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CSSF DA CÂMARA RECEBE FENASPS E ENTIDADES EM 

REUNIÃO SOBRE PLs DOS ACORDOS DE GREVE DE 2015 

 
Nesta semana de efervescência no país provocada pela mudança de governo, 
através de impeachment, e consequente mudança de Ministérios, representantes 
da Fenasps permanecerem em Brasília, organizados no Plantão da Diretoria, dando 
continuidade às ações políticas, bem como participando ativamente das reuniões 
permanentes e ações conjuntas no fórum dos Federais.  
 
Os plantonistas da Fenasps realizaram atividades no Congresso Nacional com o 
objetivo de derrubar o Projeto de Lei Complementar (PLP) 257/16. Para tanto, 
realizaram audiência com o relator do processo. Além disso, os representantes da 
Fenasps e das entidades do Fórum dos SPFs centraram esforços junto às 
lideranças de partidos e aos parlamentares de um modo geral, mas especialmente 
aos da Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) da Câmara dos 
Deputados, onde os PLs 4250/2015 e 4252/2015, que tratam das alterações nas 
carreiras representadas pela Fenasps, aguardam designação do relator desta 
comissão para seguirem adiante para outras comissões da Câmara Federal. 
 
Nesta quinta-feira, 12 de maio, a Fenasps e outras entidades componentes do 
Fórum Nacional dos servidores públicos federais (FONASEFE) foram recebidas 
pela presidente da CSSF da Câmara para tratar dos Projetos de Lei frutos dos 
acordos de greve assinados em 2015.  
 

 
Representantes das entidades do Fórum dos SPFs concentraram esforços na CSSF e com 

líderes de bancadas  
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A presidente da CSSF, que será a responsável para designar a relatoria dos PLs 
citados, colocou-se à disposição das entidades para explicitar o conteúdo dos 
mesmos e afirmou que, após reunião realizada ontem (11 de maio), sobre a 
urgência dos projetos, na próxima semana estará escolhendo as relatorias.  
 
Ao final da reunião, a Fenasps solicitou a devida urgência na aprovação dos PLs na 
CSSF, considerando que dentre os itens negociados, alguns estão previstos para 
agosto deste ano, como é o caso do reajuste de 5,5% acordado com o Ministério do 
Planejamento em setembro de 2015. 
 

 
Fenasps e entidades dos SPFs debatem PLs dos reajustes do funcionalismo com a presidente 

da CSSF 

 
Considerando as atividades propostas pelo Fórum dos federais, o Plantão da 
DEN/Fenasps orienta aos sindicatos estaduais que encaminhem para Brasília 
dois representantes de cada estado, com objetivo de auxiliar o plantão da 
próxima semana (16-20 de maio), visto que ocorrerão atividades no Congresso 
Nacional, nas comissões que estão discutindo os PLs 4250 e 4252, bem como o 
PLP 257/2015, e no Fórum dos SPFs. 
 
 

  Brasília, 12 de maio de 2016 
 
 
 
 

Diretoria Colegiada 
FENASPS 


