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A Cntss/Cut continua não medindo esforços no 
combate ao PLP92 que diz respeito à Fundação 
Estatal de Direito Privado. Vários movimentos têm 
sido feitos neste sentido. 

Na reunião os deputados federais que 
compõem a Frente Parlamentar da Saúde na 
Câmara dos Deputados, ocorrida 26 de maio, em 
Brasília, esteve presente Miraci Astun, 
representando a Cntss/CUT, sindicalistas, 
representantes de associações, conselhos e grupos 
de trabalhadores na área da saúde, e o tema 
central da discussões  foi o PL 92/07. No final da 
reunião, deliberou-se que  uma comissão com cinco 
representantes das instituições: Cntss/CUT, 
Fasubra, CNS, CUT, CNTE, estarão sendo 
recebidos amanhã – 27 de maio- às 11h30min 
horas pelo líder da bancada do PT Henrique 
Fontana.

Neste mesmo dia, o presidente da CUT 
Nacional, Arthur Henrique entregou ao Chefe de 
Gabinete do Presidente Lula, o Sr. Gilberto de 
Carvalho, um documento assinado pelo Arthur e 
pela presidente da Cntss/CUT Maria Aparecida 
Faria, onde buscam trazer a luz aos entraves 
gerados desde o início “Assim, vimos todos os 
nossos esforços ao longo deste período, na busca 
de canais de interlocução, em especial com o 

A LUTA CONTINUA!!!

Exmo. Sr. Ministro da Saúde, não prosperarem e 
sistematicamente desconsiderados, com a redução 
de nossas discordâncias como “combate ideológico 
ao projeto de lei”, na tentativa de desqualificar 
nosso alerta de que as supostas soluções contidas 
no PLP 92/2007, representam uma verdadeira 
bomba relógio, que futuramente podem trazer 
conseqüências perigosas à gestão do SUS”, como 
também algumas considerações sobre o 
Substitutivo apresentado.

Ainda hoje outra reunião esta sendo realizada 
na CUT/DF com representantes da Cntss/CUT, 
CNS, CNTE, Fasubra , onde estará sendo decido a 
mobilização que deverá ocorrer dia 03 de junho, em 
Brasília. 

Não esqueçam que no dia 20 de maio, 
deputados que integram a base de apoio do 
governo federal - do PT, PV, PMDB, PR e PP - 
pediram urgência na votação do Projeto de Lei 
Complementar 92/2007, que institui as fundações 
estatais de direito privado no serviço público federal.

É urgente que todos se mobilizem. Acionem 
suas bases por meio de e-mail, telefones e 
mensagens para impedir que os deputados votem 
uma matéria dessa importância sem a participação 
popular e em total desrespeito às decisões 
deliberativas do Controle Social.
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