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Esforço concentrado para os dois PCSs:
Semana é de preparativos para
mobilizações dos dias 1 e 2 de agosto

A

semana que se inicia é de preparativos da categoria em seus locais de
trabalho para as mobilizações que
serão realizadas nos dias 1 e 2 de agosto
aqui em Brasília pela aprovação dos projetos
de PCS do Judiciário (o PL 5845/05) e PCS
do MPU (PL 6469/05). Vamos pressionar
os deputados durante o período de esforço concentrado que o Congresso fará na
primeira semana dos meses de agosto e de

C

setembro para votar os projetos que se encontram emperrados no plenário da Câmara.
A idéia é lutar para que os parlamentares
destranquem a pauta e votem os dois PCSs
rapidamente.
Estamos na reta final para a conquista do
PCS (tanto o do Judiciário como o do MPU),
uma vez que falta pouco para a aprovação definitiva dos dois projetos. Em todos os estados
brasileiros estão sendo organizadas caravanas

de servidores do Judiciário e do MPU para vir
até Brasília durante estes dois dias.
Precisamos lotar os corredores da Câmara e do Senado, procurar conversar com
os deputados e convencê-los a fechar um
acordo sobre as Medidas Provisórias (MPs)
consideradas polêmicas - que atravancam a
pauta (uma vez que, em função das MPs pendentes de votação, qualquer outra matéria
legislativa fica impedida de ser apreciada).

Servidores precisam levar colegas

ada servidor deve fazer a sua parte e procurar conversar esta semana com os colegas, explicar que
é preciso o maior número possível de pessoas da categoria durante estes dois dias.
Afinal, já conseguimos várias vitórias: Garantimos a aprovação do projeto do PCS do
Judiciário em todas as comissões técnicas da Câmara e agora o PL está na pauta para votação no
plenário. Já o PCS do MPU se encontra na Comissão de Constituição de Justiça (CCJ), mas pode
ser encaminhado ao plenário conforme haja o destrancamento da pauta. Vamos aproveitar esta
semana, então, para fazer uma grande manifestação.
Também é importante que os servidores voltem a enviar e-mails aos deputados, pedindo apoio para
a aprovação dos dois PLs e solicitando a presença deles nas sessões deliberativas do esforço
concentrado que acontecem de 1º a 3 de
agosto, garantindo assim o quorum
necessário às votações.
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Sindjus e Fenajufe pediram audiência
com presidente da câmara

A

Fenajufe e o Sindjus pediram, em ofício encaminhado na última
quinta-feira (20/07), audiência com o presidente da Câmara,
deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP), que deverá ser agendada no
início desta semana. Na reunião os representantes destas entidades
pretendem conversar sobre o destrancamento da pauta do plenário
e a aprovação imediata dos dois PCSs.
As duas entidades querem explicar ao presidente da Casa que
ao deixar de votar as Medidas Provisórias que trancam a pauta da
Câmara, os deputados inviabilizam também a implementação
de outros projetos importantes para os trabalhadores.
Os representantes da categoria devem falar com Rebelo,
ainda, sobre a programação que está sendo organizada nos
dias 1 e 2 de agosto. Contar que tais mobilizações também
contarão, além dos servidores do Distrito Federal, com
caravanas de servidores que estão sendo organizadas
em todo o Brasil para pedir o apoio da Câmara diante
da expectativa em torno da aprovação dos PCSs.

Situação atual do Congresso
Atualmente, a pauta da Câmara está trancada por sete medidas provisórias e quatro projetos de lei que possuem urgência constitucional, o que impede a votação de outras matérias legislativas.

PCS do Judiciário
O PL 5845/05 está na pauta do plenário da Câmara, aguardando só o destrancamento para ser aprovado.
Foi encaminhado ao Congresso em 31 de agosto do ano passado e aprovado pelas comissões de Trabalho, de Finanças e Tributação,
e de Constituição e Justiça.

PCS do MPU
O PL 6469/05 está na Comissão de Comissão e Justiça da Câmara (CCJ), mas pode ser encaminhado ao plenário conforme haja o
destrancamento da pauta.
Foi encaminhado ao Congresso em 20 de dezembro , tendo sido aprovado pela comissão de Trabalho e comissão de Finanças e
Tributação.
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