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Prefeito reconhece necessidade
de novo Plano de Carreira
para trabalhadores do Civil

E

m reunião realizada
na
quarta-feira
(09/01) entre a direção do Sindicato e a
nova gestão, o Prefeito Cesar Souza reconheceu que para
resolver o problema
das gratificações dos
trabalhadores do Civil da PMF a solução
é um Novo Plano de
Carreira. No entanto,
não assumiu compromisso imediato com
nosso projeto. Quer
conhecer o projeto,

reavaliar a viabilidade
financeira e assim que
tiver dados concretos
se posicionará. Dia
17/01 teremos uma
reunião para apresentação do nosso projeto ao Secretário de
Administração e demais secretários.
Na reunião, o Prefeito
perguntou sobre nossa
posição a respeito dos
trabalhadores receberem promoções por
mérito. Deixamos claro que somos contrários. Não aceitaremos

um plano de carreira
onde a meritocracia
seja critério de promoção. Os pilares do
nosso projeto são a
formação e tempo de
serviço.
O Prefeito destacou
também na reunião
que ficou chocado
com os valores dos
vencimentos do Quadro Civil da PMF. A
solução deste problema, em nosso entendimento, não passa por
outro lugar que não
seja o novo PCCS.

O ano de 2012 foi
muito importante na
luta pelo novo PCCS,
não atingimos o objetivo de envio para a
Câmara, mas temos a
lei de abril e o projeto
pronto, fruto do trabalho de um ano e de
muitas e muitas reuniões. Não abriremos
mão dele! A categoria
deliberou em assembleia que já possui
projeto para o novo
PCCS. Esta é nossa
principal bandeira de
luta para 2013.

Implementação da Hora Atividade em tempo para
os trabalhadores do magistério que não possuem
Na mesma reunião de
quarta-feira, o Prefeito e o Secretário
Rodolfo se compro-

meteram a cumprir o
Acordo Coletivo de
2012 implementando a Hora Atividade

para os trabalhadores
do Magistério que
não possuem. Detalhes de como se dará

a implementação serão discutidos em
próxima reunião antes do Carnaval.

