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Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Campos Novos

MOÇÃO Nº 21/2021

Os Vereadores que a presente subscrevem, componentes do Poder Legislativo, com assento
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 137 e 138  do  Regimento
Interno, e após ouvido o plenário desta Casa, seja oficiado ao homenageado a seguinte...  

"MOÇÃO DE APELO"

O Poder Legislativo Municipal de Campos Novos, vem por meio de um dos seus
representantes legais, o vereador Marciano Dalmolin, manifestar integral e irrestrita "MOÇÃO DE
APELO" em defesa da "Polícia Civil de Santa Catarina". 

Como é de conhecimento notório, a Polícia Civil de Santa Catarina cumpre elevada
função social e constitucional, pois atua como polícia judiciária tanto na prevenção como na
repressão à criminalidade. Diariamente, graças ao competente trabalho dos polícias civis, diversos
crimes são evitados ou devidamente esclarecidos, viabilizando, neste último caso, o exercício da
persecução penal pelo Poder Judiciário. Os integrantes da Polícia Civil, mesmo com a pandemia
decorrente da COVID-19 e sem prioridade na vacinação, também não medem esforços para
proteger a vida e o patrimônio dos catarinenses, fazendo do Estado o mais seguro do Brasil.
Contudo, apesar dos excelentes resultados apresentados pela instituição, o tratamento recebido por
parte dos entes federados é injusto e desanimador. Na reforma da previdência a Polícia Civil foi
gravemente prejudicada, pois não ocorreu a prometida isonomia com outras forças de segurança.
No âmbito do Estado, os salários estão defasados desde 2013. Além de mais, recentemente também
foi aprovada a PEC 186 a qual mantém vedações que poderão impedir a melhoria de vencimentos
da categoria, bem como inviabilizar a criação de novas vagas. Em razão disso, portanto o vereador
Marciano Dalmolin apresenta a "MOÇÃO DE APELO" em defesa da Polícia Civil de Santa
Catarina, encaminhando-se cópia ao Governo do Estado e à Assembleia Legislativa no sentido de
solicitar a atenção necessária quanto ao assunto. 

Sala das Sessões, em 13/07/2021.

Marciano Dalmolin
Presidente da Mesa 

Vereador PSD
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