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MOÇÃO Nº 004/2021 
MOÇÃO DE APOIO PARA INSTALAÇÃO 
DE CENTRO DE TREINAMENTO E 
ESPECIALIZAÇÃO EM COMBATE A 
ABIGEATO EM RIO PARDO. 
 

De conformidade com o artigo 120 do Regimento Interno desta Edilidade, 

despachada à ordem do dia, independente de parecer de Comissão, os 

Vereadores abaixo subscritos com assento nesta Egrégia Casa de Leis vem 

apresentar a presente Moção de Apoio para Instalação de Centro de Treinamento 

e Especialização em Combate ao Abigeato em Rio Pardo. Tendo em vista a 

estrutura existente no 2º Batalhão de Polícia Militar e ser um Polo de Ensino para 

formação de novos soldados atualmente com 120 alunos, bem como o benefício 

de sermos controlados com curso durante todo ano, de no mínimo 60 alunos 

trabalhando no interior dos municípios de toda região, agindo no combate ao 

Abigeato e demais crimes no meio rural. 

Neste CRPO há desde o ano de 2007 o programa de policiamento 

intitulado Patrulhas Comunitárias do Interior (PCIs) que foram criadas com um 

objetivo específico de combater a criminalidade no campo e ao mesmo tempo 

aproximar as comunidades interioranas da polícia e proporcionar um atendimento 

qualificado para a população do campo. 

Os resultados mostraram-se bastante significativos. Dentre estes, o Furto 

Abigeato diminuiu em 45,65% na área do CRPO/VRP comparando os anos de 

2016 a 2019. Em 2016, as ocorrências de Furto Abigeato totalizaram 668, já em 

2019, foi de 363. Isso deve-se ao trabalho efetuado por Policiais destas Patrulhas, 

que influenciaram diretamente neste resultado, demonstrando principalmente, a 

efetividade dos Policiais que atuam neste viés. 

O trabalho é centrado na pro atividade e na prevenção criminal. Deve haver 

integração e aproximação entre as forças de segurança e a comunidade. A partir 

de então as estratégias de atuação do policiamento comunitário serão certamente, 

mais eficientes, pois haverá a identificação dos problemas locais a serem 

prevenidos com ações proativas, em atendimento às prioridades construídas 

conjuntamente, na busca dos resultados esperados. O programa tornou-se 

destaque na Corporação e de grande apoio em toda comunidade rural. 

A Instalação do Centro de Treinamento em Combate aos Crimes Rurais e 

Abigeato junto ao 2º BPM e Polo de Ensino Vale do Rio Pardo justifica-se pela 

necessidade de aprimoramento no policiamento comunitário das áreas rurais 

aliados a expertise advinda do programa de policiamento das Patrulhas 
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Comunitárias do Interior, à sua localização geográfica é estratégica e a estrutura 

ímpar do complexo do 2º BPM, pois nossa região apresenta relevo e 

características diversas, está localizada na região central do estado, tornando um 

fator positivo, onde será beneficiado todo estado e principalmente nossa região 

em virtude dos treinamentos sendo realizados durante todo o ano no interior dos 

nossos municípios. 

Motivo este que estamos nos mobilizando politicamente através desta 

Moção de Apoio com engajamento de todos os Vereadores desta Casa Legislativa 

para que seja encaminhada aos aliados e representes no Governo do Estado do 

Rio Grande do Sul, contamos com a acolhida de todos para a valorização e 

incentivo a segurança no interior de nossa região e nosso Estado, para juntos 

trabalharmos em prol ao desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. 

Sala de Sessões Armidório Oscar Pasa, Estado do Rio Grande do Sul em 

16 de setembro de 2021. 
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Vereadora PDT 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
AURI SCHNEIDER 

Vereador PDT 
 
 

MOACIR EICHNER 
Vereador PDT 
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