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REQUERIMENTO Nº 07/2021 
 
 

AYRTON CAPASSI, vereador que abaixo subscreve, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, apresenta à apreciação 
da Colenda Câmara Municipal o seguinte Requerimento: 

 
REQUER, com base no Regimento Interno desta Casa de Leis, que, após 

deliberação plenária, solicitar da Mesa Diretora que seja remetido expediente ao 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, SECRETÁRIO DE 
SEGURANÇA PÚBLICA DO PARANÁ, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AO 
COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ, solicitando providências e 
especial atenção sobre o estado atual da segurança pública estadual, especialmente a situação 
vivida pelos agentes de segurança (sejam militares ou civis), que vivem os piores momentos da 
história em termos de pessoal, salário e pressão social. 

 
 
JUSTIFICATIVA: 
 
Considerando que a classe policial estadual é a última barreira entre a sociedade 

organizada e o caos, e que nesses últimos anos, tem se agravado o sucateamento da 
segurança pública,torna-se necessário a intervenção das principais autoridades para mudar 
esse cenário. 

Levando em consideração que o efetivo policial tem um déficit de pelo menos 50%, 
e, esse número vem aumentando a cada dia, uma vez que, mais contingente sai quer seja pela 
aposentadoria, morte, ou pela falta de incentivo como uma progressão na carreira, sendo o 
principal motivo a falta de incentivos profissionais e condições de trabalho. 

Levando em consideração que a classe policial não tem direito a usufruir do FGTS, 
sindicato, horas extras, adicional noturno, dentre outros direitos comuns a outros 
colaboradores.  

Considerando que a classe policial já está há cinco anos sem receber sequer a data 
base, ou seja, não recebeu nem a inflação do período, o que reflete na perda do Poder 
Aquisitivo em pelo menos 30% para a categoria. 

Considerando também, que o Estado, através do Paranáprevidência, passou a 
descontar dos aposentados e pensionistas desconto relativo a contribuição previdenciária do 
qual estavam isentos. Com isso piorando ainda mais a situação financeira dos aposentados. 

Ainda levando em consideração o fato de que esse período de pandemia sem 
precedentes trouxe mais responsabilidades para o setor de segurança e fez com que esses 
nobres guerreiros, já sobrecarregados assumissem mais responsabilidades e consequentemente 
mais riscos a sua segurança pessoal, esses conjuntos de pressão e responsabilidades, aliado ao 
salário vem trazendo consequências graves ainda mais a segurança de funcionários, em 
departamentos onde o índice de suicídio físico e psicológico é muito maior do que a média da 
população. 
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Portanto, diante de todas essas circunstâncias, a Câmara de Vereadores de 
Florestópolis-PR, através de seus nove vereadores vem pleitear apoio para que possamos 
buscar em conjunto, soluções para os problemas que afligem a segurança pública, 
principalmente aos profissionais deste setor, que vem sofrendo nos últimos anos. É importante 
destacar que esses profissionais são de suma importância e essenciais para o funcionamento 
normal do país, estado e município, e, precisam ser respeitados pelas autoridades que devem 
fazer e zelar pela nossa segurança, a fim de apresentar conforte a toda a comunidade. 

 
Certo do acatamento do presente pelos Nobres Vereadores, apresento protestos de 

estima e consideração. 
  
Sala das Sessões, dia 08 de março de 2021. 
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