ica em relação a todcis os

aprovados, ainda permitirá o preenchimento das vagas previstas em sua totalidade,
bem como garantirá a criação de um caciastro tle reserwas. corn aproveitamentcl
ftlturo dos aprovados, nessa fase,.lunto as demais etapas do cet1ame. com a

possibilidade de serem nomeadas e convocadas para o curso de tbrmação, enquanto
persistir a vigência do concurso.
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A moção reafirma que o princípio da economicidade deve reger em todos os atos
administrativos dos órgãos públicos. Ademais, considerando o número de
aprovados na primeira etapa do concurso público citado, resta a necessária
retificação do processo, a fim aumentar o número de convocados para a segunda
fase, ou seja, permitindo a contemplação de todos os aprovados.
Por fim, a medida se mostra eficiente, porquanto apesff de ser um problema
histórico, hodiernamente o sistema prisional gaúcho enfrenta uma das suas maiores
crises em relação ao déficit de servidores. Segundo fontes obtidas através das
entidades que representam a categoria, o déficit funcional está na ordem de 50% do
ideal.
Pelas razões supracitadas, que certamente, representam o sentimento de unidade
entre os membros desta Casa Legislativa, e como forma de recoúecimento e

v aloúzação destes concurseiros dedicados.
Submeto a presente Moção de Solidariedade à elevada apreciação dos

nobres pares, na expectativa de que, após regular tramitação, se.ia deliberado e

aprovado na forma regimental, diante da inquestionável relevância da matéria
apresentada, a fim de sensibtlizar ao organizadores do concurso, bem como o
Governo do Estado, pautado nos princípios que norteiam o Estado Democrático de
Direito, no sentido de promover o APROVEITAMENTO E CONVOCAÇÃO DE
TODOS OS APROVADOS NA PRIMEIRA FASE DO CONCURSO DA
SUSEPE, QUE ESTÁ WGENTE, PARA QUE SEJAM OS QUASE 3750
APROVADOS, CONVOCADOS PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA FASE
DO CONCURSO (TESTE FÍSrCO).

Sala "Severino Silveira" da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul,
25 de maio de 2A22.
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