Prezados Diretores e associados da ABRAP:
Semana passada, em Brasília/DF, tivemos na Câmara e no Senado dois
acontecimentos importantíssimos para a ABRAP, seus associados e associações
estaduais coligadas. No dia 03, a reunião da Comissão Especial para discussão e
votação do parecer do relator deputado Mauro Benevides na PEC 443/2009 –
Remuneração dos Advogados Públicos, e, no dia 04, a reunião da CCJ a respeito
da PEC 39/2012 – Alteração do art. 132 da Constituição Federal.
Na Câmara, a reunião da Comissão Especial da PEC 443/2009 resultou no
adiamento da discussão e votação para o dia 18 próximo, em busca de um
entendimento maior sobre a matéria em vista das reivindicações das carreiras
jurídicas envolvidas. Já no Senado, com a devolução, sem manifestação, do
pedido de vista da senadora Ana Rita à CCJ, prenuncia-se para o próximo dia 11
de dezembro a definição da aprovação da PEC 39/21013.
Nunca como antes - prezados diretores e associados - a representatividade e
mobilização concertada da diretoria e dos associados, em Brasília, fez-se
necessária e foi de transcendental importância para conseguirmos avançar aos
nossos objetivos. Se chegamos até aqui, temos que voltar à luta no campo onde
está sendo decidido nosso destino.
Resumidamente - é a hora do tudo ou nada, razão pela qual o nosso esforço de
estarmos na próxima semana, em Brasília, é fundamental. É imprescindível que
os colegas de cada Estado mantenham contato com o Senador (es) do seu
Estado, que compõe a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, pedindo
que aprovem a PEC 39/2012, que tem voto favorável do Relator Senador Gim
Argelo.
O empenho das associações estaduais no âmbito de seus Estados junto aos
Senadores (as) e também se fazendo representar em Brasília é um ideal a ser
concretizado nesse momento.
Conclamamos a todos, sem exceção, a essa mobilização.
Em anexo, a composição da CCJ do Senado.
Cordialmente,
Marcos Vitorio Stamm
Presidente da ABRAP

