A Associação de Praças do Estado do Paraná, atendendo a
premente necessidade da construção de uma nova Lei de
Promoção de Praças, juntamente com o grupo de sugestões
criado
via WhatsApp, contando
com
a
participação
democrática dos bombeiros e policiais militares do Paraná,
gostaria de apresentar a redação encaminhada para o
Executivo.
A redação preliminar vem ao encontro de amenizar o prejuízo
sofrido pelas Praças ao longo da última década, sendo
inclusive
recepcionada
pelo
Secretário
de
Segurança
Francisquini,
substituído
pelo
Delegado
Mesquita.
A
intenção é mudar a ‘sucateada’ situação que se encontram as
praças, sem perspectiva de carreira, sendo inclusive
motivada pela dormência daqueles que deveriam estar lutando
pelos seus comandados, mas infelizmente, não querem mudar o
cenário de domínio e submissão que se encontram as praças.
Desta forma, caminhamos para a construção de uma carreira
com promoções automáticas, com métodos de capacitação atual
e eficiente, sem deixar nossos irmãos aposentarem como
soldados, como resume o imperativo do atual modelo.
Por fim, basta correr os olhos para ver que a nova redação
estabelece a valorização e crescimento gradativo nas
graduações, podendo chegar ao oficialato, sendo valorizado
o estudo e a qualificação, com a atribuição da pontuação
meritória como grande impulso para a busca incessante da
qualificação e aperfeiçoamento profissional. Outro ponto de
extrema relevância reside não questão de isenção de idade
para as praças que almejam fazer a escola de oficiais na
APMG, não necessitando de ajuda da Entidade para prestar o
concurso via mandado de segurança.

A Associação não tem qualquer receio de críticas pela
construção apresentada, mas desde que seja apresentada por
quem já fez algo para mudar o cenário atual, e não daqueles
que passaram uma vida na Corporação, e, infelizmente se
tornaram críticos e democráticos somente após estarem na
inatividade.
Precisamos de apoio de todos os Praças pra aprovação na
Assembleia Legislativa do Paraná.
Curitiba, 31 de maio de 2015.
Orélio Fontana Neto
Presidente APRA."

