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Aldo Rebelo demonstra apoio aos dois projetos de PCS e
promete se empenhar para destrancar pauta da Câmara
Estratégia para apressar
as votações pendentes

A

A

mobilização pelo PCS do Judiciário e PCS do MPU continua
e a categoria se prepara para ir
até o Congresso na primeira semana de
setembro, com o intuito de pressionar
os parlamentares pela aprovação dos
dois projetos.
Em audiência com representantes
da Fenajufe, Sindjus e demais entidades
representativas dos servidores na última
terça-feira (23/08), o presidente da
Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo,
prometeu se empenhar para destrancar
a pauta da Casa e garantir que os dois
projetos sejam votados durante o esforço concentrado de setembro.
O encontro, que atendeu a solicitação das entidades dos servidores, contou
com a participação dos coordenadores
da Fenajufe Roberto Policarpo e Rogério
Fagundes; do presidente da Comissão
de Constituição e Justiça, deputado
Sigmaringa Seixas (PT/DF); do presidente
do PCdoB do DF, Apolinário Rebelo; do
assessor parlamentar do Sindjus,Antônio
Augusto Queiroz; e de representantes

das ASMPF (Associação dos Servidores
do Ministério Público Federal).
Na ocasião, o coordenador-geral
da Fenajufe e do Sindjus, Roberto
Policarpo, afirmou que há uma grande
expectativa dos servidores para que os
projetos sejam votados e aprovados
logo, no Congresso Nacional.
Policarpo também reivindicou que o
presidente da Câmara continue se empenhando para garantir o fechamento
de um acordo e o destrancamento da
pauta em setembro.
Aldo Rebelo afirmou que continua
cobrando dos demais deputados uma
saída para votar todos os projetos
pendentes antes das eleições, mas argumentou que a resolução do impasse
depende dos líderes partidários.
Rebelo demonstrou seu apoio aos
dois projetos, disse que não existe
qualquer impedimento político para
a votação dos PCSs do Judiciário e
do MPU e lembrou que o impasse
observado atualmente é de caráter
regimental.

ldo Rebelo contou que tem mantido
contato com as lideranças partidárias
para conseguir a desobstrução da pauta,
em setembro. Ele defende, conforme explicou,
a estratégia de serem votadas as 20 medidas
provisórias da forma como foram propostas
pelos seus relatores. Sendo assim, tais matérias
seguiriam diretamente para o Senado, onde
passariam a tramitar e em cuja Casa passariam
a ser feitas as mudanças necessárias.
A medida, a ser acordada ainda entre os
partidos, seria uma forma de deixar a Câmara mais livre para apreciar o amontoado de
projetos que se acumulam. Rebelo também
afirmou que estuda a possibilidade de ampliar
o próximo período de esforço concentrado para
a segunda semana de setembro. Sendo assim,
os parlamentares teriam mais quatro dias para
aprovar os projetos que estão emperrados.

Prestação de contas
Sindjus convoca filiados
para assembléia ordinária

A

diretoria colegiada do Sindjus, com
base no artigo 13 e no parágrafo 1º. do
artigo 33 do Estatuto, convoca todos os
seus filiados para Assembléia Geral Ordinária
a realizar-se na próxima quinta-feira (31/08),
na sala 01 do Hotel Nacional, às 18h, para
discutir e deliberar sobre a seguinte pauta:
1. Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas
relativas ao período de junho de 2005 a
maio de 2006
2. Balanço patrimonial
3. Previsão orçamentária de 2007

