
 

 

 

MOÇÃO DE APELO Nº 001/2022 

 

“MOÇÃO DE APELO AO SECRETÁRIO DE 

ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA, E AOS 

COMANDANTES DA POLÍCIA MILITAR DE 

CURITIBANOS E FREI ROGÉRIO; SOLICITANDO 

QUE SEJAM DESIGNADOS NOVOS POLICIAIS 

PARA O MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO.” 

 

 

A presente moção de apelo vem solicitar que seja analisada a possibilidade de 

transferência de policiais para o município de Frei Rogério, considerando que Frei Rogério há 

tempos não é contemplado com nenhuma adição no quadro de efetivos da Polícia Militar. 

Tal pedido se justifica pelo fato do município possuir apenas 02 (dois) policiais na 

parte operacional, sendo insuficiente para cobertura adequada. Ressalta-se que no período 

compreendido entre as 02:00 horas da noite até às 14:00 horas da tarde, não existe nenhum 

policial disponível para atendimento. Esta situação preocupa toda a população, trazendo uma 

sensação de insegurança neste período. 

Informamos que já tiveram algumas ocorrências graves no município no momento 

em que não tinham policiais disponíveis para atendimento; que os policiais do município também 

são chamados para atendimento em outros municípios; e que o tempo médio para atendimento 

de uma viatura se deslocar do município de Curitibanos após uma chamada pelo 190, poderá 

levar mais de 30 minutos, conforme o local do atendimento, considerando que o policial conheça 

o local da ocorrência, o que pode ser muito tarde, conforme a situação. 

Frisamos também, que o município conta com duas instituições financeiras: Sicoob 

e Cresol; Terminal para saque de dinheiro localizado na prefeitura municipal; os quais 

necessitam de um aporte maior de segurança. Principalmente neste momento que agricultores 

estão no período de comercialização de safra, onde existe considerável valor financeiro girando 

no município; e também com barracões cheios de produtos armazenados, bens e maquinários 

de elevado valor, o que chama atenção para maior incidência de furtos, roubos e assaltos. 

Ressaltamos ainda, que o município de Frei Rogério conta com grande malha 

viária, tendo estradas de interior que ligam municípios de Lebon Régis e arredores aos 

municípios de Brunópolis e Monte Carlos, por exemplo. Podendo ser estas estradas rurais, 

utilizadas como rota de fuga, sem chamar atenção. Sendo Frei Rogério um local indispensável 

para maior policiamento. 



Neste contexto, não é possível que os policiais militares do Município estejam 

presentes, por exemplo, em dois eventos, ou que atendam duas ocorrências simultaneamente, 

suspendendo assim alguns serviços de suma importância para Frei Rogério. É um clamor social 

o destacamento de novos policiais, a presença efetiva da Polícia Militar traz a população 

sensação de segurança, e de fato permite que a mesma ocorra. 

Destacamos o importante trabalho realizado pela Polícia Militar de Frei Rogério, 

sempre alerta em defesa da população! É notória que sua presença ostensiva reprime a 

violência, furtos, roubos, coibi ilícitos, outros crimes e infrações; através de sua missão 

desempenhada de: preservar a ordem pública, os direitos e garantias constitucionais, proteger a 

integridade física e patrimonial dos cidadãos, de forma a colaborar para a promoção da paz 

social.  

Desta forma, requerem que seja considerada esta moção de modo a aumentar o 

efetivo e proporcionar maior segurança aos munícipes.  

Nestes Termos,  

Pede Deferimento. 

 

 

 

 

Frei Rogério/SC, 22 de fevereiro de 2022. 

 

Eliane Maximiano Mazzuco 

 Vereadora 
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