Boletim Informativo do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do Distrito Federal

VOTAÇÃO DO PLP 257/2016
DEVE ACONTECER HOJE

Brasília, 08 de agosto de 2016

Deve acontecer hoje (8), a partir das 16h, na Câmara
dos Deputados, a votação do Projeto de Lei Complementar
257/2016. O projeto, que segue em regime de urgência,
estava na ordem do dia da segunda-feira, dia 1º de agosto,
mas teve a votação adiada por falta de quórum.
Na terça-feira (2), um fato novo adiou a votação. O
deputado Espiridião Amin (PP-SC), relator do projeto, fez
a leitura de um substitutivo apresentado pelo Ministério
da Fazenda ao texto inicial do PLP 257/2016. Substitutivo
que, na verdade, reproduz uma nova versão do Governo
ao PLP 257/2016. Uma manobra regimental que o Governo
apresentou, utilizando-se do relator, para não se submeter
aos tramites legais do processo legislativo caso
apresentasse um novo projeto. Com as alterações, todas
as 209 emendas ao texto inicial do PLP 257 foram
automaticamente rejeitadas.
Após um dia inteiro de discussões, a votação do
PLP foi adiada para esta semana. O deputado Esperidião
Amin (PP-SC), concordou em adiar a análise devido à
complexidade do tema, dando abertura para envio de
sugestões por parte dos demais parlamentares.
Ao apresentar o substitutivo, Espiridião Amin que
é relator do projeto em três comissões - Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP),
Comissões de Finanças e Tributação (CFT) e Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) – quebrou o
acordo feito com as entidades de classe de que retiraria
do PLP 257/2016 os itens prejudiciais aos servidores
públicos.
Tanto na segunda quanto na terça-feira da semana
passada, representantes do Sindical estiveram mobilizados
no Congresso Nacional para acompanhar as discussões e
uma provável votação do PLP 257/2016. Destaca-se aqui a
dificuldade que todos que compareceram ao Congresso
tiveram ao tentar acompanhar os trabalhos no plenário da
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Representantes do Sindical estiveram mobilizados no Congresso Nacional,
para acompanhar votação do PLP 257/16.

Casa, visto que, por ordem do presidente “tampão”
Rodrigo Maia (DEM-RJ), o acesso à galeria do plenário foi
dificultado durante os dois dias de discussão do PLP 257/
2016.
Lembramos aqui que mesmo que a votação não
seja realizada hoje, o projeto segue em regime de urgência
e pode ser aprovado em qualquer instante. Por isso a
mobilização deve ser constante.
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Informa

TJ-SP DETERMINA REDUÇÃO DE
CARGOS COMISSIONADOS NA
CÂMARA DE CAMPINAS

Saiu na Mídia

Sentença deve ser cumprida em 120 dias após eleições, segundo Tribunal.
Câmara prepara readequações e cita mudanças durante atual legislatura.

Do G1 Campinas
Por considerar inconstitucional o elevado número
de comissionados da Câmara de Vereadores de
Campinas (SP) e, as atribuições das funções, o Tribunal de
Justiça de São Paulo (TJ-SP) julgou procedente o pedido
de corte comissionados dos cargos pela Procuradoria Geral
da Justiça do estado, na quarta-feira (27).
Em documento, o procurador avalia que o número
de cargos de comissão no quadro da Câmara “fere os
princípios de proporção e razão” e que contraria a
Constituição do Estado; e que embora razoável a criação
de cargos para a prestação de assessoria aos
parlamentares ou dirigentes do legislativo, a função tem
finalidade técnica e profissional e não condizem com a
natureza exigente de cargo de confiança.
Foi requerida a concessão de liminar com
a adequação dos cargos comissionados excedentes.
Caberá recurso caso houver ilegalidade na decisão do
Tribunal. O prazo fixado pelo TJ para o cumprimento da
decisão é de 120 dias após as eleições – medida
justificada para não prejudicar a campanha eleitoral.
O acórdão com a decisão e prazos fixados, assim
como sanções caso não seja executada a ação, deve sair
em até 10 dias. O desembargador relator Antonio Carlos
Villen, requisitou informações preliminares ao presidente
da Câmara e ao prefeito Jonas Donizette(PSB),
responsável por sancionar as leis do comissionado em
seu mandato.
Os cargos citados, previstos nas resoluções da
Câmara, mas que foram julgados como sendo atribuições
técnicas da função e não como cargos de confiança, são:
Assessoria de Gabinete I, II e III, Assessoria de Base I, II e

II; Oficial de Gabinete, Assessor Especial Parlamentar I, II
e II; Assessor Técnico de Gabinete I e II; Chefe de
Gabinete de Vereador; Assessor de Comunicação Auxiliar
A e B; Assessor Funcional Auxiliar, Assessor de
Segurança, Assessor Técnico da Presidência, Diretor de
Escola de Legislativo de Campinas, Chefe da Central de
Comunicação Institucional, Consultor Jurídico da
Presidência, Procurador Chefe da Câmara Municipal,
Assessor Especial Parlamentar, Assessor Estratégico,
Assessor Legislativo e Assessor de Base.
Atualmente, a casa tem 171 servidores efetivos e
384 comissionados. Em 2015, o promotor Cléber Masson
pediu ao MP a redução do número de “cargos de
confiança” nos gabinetes dos parlamentares, de 15
assessores para no máximo, cinco. Ainda não foi
informado em liminar o número exigido para as baixas.

QUEM É PIOR?

A situação da Câmara de Vereadores de
Campinas muito se assemelha à realidade da Câmara
Legislativa do Distrito Federal (CLDF). De acordo com
o Quadro Demonstrativo do Quantitativo de Pessoal,
referente ao mês de julho de 2016, a CLDF tem hoje
668 cargos efetivos ocupados e 1.150 cargos em
comissão, 843 deles ocupados por servidores sem
vínculo efetivo com a administração pública.
Os números mostram que na CLDF, assim como
no GDF, conforme noticiado no Boletim 19/2016, a farra
de indicações e apadrinhados políticos não para.
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