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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº _______ /2016

Institui  a  Frente  Parlamentar  em

Defesa da Reativação do Ministério

da Previdência Social.

Art. 1º Fica instituída, com sede na Câmara Municipal do Recife, a Frente Parlamentar

em Defesa da Reativação do Ministério da Previdência Social.

Art.  2º A Frente Parlamentar em defesa da Reativação do Ministério da Previdência

social  tem por finalidade aprofundar  os debates,  estudos e  ações  a  nível  de Recife,

encaminhando as resoluções e proposições à Frente Parlamentar Mista em Defesa da

Previdência Social do Congresso Nacional.

Art. 3º A Frente Parlamentar ora instituída será coordenada pelo Vereador autor desta

Resolução,  como  presidente,  e  contará  com  a  participação  de  cinco  Vereadores

membros, podendo ser aumentado mediante solicitação de Vereador com interesse em

participar desta Frente Parlamentar.

§1º A Frente Parlamentar poderá convidar parlamentares de outras esferas da federação

para participar de suas atividades, bem como toda e qualquer autoridade que possa vir a

contribuir nos debates.

§2º Serão reproduzidos relatórios dos trabalhos da Frente Parlamentar, com sumários

das reuniões e conclusões finais, que poderão ser publicados pela Câmara Municipal do

Recife.
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§3º A Frente Parlamentar reunir-se-á com periodicidade e em local definido por seus

integrantes, sendo que suas reuniões poderão ser abertas ao público em geral.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação..

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Recife em, 04 de Julho de 2016.

Luiz Eustáquio

Vereador – Recife-PE
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JUSTIFICATIVA

A Frente Parlamentar em Defesa da Reativação do Ministério  da  Previdência Social ,
a nível de Recife tem por objetivo, entre outros, a defesa da manutenção dos direitos
sociais e da gestão transparente da Seguridade Social, além do equilíbrio financeiro e
atuarial da Previdência Social pública e solidária com a reativação  do Ministério. Sobre
devido a uma armação política desferida pelo grande capital sobre a democracia e a
classe  trabalhadora  para  instalar  um  governo  disposto  a  acabar  com  o  direito  à
aposentadoria e estrangular a previdência social no Brasil, essa Frente passa a ter um
papel muito importante a nível Municipal no sentido de  ampliar o diálogo e a pressão
sobre o Congresso Nacional.

Dessa forma, a referida Frente objetiva impedir os retrocessos sociais pretendidos pelo
Governo Federal e setores do Congresso Nacional comprometidos com os bancos, que
são os principais beneficiários de uma reforma que restringe os direitos previdenciários
e mexe com toda classe trabalhadora. Neste sentido precisamos ampliar esse debate e
construir também com a assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco as ações em
defesa da reativação do Ministério da Previdência Social.

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Recife em, 04 de Julho de 2016.

Luiz Eustáquio
Vereador – Recife-PE
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