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CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete da Deputada Arlete Sampaio - Gab 16

REQUERIMENTO  Nº , DE 2022
(Autoria: Deputada Arlete Sampaio e outros Deputados(as))

 
 
Requer a conversão de Sessão
Plenária em Comissão Geral para a
realização de debate acerca da
situação dos empregados públicos da
extinta Companhia Energética de
Brasília – Distribuição (CEB-D).

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal:
 
                  Em consonância com o que determina o art. 125 do Regimento Interno da

Câmara Legislativa do Distrito Federal, requeremos a transformação da Sessão Plenária do dia 20
de abril de 2022 em Comissão Geral, para a realização de debate com apresentação de dados,
ações e desafios para o enfrentamento da situação dos empregados públicos da extinta
Companhia Energética de Brasília – Distribuição (CEB-D). 

 
 

JUSTIFICAÇÃO
 
 
 

Tendo em vista o fato da demissão em massa dos empregados públicos da extinta
Companhia Energética de Brasília – Distribuição (CEB-D), ocorrido na data de 11/04/2022,
amplamente noticiado[1], empresa estatal privatizada e sucedida pela Neonergia.

 
Cumpre a esta Casa discutir e se solidarizar com o grupo de trabalhadores e trabalhadora,

que foram surpreendidos com o aviso de demissão, sem possibilidade de discussão e negociação
seja com a Direção da Neoergia, seja com a CEB Holding. 

 
Pela necessidade urgente de análise das medidas possíveis para o alcance de solução

possível que resguarde os direitos dos empregados da CEB-D, propomos a presente Comissão
Geral.  

 
Por todo o exposto, em face da importância e da urgência do tema, conclamo a adesão

dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.
 
Sala das Sessões, em
 

 
 

Deputada Arlete Sampaio

 

 
 

https://www.metropoles.com/colunas/grande-angular/neoenergia-faz-demissao-em-massa-pode-ocorrer-sempre-que-necessario
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[1]https://www.metropoles.com/colunas/grande-angular/neoenergia-faz-demissao-em-massa-pode-
ocorrer-sempre-que-necessario, último acesso 12/04/2022.
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