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Excelentíssimo Senhor
JOECIR BERNARD!
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

MOÇÃO DE APOIO Nº 4/2021

Moção de Apoio aos policiais penais do Paraná pela
grande mobilização no Estado como forma de chamar
atenção para a falta de diálogo do Governo do Estado
para as pautas da categoria.
O vereador que abaixo assina, Claudemir Zanco - PL, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, requer seja enviada Moção de Apoio aos policiais penais
do Paraná pela grande mobilização no Estado como forma de chamar atenção para a falta
de diálogo do Governo do Estado para as pautas da categoria.
Neste dia 04/08, os policiais penais do Paraná vão realizar uma grande
mobilização no estado como forma de chamar atenção para a falta de diálogo do Governo
do Estado para as pautas da categoria . Será um dia de protesto em todas as penitenciárias
e casas de custódia do Paraná.
Nesse dia, os policiais penais vão cruzar os braços em todas as unidades
penais do estado. Todas as movimentações de presos dentro das unidades estarão
suspensas. Só serão realizados entrega de comida e medicação e cumprimento de decisões
judiciais.
Também haverá um grande protesto no Complexo Penitenciário de
Piraquara, a partir das 7h30, tentando demonstrar desta forma a força da união da classe
para a população do Paraná.
Desde fevereiro, as mobilizações dos policiais penais vêm se
intensificando no estado. Eles informam que não vão cessar enquanto o Governo do Estado
não atender as reivindicações da categoria:
- Pagamento das promoções atrasadas há 3 anos
- Implantação de um plano de carreira justo e digno
- Pagamento dos quinquênios atrasados
- Pagamento da data-base atrasada há 5 anos
- Não ao golpe de mudança na escala desrespeitando o Decreto Estadual
8572/1 O, sob o pretexto de regulamentação da jornada extraordinária.
- Aumento de efetivo para trabalhar.
Desta forma o apoio desta Câmara Legislativa ao Sindicato dos Policiais
Penais do Paraná (sindarspen@gmail.com), a esta grande mobilização em prol da classe
dos Policiais Penais.

Nestes termos, pede deferimento.
Pato Branco, 4 de agosto de 2021.
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