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                  MOÇÃO Nº 001/2022 
 

 
MOÇÃO DE APELO À SECRETARIA DE 
SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL E AO COMANDO GERAL 
DA POLICIA MILITAR  

 

   A Câ mârâ de Vereâdores de Châpâdâ, âtrâve s dos seus Vereâdores 
âbâixo signâtâ rios, vem, com âmpâro no ârt. 252 do Regimento Interno 
destâ Câsâ Legislâtivâ, âpresentâr estâ Moçâ o de Apelo âo Secretâ rio de 
Segurânçâ do Estâdo do Rio Grânde do Sul e âo Comândo Gerâl dâ Policiâ 
Militâr do Estâdo do Rio Grânde do Sul, pârâ que sejâ reâtivâdo o 
destâcâmento Municipâl dâ Brigâdâ Militâr e sejâ concedido policiâmento 
exclusivo e continuo pârâ o Municí pio de Châpâdâ, RS. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Considerando que a vida e a segurança das pessoas é um direito 
fundamental de todo ser humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. 

Considerando a ocorrência policial que houve no final de semana 
do dia 20 de Fevereiro no Município de Chapada, em que um adolescente 
de 17 anos de nome Erick Joaby Castanho Ribeiro foi assassinado e outras 
quatro pessoas ficaram feridas por um homem armado com uma faca.  

Entre os feridos, estão três maiores de idade e um menor, que 
sofreu lesões graves e foi encaminhado para hospital em Passo Fundo, onde 
ficou internado na CTI. O homem fugiu e o sentimento de desespero, 
desamparo, medo, angustia tomaram conta da população deste ordeiro e 
pacato Município. 

Sob a premissa constitucional, é dever do Estado garantir a vida e 
a segurança, que consiste, entre outras atribuições, na formulação e 
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos 
de vida as pessoas e aos cidadões; 

Por todo o exposto, e  que os vereâdores âbâixo âssinâdo, 
representântes do povo châpâdense, com fundâmento no Art. 252 do 
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Regimento Interno dâ Câ mârâ Municipâl, vem a público para apresentar 
esta Moção de Apelo ao Secretário de Segurança do Estado do Rio Grande 
do Sul e ao Comando Geral da Policia Militar do Estado para que seja 
reativado o destacamento municipal da Brigada Militar e seja concedido 
policiamento exclusivo e contínuo para o Município de Chapada, RS.  

Este apelo será dirigido ao Secretário de Segurança do Estado do 
Rio Grande do Sul e ao Comando Geral da Polícia Militar do Estado para que 
seja reativado o destacamento municipal da Brigada Militar e seja 
concedido policiamento exclusivo e continuo para o Município de Chapada, 
RS. 
 
  Outrossim, que esse documento âpo s â âprovâçâ o sejâ enviâdo âo 
Secretâ rio de Segurânçâ Pu blicâ do Estâdo e âo Comândânte dâ Polí ciâ 
Militâr do Estâdo do Rio Grânde do Sul.  
 

 
Châpâdâ-RS, Plenâ rio Annildo Becker, em 22 de Fevereiro de 2022. 
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