MOÇÃO Nº

003

, DE 2.008

ASSUNTO: Propõe apoio à luta deflagrada pelos
servidores
melhoria das condições

da Policia Civil que visa
de trabalho e conseqüente reposição salarial.

SENHOR PRESIDENTE,

A convivência com significativa parcela dos servidores
públicos vinculados a Policia Civil de Mogi Guaçu que exercem seu dignificante mister em
defesa da segurança de nossa comunidade - que subsistem dentro dos limites de suas
remunerações – hoje fragilizada pela redução do poder de compra, nos dá o testemunho doloroso
das dificuldades enfrentadas e carências diárias.
A postura adotada pelo Governo Estadual, de não recompor
os vencimentos dessa operosa categoria, superado pela gradativa elevação do custo de vida dos
últimos anos, vem deixando um vazio imenso e inesgotável de amargura no seio desses
respeitáveis trabalhadores que - não obstante - vem desempenhando com dignidade e amor essa
laboriosa missão de representar e bem o Governo junto às diversas camadas de nossa sociedade.
Diante desse cenário obscuro é forçoso e lamentável
reconhecer que os servidores da Polícia Civil, estão atravessando momentos difíceis e
enfrentando carências diárias e incontestável perda de qualidade de vida, diante da ausência da
reposição do poder de compra.
Considerando que o Poder Executivo Paulista não vem
dispensando o tratamento e atenção que esses servidores merecem e,
Considerando que a categoria – mui justamente – reivindica
a reposição salarial referente aos últimos anos e pleiteiam a reestruturação da Polícia Civil com
ênfase a melhorias das condições de trabalho.
A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU apela ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo - JOSÉ SERRA - e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Segurança Pública, Dr. Ronaldo Marzagão,
instando Suas Excelências para que se dignem estudar o acolhimento das reivindicações
apresentadas pelos servidores da Polícia Civil, adotando meios para reverter o atual quadro
evidenciado, recompondo os seus vencimentos e dotando referida repartição pública com os
dispositivos necessários para desenvolvimento de suas atribuições rotineiras.

Do deliberado pela Casa, seja cientificado do inteiro teor
desta propositura, o Líder do Governo na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo,
Deputado José Antonio Barros Munhoz e os Líderes de Bancada com assento naquele
Parlamento, concitando-os a empenhar todos os esforços para viabilização das reivindicações
apresentadas pela categoria.
Finalmente, que a deliberação adotada pelo Egrégio
Plenário do Legislativo Guaçuano, seja levada à ciência de todos os servidores da Polícia Civil
de Mogi Guaçu e região, por intermédio do Delegado Seccional de Policia de Mogi Guaçu – Dr.
Aílton Antonio Pinheiro -.
Sala “Ulysses Guimarães”, 22 de setembro de 2.008

Ver. SALVADOR FRANCELI NETO
(Líder da Bancada do PSL)
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