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EESSIITTOO  AASSSSEEMMBBLLEEAA  SSIINNDDAACCAALLEE  
AACCCCOORRDDII  DDEECCEENNTTRRAATTII::  

CCOOSSAA  CCAAMMBBIIAA  DDOOPPOO  1100  AANNNNII    
AA  PPAALLAAZZZZOO  CCHHIIGGII  

  
IInn  aatttteessaa  ddeellll’’iinnccoonnttrroo  ddeell  2200  mmaaggggiioo  pp..vv..  ((ppoottrreebbbbee  
eesssseerree  llaa  ttaappppaa  ddeeffiinniittiivvaa  cchhee  ppoorrtteerràà  aallllaa  ssiiggllaa  
ddeellllaa  llooccaallee  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ddeecceennttrraattaa,,  ppooii  
ppaasssseerreemmoo  aallll’’iinnffoorrmmaazziioonnee  pprreevveennttiivvaa……))  llaa  CCoonnssaapp  
hhaa  ssvvoollttoo  qquueessttaa  mmaattttiinnaa  llaa  pprrooggrraammmmaattaa  aasssseemmbblleeaa  
ssiinnddaaccaallee  ddeeddiiccaattaa  aaii  tteemmii  cchhee  ppiiùù  ddii  ooggnnii  ccoossaa  
ccaarraatttteerriizzzzaannoo  qquueessttii  uullttiimmii  mmeessii  pprreessssoo  ooggnnii  
uuffffiicciioo  ddii  ppoolliizziiaa  ee  qquuiinnddii  aanncchhee  pprreessssoo  ll’’IIssppeettttoorraattoo  
ddii  PP..SS..  ““PPaallaazzzzoo  CChhiiggii””::  CCoonnttrraattttaazziioonnee  DDeecceennttrraattaa  
ee  IInnffoorrmmaazziioonnee  PPrreevveennttiivvaa..  
AAbbbbiiaammoo  rriitteennuuttoo  ffoonnddaammeennttaallee  ee  ddoovveerroossoo  aavvvviiaarree  
uunn  ccoonnffrroonnttoo  ccoonn  iill  ppeerrssoonnaallee  ddeellll’’IIssppeettttoorraattoo,,  
aassccoollttaarree  llaa  vvooccee  ddeeii  ccoolllleegghhii,,  aaccccoogglliieerree  llee  lloorroo  
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rriicchhiieessttee  ee  aannnnoottaarree  pprrooppoossttee  ee  ssuuggggeerriimmeennttii  ((mmoollttii  
ccoolllleegghhii  ssoonnoo  iinn  sseerrvviizziioo  aa  PPaallaazzzzoo  CChhiiggii  ddaa  ppiiùù  ddii  2200  
aannnnii  ee  ll’’eessppeerriieennzzaa  ddii  cchhii  vviivvee  ll’’iippootteettiiccoo    pprroobblleemmaa  
““ssuull  ccaammppoo””  rraapppprreesseennttaa,,  aa  nnoossttrroo  aavvvviissoo,,  uunn  sseeggnnoo  
pprreezziioossoo  ddaa  ddoovveerr  aannaalliizzzzaarree))..  OOvvvviiaammeennttee  ccoommppiittoo  
ddeell  ssiinnddaaccaattoo  ssaarràà  qquueelllloo  ddii  ccoonniiuuggaarree  pprrooppoonneennddoo,,  
nneeggllii  aappppoossiittii  ttaavvoollii  ddii  ttrraattttaattiivvaa,,  ll’’eessiiggeennzzaa  ccoonn  llaa  
rriicchhiieessttaa,,  nneellll’’eesscclluussiivvoo  iinntteerreessssee  ggeenneerraallee  cchhee  
gguuaarrddii  aadd  uunn  ppeerrffeezziioonnaammeennttoo  pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  
ttuuttttii,,  aarrrriicccchheennddoo  llaaddddoovvee  èè  nneecceessssaarriioo,,  sseennzzaa  
““ssmmuuoovveerree””  cciiòò  cchhee  nneell  ccoorrssoo  ddeeii  ddeecceennnnii  hhaa  ppoorrttaattoo  
pprrooffiittttoo  ee  ssooddddiissffaazziioonnee,,  aa  ttuuttttoo  vvaannttaaggggiioo  ddeell  
sseerrvviizziioo  ee  ddeeii  sseerrvviizzii  ddaa  ddoovveerr  ssvvoollggeerree,,  ccoonn  
rriissuullttaattii  ttaannggiibbiillii  ee  ddooccuummeennttaattii..  SSaarreebbbbee  uunn  
ccllaammoorroossoo  ““aauuttooggooll””  mmooddiiffiiccaarree  qquuaannttoo  hhaa  rreessoo  ee  
