
O parecer com redação final do deputado Arnaldo Faria de Sá foi aprovado, na manhã desta quinta-feira (23), na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara. Todas as etapas da Câmara foram devidamente cumpridas.  

Segundo informações da Secretaria-Geral da Mesa, no máximo na segunda-feira (27) o PL já estará no Senado para dar iní-
cio à tramitação. O reajuste será examinado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado e o trabalho da 
próxima Direção precisa ser muito bem feito para não colocar a perder toda a vitória conquistada até então. 

Vitória: Aprovada redação final do PL 7920 
Agora é com a outra Direção 

Próxima Direção vai enfrentar o Senado  

Da mesma forma que esta Direção fez na Câmara e na cúpula 
do Judiciário negociações políticas de alto nível, procurando 
as pessoas certas na hora certa, inclusive neutralizando o go-
verno que não apresentou recurso ao Plenário, mesmo estan-
do com tudo pronto para isso, a próxima Direção terá de fazer 
no Senado. Lá também o governo pode apresentar recurso ao 
Plenário. 

Na Câmara, esta Direção fez todas as amarras necessárias, 
escolheu os relatores certos, que se tornaram aliados, de mo-
do que depois de quase dez anos temos um Plano de Cargos e 
Salários aprovado num curto espaço de tempo (oito meses 
contando recesso, carnaval e que 2014 foi ano eleitoral). Até 
quem atirou pedras nesta Direção reconhece a magnitude 
desta vitória. 

A Direção atual já começou as conversas no Senado para abrir 
caminho para o PL 7920/14, inclusive fazendo o primeiro con-
tato com o presidente da CCJC, deputado José Maranhão, e 
tendo audiência agendada com o presidente do Senado, Re-
nan Calheiros. No entanto, será a próxima Direção que conso-
lidará ou não este trabalho.  

Por isso, é importante você votar. No primeiro dia de votação foi alcançado apenas 40% do quórum necessário para vali-
dar a eleição e temos que conseguir os outros 60% numa sexta-feira. A responsabilidade das eleições é da Comissão Elei-
toral, a Diretoria do Sindjus deu todo o suporte para que o trabalho fosse feito.  

Vamos enfrentar batalhas importantes no Senado pela aprovação do PL 7920 e precisamos de uma Direção consagrada 
pelo voto dos filiados para atuar neste front.  

O futuro do PL 7920/14 está em suas mãos. Vote com responsabilidade e chame seus colegas a fazerem o mesmo.  

 

Divisor de águas 

Esta Direção avançou muito em um cenário político-
econômico bastante complicado, de muito arrocho e des-
caso por parte do governo federal. Conseguir aprovar um 
PCS na Câmara nessas condições é um divisor de águas, 
pois depois de 9 anos sem plano algum aprovado, estamos 
no caminho de sair do arrocho.  

Os coordenadores atuais farão todas as articulações e es-
forços necessários até o último dia de mandato, mas po-
dem deixar a Diretoria antes do PL 7920/14 ser aprovado 
no Senado.  

A responsabilidade de tocar este plano será da próxima 
Direção que se seguir os passos desta tem tudo para apro-
var o PL 7920/14 até o meio do ano e daí lutar pela abertu-
ra do crédito suplementar para que as primeiras parcelas 
sejam implementadas ainda neste ano de 2015.  

Agora, se a linha política adotada pela próxima Direção não 
for a mesma e colocar tudo a perder, esta Direção ficará 
marcada para sempre pela vitória na Câmara não tendo 
responsabilidade alguma sobre o que for feito a partir da 
posse da próxima.   
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Importância de Votar nas Eleições do Sindjus 


