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MOÇÃO Nº 7/2020

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Campos Novos

Os Vereadores que a presente subscrevem, componentes do Poder Legislativo, com assentos
nesta Casa, membros titulares da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, no uso das
prerrogativas legais que lhe são atribuídas e amparados no artigo 139 e 140  do  Regimento
Interno, e após ouvido o plenário desta Casa, seja oficiado ao Governador do Estado de Santa
Catarina a seguinte...  

"MOÇÃO  DE  APOIO"

O Poder Legislativo Municipal de Campos Novos, vem por meio de seus representantes
legais, manifestar integral e irrestrito apoio à...

"APRASC – ASSOCIAÇÃO DE PRAÇAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA" -
PELA REPOSIÇÃO DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS.

 A Polícia Militar e o Bombeiro Militar, são referência de qualidade e excelência em
nosso município, o trabalho desenvolvido já foi por várias vezes motivo de reconhecimento por esta
Casa Legislativa. Vimos por meio deste, apoiar a APRASC – Associação de Praças do Estado de
Santa Catarina, considerada a maior entidade da categoria no Brasil, com mais de 14 mil militares
associados entre Policiais e Bombeiros, no qual estão solicitando a reposição das perdas
inflacionárias que atingem a categoria, que não recebeu nenhum reajuste desde o ano de 2014.
No momento o Governo está oferecendo 12,5% de reposição inflacionária, 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.

Apoiaremos a luta pela valorização da segurança pública catarinense e esperamos que o
Governo não economize esforços para resolver esta situação, por este motivo e primando pela
qualidade da nossa segurança, apoiamos a APRASC. 
            Requeremos o envio da presente Moção ao Exmo. Senhor Carlos Moisés da Silva,
Governador do Estado de Santa Catarina.

Sala das Sessões, em 17/02/2020.

Maurílio Castro Campagnoni
Presidente da Mesa

Gilson Cesar Lopes
Vice-Presidente

Dirceu José Kaiper
1º Secretário
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Continuação da Moção de Apoio nº. 07/2020...

Adavilson Telles
2º Secretário

Antônio Rosa
Vereador

Darcy Rodrigo Pedroso Irineu Armando Osório Júnior
Vereador Vereador

José Adelar Carpes Marciano Dalmolin
Vereador Vereador
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