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MOÇÃO DE REPÚDIO  Nº  001/2019
                                                            
 “MOÇÃO DE REPÚDIO AO PACOTE DE REFORMAS DO GOVERNO DO ESTADO DO RS”










 	Os Vereadores abaixo-assinados da Câmara Municipal de Vereadores de Arvorezinha, Estado do Rio Grande do Sul, ouvindo o Plenário e dispensadas as demais formalidades regimentais, solicitam o envio ao Governador do Estado e aos Deputados Estaduais, da presente MOÇÃO DE REPÚDIO ao pacote de reformas propostas pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 


JUSTIFICATIVA


	    A proposta do Governador Eduardo Leite ataca a Carreira, a Previdência e os direitos dos servidores, o pacote de medidas propostas pelo Governador, na prática precariza os serviços públicos. O estado tem uma crise financeira sim, mas é inadmissível que o governo penalize os servidores. Não é possível acabar com as carreiras e condenar os aposentados a contribuir. Não podemos aceitar a ideia de que a superação dos problemas do Rio Grande do Sul se dará apenas através de cortes que vão prejudicar os servidores e comprometer os serviços públicos oferecidos à população. Assim sendo, requeremos o registro do teor da presente nos anais deste Poder Legislativo e que seja dada ciência desta Moção de Repúdio ao Governador do Estado, Sr. Eduardo Leite e aos Líderes de Bancada e Presidente do Poder Legislativo Estadual. 
		
	    Por tudo quanto foi exposto, a manifestação pública da Câmara Municipal de Vereadores de Arvorezinha é de REPÚDIO ao pacote de reformas.


	    Sala das Sessões, 19 de novembro de 2019.





CLEOMAR BERTONCELLI 			LEILAINE DEMOZI ZANELLA
Vereador - PDT					Vereadora - PDT				


EDENIR SPINELI LODI				ANGELO OLIVEIRA VIEGA
Vereadora – PDT					Vereador - PT



JAIME TALIETTI BORSATTO			SUELI LODI GIORDANI
Vereador - PP					 Vereadora - PP



DANIEL BORGES DE LIMA			MARISA PARISOTTO
Vereador - PP					Vereadora - MDB
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