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Brasília-DF, 03 de maio de 2022. 

 

À Presidência 

 

 Informamos que o processo por Meio Eletrônico possibilitou a coleta, apuração e a 

totalização dos votos de forma rápida e transparente, não apresentando problemas durante o 

período de votação e a apuração do resultado final. 

 

 A apuração do resultado final ocorreu no dia 03 de maio de 2022 a partir das 19:30 hs. 

 

 Encaminhamos o Resultado Final da Apuração da Votação da Proposta AGE 02.05.2022. 

 

 Sem mais para o momento, agradeço. 

 

 Cordialmente, 

 

 Marcos Augusto de Campos 

  Perito – Economista e Analista de Sistemas 
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APURAÇÃO FINAL DA PROPOSTA AGE 02.05.2022 

TOTAL DE VOTOS CONTABILIZADOS: 605 

 

APURAÇÃO RESULTADO FINAL - AGE 02.05.2022 
Quesito Sim % Não % Total % 

1 410 67,77 195 32,23 605 100,00 

2 455 75,21 150 24,79 605 100,00 

3 353 58,35 252 41,65 605 100,00 

4 369 60,99 236 39,01 605 100,00 

5 523 86,45 82 13,55 605 100,00 

6 517 85,45 88 14,55 605 100,00 
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Relação dos Quesitos – AGE 02.05.2022 

1) Apoia paralisações pontuais, parciais e progressivas? 

 

Ao votar sim, o associado se compromete a participar do calendário de paralisações progressivas 

das atividades da PF, a qualquer momento, elaborado pela ADPF em conjunto com demais 

entidades da PF. 

 

2) Aprova a adoção de medidas similares à operação padrão nas atividades de polícia 

administrativa, tais como imigração, controle de armas, produtos químicos e segurança privada 

e outras áreas da PF ? 

 

Ao votar sim, o associado se compromete a dar todo o apoio ao movimento e a essa medida, 

conforme calendário proposto pela ADPF em conjunto com as demais entidades da PF. 

 

3) Apoia a entrega de chefias por parte dos Delegados de Polícia Federal nas diversas unidades 

da Polícia Federal nos Estados ? 

 

Ao votar sim, o associado se compromete a não assumir chefia e os que estão em chefia se 

comprometem a colocar sua chefia a disposição, em apoio ao movimento, com implementação 

em data a ser previamente comunicada pela Executiva nacional. 

 

4) Aprova o pedido de renúncia do Ministro da Justiça e da Segurança Pública em respeito à 

categoria da qual faz parte? 

 

5) Aprova intensificar na sociedade, de forma mais contundente, por meio de entrevistas, notas, 

carta aberta ao presidente, referendo nacional, com todos os profissionais de segurança pública 

da União, entre outros meios, que a desvalorização dos Policiais Federais implica o 

enfraquecimento do combate à corrupção e do crime organizado, e que o Governo Bolsonaro, 

apesar dos discurso e promessas, NÃO VALORIZA AS POLÍCIAS DA UNIÃO, 

ENFRAQUECENDO, PORTANTO, O COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E À CORRUPÇÃO. 

Ademais, deixar claro que a alta rotatividade do Diretor-Geral da Polícia Federal e demais 

gestores estratégicos do órgão fragiliza a estabilidade da Polícia Federal, enfraquecendo a 

segurança pública como um todo, fato contrário às promessas do Presidente da República 

quando da sua campanha eleitoral de 2018. 

 

6) Continuar a campanha massiva de pressão pública direcionada diretamente ao PR, em suas 

redes sociais, em entrevistas, falando da desvalorização dos policiais federais, da polícia federal 

e da segurança pública, contratando, se necessário, empresa especializada para este fim. 


