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TEOR DA MOÇÃO 

 

 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Getúlio Vargas. 

 

 

 A Vereadora que o presente subscreve vem respeitosamente à 

presença de Vossa Excelência, solicitar que - após ouvido o Plenário e devidamente 

aprovado, observados os demais trâmites legais e a legislação pertinente – seja encaminhada 

Moção de Apoio aos servidores públicos estaduais,  que estão tendo seus direitos adquiridos 

ameaçados pela “Reforma Estrutural do Estado” que está sendo elaborada pelo Governo do 

Estado, a qual irá promover uma grande reforma na estrutura das carreiras e na Previdência 

do funcionalismo. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 O pacote de medidas, intitulado como Reforma Estrutural do 

Estado, anuncia mudanças na Constituição Estadual, no Estatuto dos Servidores Civis, no 

Estatuto dos Servidores Militares, no plano de carreira dos professores estaduais e em legislações 

que regem as aposentadorias do funcionalismo. 

As propostas que estão sendo apresentadas pelo Governo do 

Estado impactarão os servidores de todos os poderes e órgão. Entre as principais propostas estão o 

fim do pagamento de avanços e vantagens por tempo de serviço, como o triênio, e da 

incorporação de funções gratificadas às aposentadorias. Os projetos também aumentarão as 

contribuições previdenciárias para ativos e inativos. 

Diante do exposto, após aprovação do Plenário, requer-se que 

seja encaminhada a presente MOÇÃO DE APOIO ao Governo do Estado e à Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, pleiteando pela rejeição das propostas em prol 

de alternativas reais de valorização e qualificação dos servidores públicos estaduais. 

 

Sala das Sessões Engº Firmino Girardello, 18 de novembro de 2019. 

 

 

Deliane Assunção Ponzi, 

Vereadora. 

 


