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Nos termos do art. 446-A e seguintes, dispostos no Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis,
requeremos à Mesa Diretora, depois de ouvido o soberano Plenário, que aprove a instalação da FRENTE
PARLAMENTAR EM DEFESA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS em parceria com o Fórum Sindical dos
Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, sob a Coordenação do autor do presente Requerimento e
composta com os Deputados que a subscrevem.

JUSTIFICATIVA

O presente Requerimento tem por escopo a instalação da Frente Parlamentar em Defesa dos Serviços
Públicos do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de promover e assegurar a discussão referente aos
temas abaixo relacionados e outros pertinentes ao assunto:

●

●

●

Discutir e assegurar a discussão ao funcionalismo público das diretrizes do plano de cargos e carreiras e
salários PCCS de cada categoria, inclusive matérias orçamentárias;

Assegurar e planejar a pauta de reivindicações do funcionalismo em conjunto com o Fórum Sindical;

Avaliar e discutir com os setores que acusam existir excesso de funcionários públicos por que, só para
exemplificar existe um déficit no batalhão da Policia Militar de cerca de 3000 trabalhadores e na educação,
quase 50% dos professores são contratados temporariamente;
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●

Debater sobre o plano de saúde ofertado aos servidores públicos – MT SAÚDE;

Diante do exposto, solicitamos o Registro da Frente Parlamentar em Defesa dos Serviços Públicos,
utilizando as prerrogativas inerentes à Mesa Diretora desse Poder Legislativo, para atuar de forma eficaz ao
interesse público.
●
●
●
●
●
●

Deputada Janaina Riva _______________________________
Deputado Valdir Barranco ____________________________
Deputado Lúdio Cabral ______________________________
Deputado Max Russi ________________________________
Deputado Elizeu Nascimento __________________________
Deputado Ulysses Moraes _____________________________

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Fevereiro de 2019

João Batista
Deputado Estadual
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