
MOÇÃO Nº 003/2018                                     Cruzeiro do Sul, 19 de novembro de 2018.

Os Vereadores que esta subscreve, nos termos do Artigo 107 do Regimento Interno
desta casa, propõe a seguinte:

MOÇÃO DE APELO AO GOVERNO DO ESTADO PELA FALTA DE EFETIVO NO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Considerando que o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul possui uma previsão
legal um efetivo de 4.100 (Quatro mil e cem) servidores, sendo que hoje existem apenas
2.500 (Dois mil e quinhentos) em efetivo exercício.

Considerando  que  para  uma  prestação  de  serviço  com excelência,  para  proteger
patrimônios e, principalmente, salvar vidas dos Gaúchos e da comunidade Cruzeirense, é
necessário recompor o efetivo dessa instituição.

Considerando que foi realizado um concurso público, junto com a Brigada Militar,
para  o  preenchimento  das  vagas  para  policiais  militares  e  bombeiros  militares,  é
incompreensível  que  o  Governo do Estado,  através  da  Secretaria  de  Segurança  Pública,
chamou somente policiais militares para desempenhar suas funções, o que é extremamente
importante,  e  que,  está  longe  de  ser  o  essencial.  Entretanto,  o  Corpo  de  Bombeiros,
instituição importantíssima, que salva vidas diariamente,  carece de uma atenção especial
nesse momento,

Considerando  que,  segundo  dados,  possuímos  450  aprovados  no  concurso  para
Soldado Militar, que já passaram por todas as fases do certame e estão esperando apenas
ingressar para o curso de formação.

Sendo assim, nos dirigimos ao Governo do Estado, solicitando o chamamento dos
aprovados no concurso público e, que, sejam direcionados novos agentes ao comando de
Lajeado, o qual atende nosso Município. 

Por mais segurança aos cidadãos que nos cobram diariamente por mais segurança e
pelos seus patrimônios, endossamos o pedido.

Certos de estar ofertando o manifesto devido, subscrevemo-nos.
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