ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITÁPOLIS
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

EXMO. SENHOR
SÉRGIO FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANITÁPOLIS S/C
MOÇÃO Nº 003/2020
Os vereadores que subscrevem o presente, dirigem-se a ilustre
presença de Vossa Excelência, com base no Regimento Interno da Câmara De
Vereadores de Anitápolis, para requerer que, depois de ouvido o Douto
Plenário desta Casa, que seja encaminhada MOÇÃO DE APOIO ao pleito junto
ao Governo do Estado de santa Catarina, conforme descrito.
A APRASC é a maior entidade da Categoria do Brasil, com mais de 14 mil
militares associados, onde o objetivo desta Moção de Apoio, é para que o
Excelentíssimo Senhor Governador, honre com o pagamento das perdas
inflacionárias que atingem a categoria, que não recebeu reajuste dos anos de
2014 a 2019.
Considerando que a Associação tem buscado apoio das Câmaras
Municipais que emitam apoio a causa, que é justa, ao Governador do Estado.
Considerando que o serviço realizado pelos policiais é de extrema
importância no Munícipio de Anitápolis.
Há necessidade de aprovarmos uma Moção de Apoio a luta da categoria
que não busca nada mais do que o justo: reposição inflacionaria.
Neste momento, o Governo do Estado está oferecendo 12,5% de
reposição inflacionária, a ser paga em três anos, o que é, na análise da
APRASC, muito aquém das perdas sofridas pelos militares estaduais, em razão
dos seis anos sem qualquer reposição, o que culminou na categoria acumular
40% de perdas.
Sendo assim, a APRASC, considerada a maior entidade da categoria no
Brasil, entre Policiais e Bombeiros Militares, pede o apoio deste parlamento
municipal na luta pela valorização da Segurança Pública Catarinense,
considerada a melhor do Brasil.
Que esta MOÇÃO seja submetida ao Plenário para posterior votação e
posteriormente seja transmitida aos homenageados.
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