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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 027/2015

“Determina a sustação da portaria nº 767/2015,

de 11 de maio de 2015”.

O Presidente da Câmara Municipal de Natal
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto
Legislativo:
Art. 1º - Em respeito ao direito de greve, consagrado na Constituição Federal
(BRASIL, 1988) fica sustada a portaria nº 767/2015 – GS/SEMAD, de 11 de
maio de 2015 - DOM de 12/05/2015 - que autoriza o registro de faltas para
descontar os vencimentos dos servidores em greve.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Natal, 12 de maio de 2015.

Amanda Gurgel
Vereadora PSTU
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Justificativa
Contra a punição dos servidores grevistas
Ontem (12/04) foi publicada no Diário Oficial do Município uma portaria
que autoriza o desconto dos dias de greve dos servidores públicos municipais
representados pelo Sinsenat. Imediatamente, o mandato da vereadora Amanda
Gurgel entendeu que a portaria significa um claro ataque ao direito de greve
dos trabalhadores, inclusive em confronto direto com a Constituição Federal
que assegura esse direito, e protocolou um Projeto de Decreto Legislativo pela
sustação da portaria.
Diante de mais essa medida autoritária do governo Carlos Eduardo e
seus secretários, que institucionaliza o assédio moral, o mandato não teve
dúvida de se colocar ao lado dos trabalhadores que lutam. Cabe aos demais
vereadores apreciar e votar favoravelmente o PDL, pois a portaria é ilegal, já
que só pode haver o desconto de dias quando por falta injustificada.
A greve é um meio legítimo da classe trabalhadora reivindicar seus
direitos e nossa principal ferramenta para enfrentar os ataques dos
governantes e dos patrões.
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