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de qualidade no atendimento das 
necessidades da população usuária, quer 
na esfera federal, como nos estados e 
municípios. 

No Congresso Nacional, a luta será 
através do combate ao conjunto de 
normas e projetos que prejudiquem tanto 
os servidores, quanto os que dependem 
dos serviços prestados pelas instituições 
públicas. Da mesma forma, a Frente 
pretende discutir a apresentação de 
propostas que contemplem os objetivos e 
as necessidades dos servidores e da 
sociedade com um serviço público digno e 
de qualidade.
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COORDENADORES
56ª Legislatura  

LANÇAMENTO

Frente Parlamentar Mista 
do Serviço Público

BREVE HISTÓRICO

A Frente Parlamentar Mista do Serviço 
Público teve seu início em 2007, sob a 
presidência do então deputado 
Rodrigo Rollemberg (PSB/DF), desde seu 
lançamento atuou na defesa dos direitos e 
garantias dos servidores públicos.

Relançada em 13 de setembro de 2016 
sob a coordenação do senador Paulo 
Paim (PT-RS) e da deputada 
Alice Portugal (PCdoB-BA), a Frente 
declarou logo no lançamento ter como 
objetivo barrar projetos que aniquilam o 
arcabouço de leis de proteção ao 
servidor público, em tramitação no 
Congresso Nacional.

Na atual legislatura, a Frente do Serviço 
Público terá seu relançamento no dia 23 
de outubro de 2019, no Auditório Nereu 
Ramos, a partir das 9 horas. Diante da 
grande ofensiva contra o serviço público 
e seus servidores, a Frente, atualizando 
seus pontos principais de atuação, atuará 
na defesa dos que trabalham no serviço 
público, assim como de um serviço público 



PROGRAMAÇÃO

9h - Abertura

Lançamento da Frente 
Parlamentar Mista do Serviço 
Público 
com a presença de coordenadores e de 
representantes das Centrais Sindicais

Seminário "As Expectativas com 
as Reformas Administrativa e 
Sindical"

10h30 - O desmonte do serviço 
público e as consequências para 
a sociedade. 

 Sérgio Mendonça  
Economista, ex-diretor técnico do Dieese, 
ex-presidente da FUNCEF 
(Fundo de pensão dos empregados da 
Caixa Econômica Federal); ex-secretário 
de Relações do Trabalho no Serviço 
Público e de Recursos Humanos, do 
Ministério do Planejamento.

11h - As expectativas dos 
trabalhadores no serviço público 
com as reformas propostas.

 Vladimir Nepomuceno  
Consultor de Entidades Sindicais de 
Servidores Públicos; diretor da 
INSIGHT-Assessoria Parlamentar; 
atuou por 13 anos na Secretaria de 
Gestão de Pessoas e Relações de Tra-
balho do Ministério do Planejamento.  

11h30 - A Reforma Sindical com 
foco na organização sindical no 
serviço público. 
 
 Luís Fernando Silva  
Advogado, assessor jurídico de entidades 
sindicais; ex-secretário de Recursos 
Humanos, do Ministério do Planejamento, 
pesquisador-colaborador da Escola 
Nacional de Saúde Pública da Fundação 
Oswaldo Cruz. 
 
12h - Debate

13h – Encerramento com a leitura 
de Manifesto em defesa dos 
Servidores e do Serviço Público.

Atuar para defender direitos 
 

é o nosso foco! 
 

Junte-se a nós! 
 

Por um serviço público digno e 
de qualidade 

e na defesa de direitos dos 
servidores públicos federais, 

estaduais e municipais.

FRENTE PARLAMENTAR 
MISTA DO SERVIÇO

PÚBLICO

frenteparlamentardoservicopublico.org 

frenteparlamentarmistadoservicopublico
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