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OF.DIREG 110.54/15                                   Brasília/DF, 16 de setembro de 2015 
 
 
Excelentíssimo Senhor 
PAULO PAIM 
Senador 
 
Assunto: PLS 555/2015 
 
 
Excelentíssimo Senhor Senador,  
  

A Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae) foi 
fundada em 29 de maio de 1971, durante o 6º Congresso Nacional das Associações de Pessoal, em 
Curitiba (PR), para dar maior integração e unidade ao movimento associativo dos empregados do 
banco. A Fenae congrega 27 Associações do Pessoal da Caixa (Apcefs). Atualmente, o número de 
associados, ativos e aposentados, é de mais de 50 mil. Nossa missão é promover o bem-estar do 
pessoal da Caixa, atuando coletivamente na defesa dos direitos e incentivando práticas sociais, 
esportivas e culturais. 

 
Juntamo-nos às muitas vozes frontalmente contrárias à aprovação de urgência ao PLS 

555/2015, que cria a Lei Geral das Estatais. Nós, que sempre estivemos na luta em defesa da Caixa 
100% pública, alertamos para a temeridade que representa a tramitação de tal matéria sem a ampla 
participação dos trabalhadores nas instituições abrangidas pelo projeto, assim como da sociedade 
brasileira. 

 
A proposta de enquadrar as empresas públicas na legislação destinada a empresas privadas 

sem o devido debate com a sociedade é fato inadmissível em um sistema democrático. Sob o 
argumento correto da necessidade de dotar de maior transparência as gestões das estatais, o PLS 
555/2015 urde a tentativa de retomar o capítulo infeliz da nossa história, o período das privatizações, 
eivadas de corrupção. As mudanças propostas de forma oportunista e autoritária no referido PLS 
causariam prejuízos incalculáveis à classe trabalhadora, e gastos astronômicos ao Governo Federal, 
justo em um momento de restrição. Uma verdadeira "pauta-bomba", com o objetivo de retirar direitos 
dos trabalhadores e explodir o gasto público. 

 
Por tanto, solicitamos a Vossa Excelência o posicionamento contrário à urgência ao PLS 

555/2015 e ao PLS 167/2015. Caso tais matérias venham a ser votadas pelo Senado Federal, 
requeremos que sejam modificadas a fim de que não seja cometido um gravíssimo ataque ao 
patrimônio dos trabalhadores e do povo brasileiro que são as empresas públicas existentes em todo 
território nacional. 
 
Respeitosamente, 
 
 

 
 

JAIR PEDRO FERREIRA 
Diretor Presidente 
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