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Senhor Presidente:

O  Vereador  que  subscreve  requer  a  Vossa  Excelência,  nos  termos
regimentais e após ouvido o Douto Plenário e se aprovado, esta Casa envie Votos
de Congratulação com entrega de diploma em homenagem ao 185° aniversário
de criação da Brigada Militar, que ocorrerá no dia 18 de novembro, objetivando
proporcionar  a  manifestação  do reconhecimento  do legislativo  aos  integrantes
dessa valorosa corporação.

Justificativa:

A Brigada  Militar,  criada  em 18/11/1837,  completará  185 anos  de existência,
sendo instituída para a preservação da ordem pública no Estado e considerada
Força Auxiliar, reserva do Exército Brasileiro, é instituição permanente e regular,
organizada com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do
Governador  do Estado.  Homenagem para que,  publicamente  se  registre  a  sua
valorização e reconhecimento. A Brigada Militar é presença e referência nos mais
importantes eventos do Rio Grande do Sul, em iniciativas de toda natureza, onde
é necessária  a plena segurança ou a manutenção da ordem.  Seus profissionais
capacitados são, também, responsáveis por ações que, à primeira vista, parecem
menos  relevantes,  mas,  que  fazem  a  comunidade  crescer  e  se  desenvolver.
Podemos lembrar a Operação Golfinho, realizada nas praias do litoral gaúcho; o
Programa Educacional de Resistência às Drogas e à violência - PROERD, que é
desenvolvido desde 1998, junto às escolas,  com policiais militares voluntários
alertando nossos estudantes  quanto ao uso de drogas e a relação desta  com a
violência; a participação em importantes programas de educação ambiental; de
prevenção  de  acidentes,  campanhas  de  trânsito,  e  em tantos  outros  trabalhos
cooperativos  onde  a  população  é  a  maior  beneficiada.  Com esta  presença  da
Brigada Militar se estabelece uma relação humana entre os que fazem a segurança
pública  e  os  cidadãos,  o  que  constrói  nossa  sociedade  e  contribui  para  o
estabelecimento do bem comum. A Brigada Militar conta com profissionais que
não esmorecem frente às dificuldades que encontram diariamente. Cremos que os
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Policiais  Militares,  tendo a  consciência  de que são agentes  vivos de utilidade
pública, apesar das dificuldades, sabem de sua real importância.

Brigada Militar é Negócio Estratégico, Missão, Visão e Valores.

Negócio Estratégico
Paz social, com tranquilidade e segurança pública.
Missão
Proteger a sociedade, contribuindo para a qualidade de vida e o desenvolvimento 
no Rio Grande do Sul.
Visão
Ser referência em Polícia Ostensiva, reconhecida pela sociedade como uma 
Instituição moderna, profissional e efetiva, exercendo na plenitude as atividades 
policiais para proteção do cidadão.
Valores 
Hierarquia e disciplina
Ética, Comprometimento e Lealdade
Proatividade, Profissionalismo e Excelência
Legalidade, Transparência e Responsabilidade Social
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