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Prezados associados.

A nova Diretoria do Sinpol-SC tomou posse ha 13 dias tlteis com o objetivo de continuar a gestao t6cnica

administrativa que  se iniciou em mar¢o de 2018.

Assumimos com uma Diretoria composta por 17  Diretores,  nossa  primeira  reuniao presencial ocorrer5

no  pr6ximo  dia  24,  data  em  que  deliberaremos  sobre  os  ultimos  acontecimentos  e  publicitaremos  o

resultado em nossas redes oficiais.

Para que se esclare¢am as diversas duvidas sabre projetos e anteprojetos que circulam nas redes, alguns

oriundos da Delegacia Geral e outros formulados por grupos aut6nimos, a Sinpol-SC vein esclarecer que

o tinico projeto de autoria deste Sindicato,  aprovado,  debatido e amplamente divulgado, 6 a Projeto de

Promoc6es   Programadas   por   tempo   de   servico,   garantindo   uma   I.usti€a    para   nossos   Policiais

Catarinenses.

Tal  projeto foi apresentado h5  aproximadamente 01 ano para a  Delegacia Geral   e esta cadastrado no

SGPE sob a ndmero PCSC 00079624 -2018.

Ainda  neste  mss  de  maio,  a   Delegacia  Geral    convidou  a  Sinpol-SC  para  tomar  conhecimento  de

anteprojetos  elaborados  por  comiss6es  de  Delegados,  envolvendo  alterac6es  da  Lei  453/2009,  Lei

Organica e Processos Disciplinares.

Assim,  nos  foi  solicitado  urn  parecer  dos  anteprojetos  no  prazo  de  7  (sete)  dias,  momento  em  que

solicitamos  dila¢5o  do  prazo,    haja  vista  a  importancia  de  tais  projetos,  que  irao  alterar  a  vida  de

aproximadamente 5 mil profissionais, entre ativos e inativos.

Nesta semana, nossos diretores estao concentrados na leitura dos respectivos projetos, nossos tecnicos

estao   calculando   impactos   funcionais   e  financeiros,   preparando   urn   parecer  fundamentado   para

apresentar a Delegacia Geral e aos seus associados.

Colegasl 0 Sinpol-SC que representa os integrantes da Poll'cia Civil de Santa Catarina, em hip6tese alguma

defenders os direitos de uma s6 carreira, tampouco aceitar5 qualquer proposta sem a transparencia que

os policiais civis merecem.
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0 Sindicato nao est5 sendo compelido a aceitar ou recusar nenhuma das propostas, e, se o cenario se

alterar,  o  qiie  nao  acreditamos  que ocorra  nesta  gest5o  da  Delegacia  Geral,  nossos  Associados  serao

informados atrav6s de nossas redes.

A16m  da  proximidade  com  nossos  gestores,  ha  urn  trabalho  sendo  realizado  ha  meses  na  ALESC,

possui`mos hoje urn Diretor Parlamentar que cumpre expediente naquela Casa, fazendo com que nosso

Sindicato tenha voz e possa interceder mos pleitos necessarios.

Agradecemos a Delegacia Geral por fazermos parte destas mudancas, cen5rio nao visto ha anos na Poli'cia

Civil  de SC,  situac5o que foi  conquistada  com  muita  calma,  dialogo e serenidade,  em  curto espaco de

tempo. Continuaremos na mesma linha, com a diplomacia e respeito aos nossos Gestores, com o objetivo

de alcancar melhorias para todas as carreiras.

Por fim, acompanhem nossas redes e ate a pr6ximo dia 27 publicaremos nosso parecer/sugest6es sobre

os anteprojetos apresentados pela Delegacia Geral.

Presjdente do Sinpol-SC
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