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INFORMATIVO Nº 019/2013 DA COMISSÃO NACIONAL DE 

ANISTIA – 19/11/2013. 

 

Aos Sindicatos Filiados 

 

 

FENTECT na luta pela aprovação de mais uma Lei de Anistia. 
 

Companheiros(as), o Projeto de Lei 6052/2013, de autoria do Poder Executivo, está 

relacionado na pauta de votação de reunião ordinária da Comissão de Trabalho de Administração 

e Serviço Público – CTASP do dia 20 de novembro de 2013(anexo). A Deputada Federal Andreia 

Zito – PSDB/RJ, relatora do projeto, emitiu parecer favorável para aprovação na CTASP. 

Estivemos reunidos com a Assessoria do Deputado Roberto Santiago – PSD/SP – 

Presidente da CTASP, e responsável pela inclusão de projetos na pauta, que atendeu nossa 

solicitação incluindo o nosso projeto na pauta em caráter de urgência.  

Elaboramos uma carta (anexo) e protocolamos em todos os gabinetes dos 

parlamentares que compõem a CTASP solicitando apoio e voto favorável à aprovação do projeto. 

Essa é a primeira etapa dos trabalhos dentro da Câmara dos Deputados, pois o projeto tramitará 

em mais duas Comissões: Comissão de Finanças e Tributação – CFT e Comissão de Constituição 

e Justiça e Cidadania – CCJC. 

A Comissão Nacional de Anistia da FENTECT concentrará seu trabalho dentro do 

Congresso Nacional e não medirá esforços para aprovar o mais rápido possível o PL 6052/2013, 

em todas as suas etapas, apresentando assim uma alternativa na expectativa de minimizar os 

prejuízos impostos a centenas de trabalhadores dos Correios pela ditadura militar e governos 

autoritários. 

 

Queremos já, Anistia Geral, Ampla e Irrestrita! 

 

  Saudações Sindicais, 

 

 

 

     

Robson Luiz Pereira Neves  Domingos Fernandes Pimenta Luiz Pellegrini 

Secretário de Anistia  Representante Regional Representante Regional 
 


