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Por falta de quorum, a Comissão de Trabalho, Administração e 
Serviço Público (CTASP) da Câmara dos Deputados não realizou, 
ontem (02/10), a reunião que estava prevista. Com isso, ficou man-
tida a mesma pauta para a reunião de hoje (quarta-feira, 03/10), 
prevista para se realizar a partir das 10h.

Está prevista na pauta, a votação do PL 319/2007, en-
caminhado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que altera 
dispositivos da Lei nº 11.416/2006 (referente ao PCS do Ju-
diciário). Nas últimas duas semanas o PL entrou na pauta de 
votação, mas foi retirado, a pedido do relator, deputado Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), em função da articulação realizada pelo 
Sindjus junto aos membros da Comissão para que a emenda  
2 - sugerida pelo próprio relator, venha a ser rejeitada. 

Tal emenda cria a possibilidade de se contratar servidores sem 
vínculo com a administração pública para cargos em comissão nos 
Tribunais Superiores. 

Agora, o PL retorna à pauta com o voto em separado apresen-
tado pelo deputado Sandro Mabel (PR-GO), em 26 de setembro. 

O Sindjus convoca, portanto, todos os servidores do Judiciário 
a darem prosseguimento à luta pela votação do projeto. Vamos 
participar da reunião da CTASP, a partir das 10h desta quarta-feira 
(03/10), pela defesa da carreira e pela valorização dos servidores.

Reunião da Comissão de Trabalho 
adiada para hoje (quarta-feira,03/10)

A reunião da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e de Cidadania da 
Câmara dos Deputados (CCJ), mas 

a Proposta Emenda à Constituição (PEC) 
555/06 - a que extingue a cobrança de con-
tribuição previdenciária sobre os pagamen-
tos dos servidores aposentados (inativos) 
– ainda não pôde ser votada. 

Segundo informações de técnicos da CCJ, a 
proposta continua passível de ser submeti-
da à apreciação pelos membros da comis-
são nesta semana - a próxima reunião está 

marcada para hoje (quarta-feira, 03/10) às 
10h, mas ainda não há garantias de que 
isso aconteça em função da grande quanti-
dade de matérias na pauta. 

Na prática, a PEC 555/06  revoga o artigo 
4º da Emenda Constitucional 41, de 2003, 
que instituiu a reforma da Previdência. 
Tem como autor, o ex-deputado Carlos 
Mota e como relator, o deputado Arnal-
do Faria de Sá (PTB-SP), que defende a 
admissão da proposta e da PEC 152/07, 
apensada. 

Na reunião do dia 20 de setembro, o de-
putado Mendes Ribeiro (PMDB/RS) leu o 
relatório que defende a admissibilidade 
da PEC. No entanto, a matéria não foi 
colocada em votação porque o deputado 
Sérgio Barradas (PT/BA) pediu vistas face 
à falta de quorum. De acordo com o regi-
mento interno da Casa, quando isso acon-
tece, é preciso cumprir o prazo de duas 
sessões ordinárias do plenário para que a 
proposta volte à pauta de apreciação da 
CCJC, o que está acontecendo somente 
esta semana.

PEC sobre inativos continua na pauta da CCJ

O quê:  Votação do PLP 319 na CTASP
Onde:  Plenário 12 do Anexo 2 –

Câmara dos Deputados
Quando: hoje (quarta-feira), dia 03/10

                    Hora: 10h 
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Até o dia 11 de outubro (próxima 
quarta-feira), você poderá sugerir qual 
será a banda ou cantor que animará a 
festa de final de ano do Sindjus, que já 
virou tradição em Brasília. Vale lembrar 
que a festa de 2006 foi animada pela 
banda Jota Quest e contou com mais de 
15 mil pessoas.

As sugestões serão enviadas de for-
ma eletrônica. Basta você postar um e-
mail para sindjus@sindjusdf.org.br com 
o nome do artista que, em sua opinião, 
deve animar a nossa festa. Os mais vota-
dos irão integrar a enquête que vai estar 
no site do dia 15 ao dia 25 de outubro. 

Participe, espalhe essa idéia entre 
os seus colegas associados ao Sindjus 
e ajude a escolher quem vai dar o ritmo 
de uma festa que, certamente, será mar-
cada pela comemoração de muitas con-
quistas. Afinal, 2007 tem sido um ano 
de lutas importantes e decisivas para a 
nossa categoria.  

Começa a escolha 
para o show de 

final de ano

Campeonato 
se aproxima da segunda fase

Para alegria das crianças e dos papais, o 
Cefis terá uma programação especial 
no dia 12 de outubro. Será realizada 

uma série de atividades que possibilitará 
uma verdadeira festa entre pais e filhos. 
E como o ritmo dessa festa será marcado 
por muita animação, o Sindjus preparou 
brincadeiras que agradam a todos, como 
pula-pula, bambolê, pintura de rosto, pete-
ca, queimada e pipa.

Além disso, você e as crianças podem 
participar de oficinas de arte e atividades 
aquáticas. Divirta-se com gincanas, teatro, 
argila, desenho, origami, pintura, música, 
voleibol, basquetebol, handebol, natação 
e capoeira. Aproveite que as crianças vão 
ganhar um kit de guloseimas e traga frutas 
e toalhas e faça um piquenique completo. 
Enfim, faça do Dia das Crianças do seu filho 
um evento inesquecível. Venha para o Cefis.

DIA DAS CRIANçAS 
é No CEFIS

ONa próxima sexta-feira (05/10), 
das 14 às 18h, na sala 10 do Hotel 
Nacional, haverá a reunião mensal 

dos delegados sindicais do Sindjus. O tema 
principal da pauta é a luta pelo pagamento 
dos passivos trabalhistas, como os 11,98% 
(o principal e os juros), os quintos e o valor 
retroativo do enquadramento. Outros pon-
tos cobrados são a correções dos valores do 

auxílio-alimentação e auxílio pré-escolar, 
reajustados conforme o cálculo da inflação.

Em razão da falta de empenho dos tribu-
nais e da insatisfação dos servidores com a 
demora da solução desses débitos, a partir 
do mês de outubro, o sindicato intensificará 
os trabalhos com um calendário de mobili-
zações em cada local de trabalho, reivindi-

cando a solução dessas pendências o mais 
rápido possível. 

Fique atento ao resultado dessa reunião que 
estabelecerá uma agenda positiva de mo-
bilização. Procure o seu delegado sindical 
e ajude a construir essa campanha que vai 
cobrar o imediato pagamento de benefícios 
que são seu por direito. Não fique fora dessa 

PASSIvoS NA PAUTA DA REUNIão DE 
DElEgADoS DESTA SExTA (05/10)