rreennddee,,  ssaarreebbbbee  aassssaaii  ccoonnttrroopprroodduucceennttee  ssccoommppoorrrree  
uunnaa  ““ssqquuaaddrraa  cchhee  hhaa  sseemmpprree  vviinnttoo””..  NNooii  lloo  aabbbbiiaammoo  
ddeettttoo!!    EE  lloo  ddiirreemmoo  aadd  oollttrraannzzaa……!!  DDoovvrràà  eesssseerrccii  
ttrraacccciiaa  nneeggllii  aarrcchhiivvii  ssttoorriiccii  ddeellll’’IIssppeettttoorraattoo,,  ffoorrssee  
uunn  ggiioorrnnoo  sseerrvviirràà……ee  nnooii  ll’’aavveevvaammoo  ddeettttoo……ee  ffaattttoo  
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ssccrriivveerree……  
AAllllaa  ppaarrtteecciippaattaa  aasssseemmbblleeaa  ssiinnddaaccaallee,,  ddoovvee  mmoollttii  
ccoolllleegghhii  hhaannnnoo  pprreessoo  llaa  ppaarroollaa  ee  ssuuggggeerriittoo  ddeellllee  
pprrooppoossttee  cchhee  llaa  nnoossttrraa  OO..SS..  ppoorrtteerràà  aall  ttaavvoolloo  ddii  
ttrraattttaattiivvaa  ddeell  2200  mmaaggggiioo  ee  ddeeii  ssuucccceessssiivvii  iinnccoonnttrrii  
((pprrooppoossttee  ddiirreettttee  iinn  mmaaggggiioorr  mmiissuurraa  aalllloo  
ssttrraaoorrddiinnaarriioo  pprrooggrraammmmaattoo,,  aallllaa  rreeppeerriibbiilliittàà  ee  ttuurrnnii  
ddii  llaavvoorroo))  ssii  èè  ddiissccuussssoo  pprreevvaalleenntteemmeennttee  ssuullllee  nnoovviittàà  
iinnttrrooddoottttee  ddaall  nnuuoovvoo  AAnn..qq..  ee  llee  ppoossiizziioonnii  
((ssoommmmaattoorriiaa  ddeellllaa  vvooccee  ddeeii  ccoolllleegghhii))  ddeellllaa  CCoonnssaapp  iinn  
aammbbiittoo  IIssppeettttoorraattoo..  AA  rriigguuaarrddoo  iill  SSeeggrreettaarriioo  
PPrroovviinncciiaallee  ddii  RRoommaa  ee  SSeeggrreettaarriioo  RReessppoonnssaabbiillee  
CCoonnssaapp  pprreessssoo  PPaallaazzzzoo  CChhiiggii  GG..GGuueerrrriissii  hhaa  iilllluussttrraattoo  
aaii  pprreesseennttii  ttuuttttii  ggllii  iinntteerrvveennttii  eeffffeettttuuaattii  aaii  ttaavvoollii  ddii  
ccoonnffrroonnttoo..  IInntteerrvveennttii  aapppprreezzzzaattii  ee  ddaa  ttuuttttii  ii  
pprreesseennttii  ccoonnddiivviissii..  
HHaa  aaddeerriittoo  aallll’’iinnvviittoo  aanncchhee  llaa  DDiirreezziioonnee  
ddeellll’’IIssppeettttoorraattoo  nneellllee  ppeerrssoonnee  ddeell  DDiirreettttoorree                  
DDrr..  EEnnrriiccoo  AAvvoollaa,,  ddeell  VViiccee  DDiirreettttoorree  DDrr..  AAnnttoonniinnoo  
EErrrraannttee  PPaarrrriinnoo  ee  ddeell  SSoovv..ttee  GGiioovvaannnnii  BBaarrbbaattoo..    
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IIll  DDrr..  AAvvoollaa    hhaa  pprreessoo  llaa  ppaarroollaa  aanniimmaannddoo  uunn  
ccoorrddiiaallee  ddiibbaattttiittoo  ccoonn  ii  ccoolllleegghhii  pprreesseennttii,,  
aannttiicciippaannddoo  ddeellllee  nnoovviittàà  cchhee  aa  bbrreevvee  iinntteerreesssseerraannnnoo  
ll’’IIssppeettttoorraattoo,,  ddoovvee  llaa  DDiirreezziioonnee  hhaa  eesseerrcciittaattoo  uunn  
rruuoolloo  ffoonnddaammeennttaallee  ppeerr  llaa  ffaavvoorreevvoollee  rriiuusscciittaa  ee,,  
ddiirreemmoo  nnooii,,  aaccccoommppaaggnnaattaa  aanncchhee  ddaallllee  nnoossttrree  
rriicchhiieessttee  ddii  vvaarriioo  ggeenneerree  ee  sseemmpprree  ppeerr  iill  bbeennee  
ccoolllleettttiivvoo..  
