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Exibo. Sr. Presidente, 

REQUERIMENTO N° 7/2019 

PRESIDENTE 

Requeremos à mesa, na forma regimental 
vigente, ouvido o plenário, a realização de 
uma Sessão Especial em Comemoração dia do 
Servidor Público, a ser realizada no dia 
30/10/2019, às 08:30 h, a fim de discutir e 
ouvir as demandas dos funcionários, bem 
como avançar na valorização dos servidores 
públicos. 

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste expediente solicitar a 
realização de uma Sessão Especial, no dia 30/10/2019, às 08:30 h, a fim de discutir e 
ouvir as demandas dos funcionários, bem como avançar na valorização dos servidores. 

O que faz um servidor público? Basta ir a uma repartição de órgão público, ter 
aula com um professor, ser protegido por um guarda ou conhecer um agente de saúde. 
Entretanto a ameaça à estabilidade é uma forma de aparelhar os serviços, gerar a des-
continuidade dos serviços públicos e precarizar as relações de trabalho. 

Desta forma, precisamos com urgência discutir e dá voz aos servidores, para que possa-
mos avançar na prestação de um serviço publico de qualidade. Assim, contamos com a 
colaboração desta casa, promotora da cidadania para aprovação deste requerimento. 
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REQUERIMENTO N° 7 / 2019 

Herminio Oliveira 
Vereador (PPS) 

Vereador (PSB) 

Alvaro Pithon 
Vereador (DEM) 

Danillo Rodrigues 
Vereador (PC do B) 

Edjaime Rosa 
Vereador (PMDB) 

0, 7. 
Ma cia I iviane Sampaio 

Vereadora (PT) 

Rodrigo Moreira 
Vereador (PP) 

Si#ei 1iveira 
Vereador (PR13) 

A ira Santos 
Vereador (PSC) 
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Coyeol'ano Moraes 
Vereador (PT) 
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ereador (PRTB) 

Fernando Vasconcelos 
Vereador (PT) 

Luis Carlos e Oliveira 
Verea or (PTB) 
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Vereadora (DEM) 
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Osmário Lacerda 
Vereador (PMDB) 


