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PCS do MPU será votado quarta-feira (28/06).
Vamos todos à CFT pressionar pela aprovação

O

PCS do MPU (o PL 6469/05) está
previsto para ser votado na Comissão
de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados na próxima quarta-feira
(28/06) e é preciso que todos os servidores
participem da sessão, como forma de garantir
a aprovação do projeto. O coordenador-geral
do Sindjus, Roberto Policarpo, conversou na
última sexta-feira com o deputado Carlito
Mers (PT-SC), um dos membros da comissão,
que se comprometeu de trabalhar para que o
PL seja colocado em votação nesta data.
Mers disse que já está claro o entendimento da comissão de que a decisão recente do presidente do TSE, ministro Marco
Aurélio Melo, de proibir reajuste geral de
servidores até 180 dias antes das eleições,
não se aplica ao caso dos servidores do
Ministério Público. Uma vez que a proibição
é de reajuste geral, quando o PCS trata de
reestruturação de carreira.
Além disso, o projeto foi enviado ao Legislativo pelo Ministério Público e não pelo
Executivo e, além de ser um projeto de lei, foi
encaminhado para a Câmara em dezembro
do ano passado. Portanto, não faz parte de
qualquer plano de reajuste programado de
última hora com objetivos eleitoreiros.
Outra prova de que este é o entendimento correto sobre o PCS é o fato de, na última
sexta-feira, a presidente do STF, ministra
Ellen Gracie, ter anunciado que iria fechar
o acordo com o governo referente à parte
orçamentária para implementação do PCS
do Judiciário. O anúncio da ministra Ellen foi
feito em sessão administrativa, na presença
do ministro Marco Aurélio de Mello, que não
se opôs ao anúncio da presidente.
Mers também se comprometeu a
trabalhar para fazer com que o PL fosse
votado rapidamente.

PL conta com relatório favorável

N

o último dia 14, o deputado Carlito Mers apresentou, ao lado do
colega Fernando Coruja (PPS-SC), pedido de vistas ao projeto. Dois
dias depois (em 16/06), ele o devolveu.
Com a votação do PCS próxima de acontecer, torna-se imprescindível a
presença dos servidores do MPU na votação desta quarta-feira. Vamos marcar
presença na Câmara e convencer os parlamentares a votarem a favor do PCS
e garantir a aprovação do projeto ainda este ano. “É preciso que a categoria
dê prosseguimento à mobilização pelo seu plano de cargos e salários e acompanhe de perto a sessão da CFT”, destacou a coordenadora-geral Ana Paula
Cusinato, do Sindjus.
Todos, portanto, à Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. Vamos lutar para
fazer com que o projeto seja aprovado nos termos do parecer do relator, o deputado
Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR). Não perca! Seja mais um a lutar pelo PCS.

Sindicato solicita reunião
no MInistério do Planejamento

O

Sindjus solicitou ao Ministério do Planejamento uma reunião para discutir
a questão dos recursos que vão garantir a implementação do PCS do
MPU. O sindicato trabalha para que as negociações sejam concluídas o
mais rapidamente possível, inclusive, para garantir a aprovação do projeto no
Congresso. A reunião deve acontecer ainda esta semana.
O objetivo do sindicato é conseguir que o PCS seja implementado conforme
especifica o relatório do deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-SC) na Comissão de
Finanças: com pagamento da primeira parcela este ano, de 30% em janeiro de
2007 e de 40% em janeiro de 2008.

Não perca:
Votação do PCS do MPU na CFT
Onde: Comissão de Finanças e Tributação
(CFT) da Câmara
Data: Quarta-feira (28/06)
Horário: 10h
Local: Plenário 4 /anexo II - Câmara dos
Deputados
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Sindjus quer garantir aprovação no
plenário da Câmara em regime de urgência

O

Sindjus está trabalhando
para aprovar o PL 6469/05
( referente ao PCS do MPU)
antes do esvaziamento do Congresso Nacional, o que deve
acontecer a partir do dia 15 de
julho - quando os deputados vão
para seus estados dar início às
campanhas eleitorais e as atividades parlamentares ficam, em
anos como este, praticamente
paralisadas. Por conta disso,
os coordenadores do sindicato

pretendem conversar com as
principais lideranças partidárias
no sentido de fazer com que o
projeto seja encaminhado em
regime de Urgência Urgentíssima
direto para o plenário da Casa.
Conforme determina o estatuto
da Câmara, mediante o requerimento pedindo a votação em regime de
urgência, o projeto pode seguir
direto para o plenário sem que seja
preciso passar pela Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ). E do

plenário, deverá seguir direto para
o Senado. A estratégia é uma forma
de garantir a aprovação do PL de
forma mais rápida, diante do pouco
tempo que a categoria possui.
O Sindjus também está mantendo entendimentos com o governo
para concluir acordo referente aos
recursos que vão garantir a implementação do PCS nos termos do
que determina o parecer do relator
na comissão de Finanças, o deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR).

Servidores precisam marcar presença

S

e você é servidor do MPU, ajude a marcar presença na sessão da CFT
desta quarta-feira. Converse com os colegas de trabalho sobre a importância do PCS e contribua para que um número significativo
de pessoas esteja presente na sessão da comissão para pressionar
os deputados. Além disso, encaminhe e-mails aos deputados solicitando o apoio deles ao projeto do (o que é possível fazer com
mais facilidade acessando a página do Sindjus na internet).
Vamos lotar a sala da comissão e chamar a atenção do Legislativo para a importância de ser atendida esta reivindicação da
categoria. “O PCS não resultará apenas na reposição das perdas
salariais e numa maior valorização do servidor, mas também na
melhoria dos serviços prestados diariamente à população. Se cada
um fizer sua parte, ficará mais fácil, para todos nós, garantir mais
esta conquista”, disse o coordenador de Comunicação do Sindjus,
Valdir Ferreira..

Vamos reforçar e-mails aos deputados da CFT

F

altando poucos dias para a votação do PCS do
MPU pela Comissão de Finanças e Tributação (CFT)
da Câmara, é importante que todos os servidores
reforcem os envios de e-mails para os deputados que a
integram. O Sindjus facilita o trabalho e disponibiliza, em
seu site, modelo de carta.
Ao acessar o site, você pode procurar, do lado direito,
link com a mensagem pronta para ser encaminhada aos
membros da comissão.

Ao abrir o link, o servidor tem acesso à carta e a um
formulário. É só preencher o formulário com nome e e-mail
que a mensagem será encaminhada automaticamente para
todos os deputados da CFT.
Os e-mails consistem em mais uma forma de mostrar
que a categoria está unida na mobilização pelo PCS. Por
isso, a participação de todos nós é fundamental nesse
processo. Mesmo que você já tenha encaminhado o seu, é
importante que o reforce nesta semana. Envie já o seu!