NNeelllloo  ssppeecciiffiiccoo::  

  SSaallaa  OOppeerraattiivvaa::  iinn  aarrrriivvoo  llee  nnuuoovvee  sseeddiiee  
eerrggoonnoommiicchhee  ((aaggllii  aattttii  ssttoorriiccii  uunnaa  nnoossttrraa  
rriicchhiieessttaa  ccoonn  vvaarrii  ssoolllleecciittii));;  
  BBooxx  GGaarriittttaa  CC55::  ssaarràà  qquueessttiioonnee  ddii  ppoocchhee  
sseettttiimmaannee  ee  ssaarràà  ccoollllooccaattaa  llaa  nnuuoovvaa  ggaarriittttaa  ddii  
vviiggiillaannzzaa  ““CC55””  ppiiùù  ssppaazziioossaa,,  ppiiùù  ccoonnffoorrtteevvoollee  ee  
ddoottaattaa  ddii  ccoolllleeggaammeennttii  tteelleeffoonniiccii  ee  ddii  rreettee..  SSii  
ppoottrreebbbbee  ppeennssaarree  ((ssuuggggeerriiaammoo  nnooii))  aallllaa  
pprreesseennzzaa  oollttrree  cchhee  ddii  uunn  tteelleeffoonnoo  ffiissssoo  aanncchhee  ddii  
uunn  PPCC  cchhee  ccoonnsseennttaa  ddii  sseeggnnaarree  eedd  aarrcchhiivviiaarree  
ttuuttttee  llee  aauuttoovveettttuurree  iinn  aacccceessssoo,,  aaddddiirriittttuurraa  
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ppeerrmmeetttteennddoo,,  ttrraammiittee  ee--mmaaiill  ll’’iinnoollttrroo  ddii  ttaarrgghhee  
ee  nnoommiinnaattiivvii  ffoorrnniittii  ddaallllaa  sseeggrreetteerriiaa  ((nneell  22001100  
ddoovvee  ssii  ppaarrllaa  ttaannttoo  ddii  ddiiggiittaalliizzzzaazziioonnee  ee  vveelloocciittàà  
dd’’iinnffoorrmmaazziioonnee  nnoonn  ssaarreebbbbee  ddaavvvveerroo  mmaallee....))..  
AAnncchhee  ppeerr  qquueessttoo  ppuunnttoo  llee  nnoossttrree  rriippeettuuttee  
rriicchhiieessttee  ((aaggllii  aattttii  ssttoorriiccii  rriicchhiieessttee  ee  vvaarrii  
ssoolllleecciittii));;  
  UUffffiicciioo  aaddddeessttrraammeennttoo  ee  aaggggiioorrnnaammeennttoo::  iinn  
sseeddee  ddii  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ddeecceennttrraattaa,,  aavveevvaammoo  
ssuuggggeerriittoo  ll’’iissttiittuuzziioonnee  ddii  uunn  uuffffiicciioo  ssppeecciiffiiccoo,,  
aanncchhee  iinn  ssiinnttoonniiaa  ccoonn  ll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeeggllii  aallttrrii  
ssiinnddaaccaattii  pprreesseennttii,,  cchhee  rriigguuaarrddaassssee  iill  ddiissbbrriiggoo,,  
iill  mmaanntteenniimmeennttoo  ee  iill  mmoonniittoorraaggggiioo  ddeellll’’aattttiivviittàà  ddii  
aaddddeessttrraammeennttoo  aall  ttiirroo  ee  aaggggiioorrnnaammeennttoo  
pprrooffeessssiioonnaallee,,  aanncchhee  aallllaa  lluuccee  ddeellllaa  ccoommpplleettaa  
aapppplliiccaazziioonnee  ddii  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaalllloo  ssppeecciiffiiccoo  
AA..nn..qq..  ((cchhee  ccoommppoorrttaa  uunnaa  nnootteevvoollee  mmoollee  ddii  
llaavvoorroo))..  LLaa  DDiirreezziioonnee  hhaa  aaccccoollttoo  llaa  pprrooppoossttaa  ee  
qquuiinnddii  ssaarràà  ddii  pprroossssiimmaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ((ccoommee  
iinnddiiccaattoo  ggiiàà  nneellllaa  sstteessuurraa  ddeellll’’oorrmmaaii  ddeeffiinniittiivvaa  
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ccoonnttrraattttaazziioonnee  ddeecceennttrraattaa));;  
  RRiinnffoorrzzii  IIssppeettttoorraattoo::  ggrraazziiee  aallll’’eesscclluussiivvaa    
ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ee  aallll’’iinntteerreessssaammeennttoo  ddeell  
DDiirreettttoorree,,  ll’’IIssppeettttoorraattoo  hhaa  bbeenneeffiicciiaattoo  ddii  uunnaa  
vvaassttaa  aalliiqquuoottaa  ddii  ppeerrssoonnaallee  aaggggrreeggaattoo  ppeerr  
ddiivveerrssii  mmeessii,,  ppuurrttrrooppppoo  ttrraassffeerriittoo  ddii  rreecceennttee  aa  
sseegguuiittoo  ddeellllee  mmoovviimmeennttaazziioonnii  ttaabbeellllaarrii..  IIll  
DDiirreettttoorree  hhaa  ggaarraannttiittoo  uunn  ssuuoo  ppeerrssoonnaallee  
iinntteerreessssaammeennttoo  ppeerr  iinnccrreemmeennttaarree  ll’’aalliiqquuoottaa  ddii  
ppeerrssoonnaallee  ggiiàà  aasssseeggnnaattoo  aallll’’IIssppeettttoorraattoo,,  
nneellll’’aauussppiicciioo  cchhee  qquueessttoo  aaccccaaddaa  nneell  mmiinnoorr  tteemmppoo  
ppoossssiibbiillee;;  
  SSeeddee  ddiissttaaccccaattaa  ““FFeerrrraatteellllaa””::  ssaarràà  ddii  pprroossssiimmaa  
iissttiittuuzziioonnee  ((nnoonn  ssii  ccoonnoossccoonnoo  ii  tteemmppii  cceerrttii,,  
ddeettttaattii  ddaaii  llaavvoorrii  ppeerr  ii    llooccaallii  aadd  uussoo  ppoolliizziiaa))  iill  
ttuurrnnoo  ““iinn  qquuiinnttaa””  pprreessssoo  llaa  sseeddee  ddeellllaa  FFeerrrraatteellllaa,,  
ccoonn  oorrggaanniiccoo  ddii  1122//1155  uunniittàà  ((ssaarràà  ppooii  ddeeffiinniittoo  
ccoonn  pprreecciissiioonnee……));;  
  AAssppiirraazziioonnii  ddeell  ppeerrssoonnaallee::  iill  DDiirreettttoorree  hhaa  
ccoonnffeerrmmaattoo  ddii  vvoolleerr  pprroocceeddeerree,,  ccoonn  ccrriitteerriioo  ee  
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sscceellttaa  ddeeii  tteemmppii,,  aadd  aaccccoogglliieerree  llee  iissttaannzzee  
pprreesseennttaattee  ddaaii  ccoolllleegghhii,,  vvoollttee  aadd  aassppiirraazziioonnii  
pprrooffeessssiioonnaallii  iinntteerrnnee,,  ccoossìì  ccoommee  aaccccaadduuttoo  ggiiàà  
ccoonn  qquuaallccuunnoo..  

  
SSuu  qquueessttoo  ppuunnttoo,,  ddii  rreecceennttee,,  aalleeggggiiaannoo  ppeerrpplleessssiittàà  
ee  iinntteerrrrooggaattiivvii  ggeenneerraattii  ddaaii  ccrriitteerrii  ddii  sscceellttaa::  llaa  
mmaaggggiioorr  ppaarrttee  ddeeggllii  aassppiirraannttii  aadd  uunn  ppoossttoo  iinntteerrnnoo,,  
cchhee  ssttiimmoollii  llee  pprroopprriiee  ccaappaacciittàà,,  ssii  cchhiieeddee  ssee  
aannccoorraa  vvaallee  llaa  bbiillaanncciiaa  ddeellllaa  mmeerriittooccrraazziiaa  aabbbbiinnaattaa  
aanncchhee  aallll’’aannzziiaanniittàà  ddii  sseerrvviizziioo  ((ddii  qquuaalliiffiiccaa  ee  
dd’’uuffffiicciioo  cchhee  ccoommee  ssii  ddiiccee  ““ffaa  ggrraaddoo””……)),,  aallllaa  
vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  pprreeggrreessssoo  sseerrvviizziioo  ee  aallllaa  ddeeddiizziioonnee  
aall  pprroopprriioo  llaavvoorroo  ddooccuummeennttaattaa  oo  ssee  iinnvveeccee  
ss’’iinnnneessccaannoo  pprroocceedduurree  cchhee  ssoovvvveerrttoonnoo  ttaallii  
pprreessuuppppoossttii  ppeerr  llaasscciiaarree  iill  ppoossttoo  aa  ffaannttoommaattiicchhee  
aattttiittuuddiinnii  cchhee  ttaannttaa  ssooffffeerreennzzaa  aarrrreeccaannoo  
aallll’’aannddaammeennttoo  ggeenneerraallee  ““ddii  uunnaa  aazziieennddaa””..    

  
Roma 13 maggio 2010 












