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1ª Vitória: PLP 549 é rejeitado na CTASP

A GREVE CONTINUA
Comando Nacional de Greve avalia que o movimento precisa se intensificar
Na quarta-feira, 12 de
maio, foi anunciada em
Brasília a criação de uma
comissão de negociação
para o reajuste salarial do
Judiciário Federal. A comissão será formada por
técnicos do Ministério do
Planejamento e por representantes dos tribunais superiores. Também na quarta, 12 de maio, o PL 6613/
09 não entrou na pauta da
Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço
Público (CTASP). O presidente da comissão, deputado Alex Canziani (PTBAM) informou que os integrantes da CTASP se
reuniram com o presidente do STF, ministro Cezar
Peluso. No encontro, ocorrido no próprio STF, os deputados e o ministro discutiram a necessidade de se
chegar a um entendimen-
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to em relação ao projeto de
lei. De acordo com parlamentar, o ministro Peluso
adiantou que uma das formas para se chegar a um
consenso quanto à questão
orçamentária poderia ser o
escalonamento no momento da implementação do
novo PCS. O presidente da
CTPAS disse também que
já solicitou uma audiência
com o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, que
deverá ocorrer nos próximos dias.
Mais informações: sisejufe.org.br

Congelamento é
rejeitado por
unanimidade na CTASP
Os deputados da CTASP
rejeitaram, por unanimidade,
o PLP 549/09, que limita os
gastos com o funcionalismo
público até 2019. Os parlamentares foram favoráveis ao
parecer do relator deputado
Luiz Carlos Busato [PTB/
RS], que pedia a rejeição do
projeto. Todos os líderes de
partidos presentes à sessão orientaram suas bancadas a votar
de acordo com o parecer do
relator. O projeto será encaminhado para a Comissão de
Finanças e Tributação, que
analisará a questão de ordem
orçamentária. Nesta comissão,
a Fenajufe e seus sindicatos de
base intensificarão a luta, junto com outras entidades sindicais, para que o projeto seja derrotado. Isto representa uma
primeira vitória da GREVE
dos servidores – que pressiona
para a total rejeição de projetos
de lei que limitem os investimentos no setor público.

