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ou recursos Importantes
a' popu Iaçao e
Cons1.d eran d o que as empresas pu' bl.1cas regem serv1ços
para a economia do País, gerando renda e empregos para a coletividade.
Considerando que, por serem públicas, o lucro obtido com esses recursos será revertido para
benefício de toda a população, podendo ser aplicado em áreas estratégicas com a saúde, educação, habitação e,
inclusive, para o financiamento da previdência social.
Considerando que, historicamente, o Estado é o grande responsável em investir em setores
estratégicos da economia, principalmente aquelas ligas a infraestrutura e economia de base.
Considerando que por lei, empresas públicas têm um compromisso de transparência e gestão
responsável, incluindo metas e diretrizes voltadas para políticas de bem-estar social e ambientais.
Considerando que empresas públicas são importantes entidades econômicas para a geração de
emprego e renda.
Considerando que o atual governo de Jair Bolsonaro, através de políticas implementadas via o
Ministério da Economia, pretende privatizar o maior número de empresas públicas, sem critérios claros de
necessidade, eficiência e possíveis ganhos para a coletividade.
Nos termos do Artigo 32 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Araraquara, requeiro,
satisfeitas as formalidades regimentais, seja realizada Audiência Pública sobre o tema "Defesa das Empresas
Públicas", no dia 17 de abril de 2019, às 19 horas, nesta Casa de Leis.
Requeremos que sejam convidados para participar e compor a mesa desta Audiência, o
Excelentíssimo Prefeito Municipal de Araraquara, senhor Edinho Silva; Excelentíssima Deputada Estadual,
Senhora Marcia Lia; Ilustríssimo Dirigente Sindical da Caixa Econômica Federal de São Paulo, Senhor Leonardo
Quadros; Ilustríssimo Coordenador da Subsede de São Carlos da Central Única dos Trabalhadores, Senhor
Edinaldo Henrique Ferreira; Ilustríssimo Dirigente Sindical do Banco do Brasil de São Paulo, Rodrigo Franco
Leite. Ilustríssimo Presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Araraquara,
senhor Paulo Roberto Redondo.
Requeremos, ainda, que a referida audiência seja amplamente divulgada nos diversos meios de
comunicação, sejam internos ou externos.
Solicito, observando o artigo
arquivamento do Requerimento nº 679/2019, de min

Interno, a retirada e o consequente

