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GABINETE VEREADOR DELEGADO PALUMBO
MOÇÃO No. /2021 do Vereador DELEGADO PALUMBO (MDB)

“Moção de apoio à Organização Internacional do
Trabalho/OIT pelo “Dia Mundial da Justiça Social e o
tema “Fechando a lacuna das desigualdades para

CONSIDERANDO o disposto no Art. 228 do Regimento Interno da Câmara
Municipal de São Paulo, que prevê a possibilidade de manifestação da Câmara
sobre determinados assuntos por meio de moção;
CONSIDERANDO o “Dia Mundial da Justiça Social” comemorado no dia 20
de fevereiro, o tema interessa não somente aos países pobres ou em
desenvolvimento, mas aos povos de todo o mundo, pois é a partir da justiça
social que se abre caminho para uma coexistência pacífica e próspera entre as
nações;
CONSIDERANDO o “Dia Mundial da Justiça Social” propõe a reflexão sobre
o enfrentamento da pobreza, da discriminação, do desemprego e de qualquer
outra forma de exclusão ou marginalização, através da conscientização e
fortalecimento da luta em busca do desenvolvimento social dos países, tendo
sido estabelecida pela Resolução A/RES/62/10, em Assembléia Geral da ONU
em 2007, e comemorada em 2009 pela primeira vez. Foi criado como um
reforço para o estabelecimento das metas propostas pela ONU na Cimeira
Mundial do Desenvolvimento Social, em 1995, Cúpula Social de Copenhagen e
na Cúpula do Milênio, entre outros fóruns da ONU”;
CONSIDERANDO que a Organização das Nações Unidas/ONU estabelece
“todo ser humano tem o direito a um padrão de vida que garanta saúde
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adequada e bem-estar para os indivíduos e suas famílias; isso inclui acesso a
comida, vestimenta, domicílio, cuidados com a saúde e serviços sociais;
CONSIDERANDO a “Declaração Universal dos Direitos Humanos”, que
estabelece esses direitos, também deixa claro que todas as pessoas têm
podem ser completamente cumpridos”;
CONSIDERANDO o entendimento da ONU, só é possível atingir a justiça
social com a promoção de uma convivência pacífica e saudável entre as
nações, eliminando todas as barreiras do preconceito. Comemorar “Dia
Mundial da Justiça Social” é falar de direitos, de oportunidades, de dignidade,
de sustentabilidade, de solidariedade e cooperação;
CONSIDERANDO que este ano, a Organização Internacional do Trabalho
(OIT) lança o tema “Fechando a lacuna das desigualdades para alcançar a
justiça social” pregando por mais justiça na economia digital Segundo a
organização, esta economia está transformando o mundo do trabalho. Na
última década, a expansão da conectividade de banda larga, computação em
nuvem e dados levaram à proliferação de plataformas digitais, que penetraram
em vários setores da economia e da sociedade. Desde o início de 2020, as
consequências da pandemia levaram a acordos de trabalho remoto e
permitiram a continuação de muitas atividades empresariais, reforçando ainda
mais o crescimento e o impacto da economia digital. A crise também revelou e
aumentou divisões digitais, dentro e entre países, especialmente em termos de
disponibilidade,

acessibilidade

e

uso

de

tecnologias

de

informação,

aprofundando desigualdades existentes. Embora estas plataformas ofereçam
oportunidades de renda e benefícios de trabalho flexíveis, também apresentam
desafios. Para empresas tradicionais, os desafios incluem a concorrência
desleal de plataformas. Algumas delas não estão sujeitas a impostos
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tradicionais e outras obrigações, devido à sua natureza inovadora. Outro
desafio é a necessidade de recursos para se adaptar continuamente às
transformações digitais, especialmente para pequenas e médias empresas.
PROPONHO ao Egrégio Plenário, na forma regimental, a presente moção
Mundial da Justiça Social “Fechando a lacuna das desigualdades para
alcançar a justiça social” .
REQUEIRO, seja dado conhecimento desta MOÇÃO DE APOIO, através de
ofício com cópia da presente MOÇÃO

à Organização Internacional do

Trabalho, através da representação no Brasil -Escritório da OIT no Brasil
Setor de Embaixadas Norte, Lote 35 Brasília - DF, 70800-400.

Plenário da Câmara Municipal de São Paulo,
23 de fevereiro de 2021
DELEGADO PALUMBO (MDB)
Vereador
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