PROJETO DE RESOLUÇÃO nº 006/2021
“CRIA A FRENTE PARLAMENTAR EM
DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
Art. 1º. Fica criada a Frente Parlamentar em Defesa do Serviço
Público.
Art. 2º. A Frente Parlamentar será composta por até um
representante de cada bancada constituídas nessa casa, sendo presidida
pela proponente.
Art. 3º. A Frente Parlamentar terá como função:
a.
Acompanhar e Discutir políticas em Defesa do Serviço Público e o
enfrentamento contra o desmonte do Estado;
b.
Realizar audiências públicas para discutir temas ligados à matéria;
c.
Promover seminários e palestras;
d.
Realizar campanhas de conscientização na cidade;
e.
Manter um diálogo permanente com os servidores públicos das
esferas, municipal, estadual e federal;
f.
Dialogar com os outros entes federados em prol dos interesses dos
serviços públicos da cidade.
Art. 4º. A Mesa Diretora deverá regulamentar o funcionamento da
Frente Parlamentar no prazo de 15 (quinze) dias após a promulgação,
através de Decreto de Mesa.
Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DA VEREADORA GIOVANA THIAGO, em 11 de Maio
de 2021.
Verª. Giovana Thiago - PT
FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO.

JUSTIFICATIVA:
Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores:
Institui a Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público.

Justificativa:
O serviço público é um bem de todo brasileiro e brasileira, e deve ser
defendido como tal, essa Frente Parlamentar tem por objetivo debater,
analisar e defender o serviço público de todas as esferas, mas em especial
o municipal.
Quando falamos de serviço público, do que mesmo estamos falando?
Quem salva vidas nos hospitais públicos? Médicos, enfermeiros e técnicos
do SUS concursados e com estabilidade.
Quem desenvolve as vacinas gratuitas? Servidores concursados e com
estabilidade de instituições de pesquisa como a Fiocruz e o Butantã.
E quem aplica as vacinas gratuitas do SUS? Servidores públicos
concursados, treinados e com estabilidade sejam eles municipais,
estaduais, distritais ou federais.
Quem está desenvolvendo pesquisas para o enfrentamento à Covid-19?
Servidores concursados e com estabilidade dos Institutos Federais e das
Universidades públicas
E quem precisou se reinventar para que nossas crianças, jovens e adultos
permanecessem estudando durante a pandemia? Foram os professores e
técnicos concursados e com estabilidade das escolas públicas municipais,
estaduais, distritais e federais.

Esses são exemplos se considerarmos somente a situação da pandemia,
mas imaginemos a importância de todos esses serviços no nosso dia a dia
no pós pandemia.
Precisamos de servidores públicos ativos e estáveis, prestando relevantes
serviços à sociedade, atuando na defesa da nossa soberania e em prol do
desenvolvimento do município, do estado e do País.

Alvorada, 11 de maio de 2021

Giovana Thiago
Vereadora

