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Gestão 2010/2013
Excelentíssimo Senhor Eduardo Paes, Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro,
Os trabalhadores da Empresa Municipal de Informática - IplanRio, através desta vem solicitar à
V. Sa. informações sobre os seguintes assuntos prioritários de interesse de seus funcionários:
- Relacionado ao Processo 11/001.304/2003, gostaríamos de pedir ao Exmo. Sr. Prefeito a colaboração
e o empenho já demonstrado durante toda a Vossa gestão, no tocante a regulamentação da situação dos
Profissionais de Nível Médio da IplanRio, aberto pela Procuradoria Geral do Município, que trata especificamente da transferência de profissionais de Nível Médio para o quadro permanente da Prefeitura
Municipal do Rio de Janeiro por interesse da Administração Pública para a continuidade da prestação
do serviço destes profissionais dentro das Secretarias as quais estes foram inicialmente alocados.
- Sobre as Mesas de negociações do Acordo Coletivo de Trabalho 2012/2013, de acordo com os Representantes da Empresa, juntamente com a Procuradoria Geral do Municipio, as solicitações que incluem
impactos financeiros sofrem necessariamente análise da CODESP, porém, infelizmente o tempo de resposta destas análises nunca são inferiores a 20 dias o que prejudica em muito o andamento das negociações e transmitem uma sensação de descaso para os profissionais da IplanRio que tanto tem se dedicado em prol da Empresa e do alcance de todas as metas definidas dentro da área de tecnologia. Pedimos
que o tempo de análise destas solicitações sejam revistos principalmente em período de negociação de
Acordo Coletivo.
Contamos com a colaboração de V.Sa no intuito de valorização dos nossos profissionais.
Rio de Janeiro, 14 de Junho de 2012.
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