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PCS JÁ ESTÁ NOPCS JÁ ESTÁ NOPCS JÁ ESTÁ NOPCS JÁ ESTÁ NOPCS JÁ ESTÁ NO

O Coordenador Geral da FENAJUFE Ro-

berto Policarpo esteve pela manhã no Con-

gresso Nacional para acompanhar a entrega

do projeto de revisão salarial dos servidores

do Judiciário Federal.

O projeto, que havia sido remetido na últi-

ma sexta-feira (11/12) como Mensagem nº 160/

2009 do STF, recebeu nessa segunda-feira o

número 6613, podendo então seguir a trami-

tação da Casa.

Policarpo se reuniu com o secretário-geral

da Câmara dos Deputados porque havia uma

informação de que, para ser numerado, o pro-

jeto necessita-

va de um pa-

recer técnico

do CNJ. No

entanto, con-

forme infor-

mado por Policarpo, a nova LDO não exige

mais esse procedimento. Sendo assim, o pro-

jeto foi devidamente numerado.

O PL 6613/09 a partir de agora tramita no

Congresso a e será acompanhado de perto

pela Federação. Policarpo foi à Câmara dos

Deputados com o assessor parlamentar da

FENAJUFE, Antônio Augusto de Queiroz,

para conferir minuciosamente os últimos de-

talhes da proposta.

"Agora é o primeiro passo de uma vitória

que nos acena desde o início de uma luta que

não deve parar", comentou Policarpo, referin-

do-se a mais de 12 meses de estudos e de

trabalhos para formatar um plano de revisão

salarial justo para os servidores do Judiciário.

O desafio desta nova fase é manter a mobiliza-

ção para que o projeto garanta viabilidade or-

çamentária para implementação em 2010.


