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#PEC287

Sindilegis pressiona parlamentares em
manifestação na 302 Norte

Com faixas e gritos de “Quem votar, não vai voltar”, manifestantes se reuniram na 302 Norte em
ato contra a reforma da Previdência e em defesa do serviço público. A mobilização contou com a
participação do Sindilegis e de associações parceiras que compõem o movimento “A Previdência
É Nossa”.

#QUESTIONÁRIO
Sindilegis e entidades elaboram
pesquisa para verificar se
deputados conhecem reforma da
Previdência
O Sindilegis, em conjunto com o IBDP e outras
entidades, está realizando uma pesquisa
junto aos deputados para diagnosticar se os
parlamentares realmente sabem do que se
trata a PEC 287/2016, que reforma o sistema
previdenciário brasileiro, e quais os impactos
dela para a sociedade. Os resultados devem
ser divulgados em breve.
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Não jogue em via pública

#MANIFESTAÇÃO

Mobilização reúne Sindilegis e
entidades representativas contra a
reforma da Previdência

Na última semana, também teve mobilização
em frente ao prédio do INSS. O Sindilegis
participou junto com outras 50 entidades
representativas dos servidores públicos
federais. Os manifestantes reivindicaram um
posicionamento dos parlamentares contra a
reforma da Previdência e a anulação da MP
805/17, em um dia de luta e paralisação.

#PLS116
Para
Sindilegis,
projeto
que
regulamenta a perda de cargo para
servidor é inconstitucional
Em audiência pública na CDH do Senado,
o presidente do Sindilegis, Petrus Elesbão,
enfatizou que o PLS 116/2017, que dispõe
sobre a exoneração de servidores públicos
por
insuficiência
de
desempenho,
é
inconstitucional. “É prerrogativa exclusiva da
Presidência da República regulamentar esse
tipo de assunto, mas o projeto foi proposto
pela Senadora Maria do Carmo (DEM-SE).”

#CONGRESSO
Senador Cidinho Santos (PR-MT)
será relator de Comissão Mista
que discutirá MP 805/2017
A diretora do Sindilegis Magda Helena
participou de audiência pública da Comissão
Mista que vai debater a MP 805/2017. Na
ocasião, foram eleitos como presidente da
comissão o Deputado Rogério Rosso (PSD-DF)
e como relator, o Senador Cidinho Santos (PRMT). A MP 805, entre outras medidas, eleva de
11% para 14% a contribuição previdenciária
dos servidores.
Confira as matérias completas no site: www.sindilegis.org.br
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