Exija que os vereadores parem o Pacote de Maldades de Greca

Vereador
No momento de crise econômica e política que o Brasil atravessa, a demanda por serviços
públicos aumenta cada vez mais. Com o aumento do desemprego e queda do poder aquisitivo
da população, a saída para muitas famílias é retirar seus filhos de escolas particulares,
cancelarem planos de saúde e buscarem a segurança pública para se sentirem seguros.
O reflexo disso é o aumento da busca por vagas em cmeis e escolas, mais procura pelas
unidades básicas e de pronto atendimento e maior apelo à guarda municipal. Sem contar
também o crescimento na procura de programas relacionados à assistência social, entre
outros.
Nessas horas, portanto, é dever do Estado proteger o povo que ganha tão pouco e paga
impostos tão caros. Contudo, a escolha dos governantes têm sido tirar do brasileiro de um
lado, com a crise econômica, e ainda dificultar, do outro lado, o acesso a serviços públicos.
Essa “receita”, que tenta voltar a todo custo, sabemos bem, não deu certo no passado, nem
recentemente, como no caso da Grécia.
É seu papel, junto com a comunidade, tomar decisões que melhorem a qualidade de vida de
todos. E a decisão certa é ouvir todos os lados e de forma exaustiva em audiências públicas.
Ainda mais em projetos tão polêmicos como a mudança de regras do IPMC.
Você sabia que todo servidor já contribui com 11% para a previdência própria, independente
da faixa salarial, e que esse percentual é o teto do INSS?
Vossa excelência concorda que o aumento da demanda por serviços públicos deve ser suprida
por mais equipamentos e, consequentemente, mais servidores que possam prestar bom
atendimento à população?
Concorda que a Prefeitura de Curitiba desconte mais dos seus trabalhadores mesmo tendo
crescimento da receita corrente em 10% em 2016?
Entende que antes de tirar dos que pouco possuem, o recomendado seria cobrar os devedores
da Prefeitura de Curitiba e quem é mais abastado?
Portanto, diga não ao ajuste fiscal do jeito que está. Demonstre a autonomia da Câmara dos
Vereadores e só vote um projeto que seja bom para todos.

