
 
 
 

 

 

MOÇÃO DE APELO Nº 02/2.021 

 

 

Moção de Apelo À SECRETARIA 

ESTADUAL DE SEGURANÇA 

PÚBLICA E AO ESTADO DE SANTA 

CATARINA, para que promovam a 

nomeação de candidatos 

remanescentes, aprovados para a vaga 

de soldado no último concurso público 

da Polícia Militar de Estado de Santa 

Catarina..   

 

 

Os Vereadores subscritos desta proposição, requerem à Mesa, ouvido o 

Plenário, nos termos dos arts. 99 e 100 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores 

de Piratuba-SC, MOÇÃO DE APELO à Secretaria Estadual de Segurança Pública e ao 

Estado de Santa Catarina para que promovam a nomeação de candidatos 

remanescentes, aprovados para a vaga de soldado no último concurso público da 

Polícia Militar do Estado de Santa Catarina.   

 

JUSTIFICATIVA 

 

Em 2.019 foi realizado o último concurso público para provimento de 

1.000 vagas para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Santa 

Catarina. Embora os primeiros colocados tenham sido chamados, ainda há 

muitos aprovados remanescentes (em classificação abaixo do número de vagas 

previsto no edital), que podem ser chamados durante o período de validade do 

concurso público.  

Há previsão de que, neste ano cerca de 700 Policiais Militares passem 

à reserva, sendo necessária a recomposição do efetivo policial, a fim de que  



 
 
 

 

 

garantir segurança pública aos cidadãos do estado, especialmente do 

interior, que já conta com um efetivo reduzido.  

A medida é salutar, especialmente neste momento, uma vez que o 

aproveitamento dos candidatos aprovados no último concurso evitaria o 

dispêndio de recursos com um novo certame, ao mesmo tempo em que garante 

a segurança dos cidadãos catarinenses.  

Assim, serve a presente moção para solicitar aos órgãos competentes o 

chamamento dos aprovados remanescentes para as etapas finais do concurso, 

com a posterior nomeação dos aprovados.  

Nestes termos, esperamos ver aprovada a presente moção. 

 

 

Câmara de Vereadores de Piratuba, 10 de Maio de 2021. 

 

 

 

 

   Altair de Azeredo            Celso José de Souza           Dirceu Dalmagro  

     Vereador                          Vereador                             Vereador 

 

 

Evelásio Antonio Vieira           Gelci Terezinha de Souza     Jhonatan Spricigo 

  Vereador                                   Vereadora                            Vereador 

 

 

Luiz Henrique da Siilva          Mareci Stempcosqui       Marli Nadir Ubiali Buselato 

   Vereador                               Vereadora                       Vereadora 



 
 
 

 

 

 


