COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

REQUERIMENTO N°

, DE 2017

(Da deputada Gorete Pereira)

Requer a realização de audiência
pública para debater o Projeto de Lei nº
6788, de 2017, que dispõe sobre o cargo
de Analista em Tecnologia da Informação
da Carreira de Tecnologia da Informação,
cria o Plano Especial de Cargos de Apoio
da Advocacia-Geral da União, estrutura a
Carreira de Suporte às Atividades
Tributárias e Aduaneiras da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, e dá outras
providências.

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeiro, ouvido o Plenário desta
Comissão, seja realizada audiência pública, em data a ser agendada, a
fim de debater o Projeto de Lei nº 6.788, de 2017, que dispõe sobre o
cargo de Analista em Tecnologia da Informação da Carreira de
Tecnologia da Informação, cria o Plano Especial de Cargos de Apoio da
Advocacia-Geral da União, estrutura a Carreira de Suporte às Atividades
Tributárias e Aduaneiras da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e dá
outras providências.
Na oportunidade, indico para debater o tema:
- Luís Roberto da Silva, Presidente do Sindicato Nacional dos
Servidores Administrativos do Ministério da Fazenda - SINDFAZENDA
- Ronaldo José da Cunha Aguiar, Presidente da UNASLAF –
Associação Nacional dos Servidores da extinta Secretaria da Receita
Previdenciária - UNASLAF;
- Jorge Antonio Deher Rachid, Secretário da Receita Federal do
Brasil;
- Dyogo Henrique de Oliveira, Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão;

JUSTIFICAÇÃO

Apresento o presente requerimento para permitir um amplo
debate do Projeto de Lei nº 6.788, de 2017, com vistas a esclarecer a
situação dos demais servidores integrantes do quadro de pessoal da
Secretaria da Receita Federal do Brasil que não compõem a carreira de
auditoria, mas são fundamentais para o funcionamento e o objetivo do
órgão.
Dessa forma, a realização da audiência contribuirá de modo a
subsidiar o relator na elaboração de seu relatório e dos nobres colegas
desta Comissão na deliberação do tema.

Sala da Comissão, em

de maio de 2017.

Gorete Pereira
Deputada Federal

