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TRABALHO 

PARLAMENTAR
Mais de 100 

Auditores-Fiscais 
do Trabalho de 
todos os Estados 
do país e do Dis-
trito Federal esti-
veram em Brasília 
na semana de 22 
a 24 de novembro 
para realizar tra-
balho parlamentar 
em prol do envio 
imediato do Pro-
jeto de Lei que re-
estrutura a carrei-
ra Auditoria-Fiscal 
do Trabalho e 
promove reajuste 
salarial. Dezenas de deputados e 
senadores foram visitados.

O PL é resultante do acordo fi r-
mado entre governo e categoria em 
quase um ano de negociação. Assi-
nado em março, com previsão de val-
er a partir de agosto, o acordo ainda 
não foi cumprido, apesar de todos os 
esforços do Sinait e das Delegacias 
Sindicais. O projeto de lei ainda está 
parado na Casa Civil. O presidente da 
República, Michel Temer, e os minis-
tros Eliseu Padilha – da Casa Civil, 
Ronaldo Nogueira – do Trabalho, e 
Dyogo Oliveira, já afi rmaram, em pú-
blico, que o acordo será cumprido. 
Entretanto, aproxima-se o período de 
recesso parlamentar e o receio é de 

que o PL fi que para 2017, prejudican-
do imensamente os Auditores-Fiscais 
do Trabalho.

O trabalho parlamentar é uma es-
tratégia organizada pelo Comando 
Nacional de Mobilização do Sinait 
e busca envolver todos os Audi-
tores-Fiscais do Trabalho, em Brasília 
e nos Estados. Até que o PL seja 
enviado, a cada semana haverá um 
grande número de Auditores-Fiscais 
trabalhando em grupos no Congres-
so para pedir o apoio dos deputados 
e senadores.

Devido ao trabalho parlamentar 
que vem sendo realizado nos Esta-
dos, muitos parlamentares já con-

hecem a situação 
e estão se pron-
tifi cando a ajudar. 
Alguns se com-
prometem a falar 
diretamente com 
o ministro Padilha; 
outros fazem pro-
nunciamentos na 
tribuna; outros ain-
da disponibilizam 
contatos pessoais 
para que os Audi-
tores-Fiscais co-
brem o retorno dos 
contatos feitos.

O CNM enfatiza 
que o trabalho parlamentar nos Esta-
dos tem que continuar forte, especial-
mente junto a parlamentares da base 
do governo, líderes e vice-líderes dos 
partidos. A meta traçada é de, pelo 
menos, três parlamentares a cada 
semana.

O trabalho parlamentar e a mobi-
lização têm a missão de incomodar e 
dar visibilidade à indignação da cate-
goria. O volume e a insistência estão 
cumprindo esta tarefa, que vai contin-
uar até que o objetivo seja atingido.

Comando Nacional de 
Mobilização do Sinait
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