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Boletim do Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço
Público Federal no Estado de Minas Gerais - ABRIL - 2021

ALERTA!! Reforma administrativa, que mexe com servidor, deve avançar 'nos 

próximos dias' 
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que as reformas 
estruturantes voltarão à pauta  e que a administrativa, que mexe com as carreiras dos servidores, 
deve avançar nos próximos dias. A Câmara vai retomar as discussões sobre reformas 
estruturantes, privatização e outras pautas econômicas, que foram interrompidas para a análise de 
matérias diretamente relacionadas ao combate à Covid-19. Lira também sinalizou que a reforma 
tributária deve deslanchar. Outros temas que serão discutidos nos "próximos dias" no plenário da 
Câmara, como o licenciamento ambiental e a regularização fundiária. 
No caso da reforma administrativa, o governo apresentou a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) que vai alterar as carreiras dos futuros servidores públicos em setembro do ano passado. A 
matéria está na CCJ da Câmara e é relatada pelo deputado Darci de Matos (PSD-SC). 
Foi aprovado, no dia 22/04, um requerimento para que o calendário de audiências públicas comece 
já na próxima semana. O deputado Darci de Matos (PSD-SC), que é o relator da proposta, já 
declarou que pretende apresentar seu relatório na primeira quinzena de maio. 
 
Audiências 
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados iniciará no próximo 
dia 26/04 um cronograma de audiências públicas sobre a proposta de reforma administrativa (PEC 
32/20).  
Já na 2ª feira, dia 26/04,  será ouvido o Secretário Especial de Desburocratização do Ministério da 
Economia, Caio Paes de Andrade, e representantes de entidades a serem indicadas pelos 
coordenadores dos partidos na comissão.  
O relator da reforma administrativa, deputado Darci de Matos (PSD-SC), prevê que, depois de 
encerrada a fase das audiências, haverá um atraso de cerca de dois dias para a votação de seu 
relatório, favorável à reforma, por causa da obstrução que deverá ser feita por partidos que se 
opõem ao texto. A ideia é que a matéria seja votada na CCJ na segunda quinzena de maio.  
Não podemos permitir que a reforma administrativa seja aprovada. A PEC 32/20 representa o 
desmonte dos serviços públicos, o fim a estabilidade do servidor público, espaço para a corrupção 
e o compadrio, com indicações políticas em espaços que deveriam ser técnicos. A reforma tende a 
piorar as condições de trabalho dos servidores, com sobrecarga para os que ficarem.  
 
Cancela a reforma 
No próximo dia 28/04 será lançada a campanha “Cancela a reforma” - uma parceria da 
Condsef/Fenadsef com as entidades filiadas, entre elas o SINDSEP-MG. O objetivo é dialogar com a 
sociedade sobre os prejuízos da reforma administrativa, mas também, com os servidores públicos – 
para que entrem na luta contra esse ataque do governo que vai acabar com o serviço público caso 
seja aprovada. 
#cancelaareforma  
 



Supremo Tribunal Federal reafirma que é constitucional a proibição de aumentos 
com pessoal durante pandemia 

Por unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou a jurisprudência sobre a 
constitucionalidade do artigo 8º da Lei Complementar (LC) 173/2020, que proíbe aumento de 
despesas com pessoal em todos os entes públicos durante a pandemia da Covid-19. A decisão se 
deu no Plenário Virtual na análise do Recurso Extraordinário (RE) 1311742, com repercussão geral 
reconhecida (Tema 1137).  
O dispositivo proíbe, até 31/12/2021, a concessão de aumentos para servidores públicos, a criação 
de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa e aumento de gastos com pessoal 
no final do mandato de gestores. Prevê, ainda, o congelamento da contagem do tempo de serviço 
para fins de adicionais e a limitação da realização de concursos públicos.  
 

Secretaria Especial da Cultura produz dossiê para perseguir servidores  
No último dia 17/04, foi veiculada uma matéria na Seção Painel, do Jornal Folha de S. Paulo, 
intitulada “Radicais da Secretaria da Cultura de Bolsonaro fazem dossiês para atacar servidores 
esquerdistas”. Que o assédio a servidores cresceu vertiginosamente no governo Bolsonaro, todos 
sabemos. O governo Bolsonaro adotou como prática o assédio e a perseguição contra aqueles cujo 
posicionamento político-ideológico não se alinha com os do governo.  
Esse tipo de ação serve apenas para constranger e assediar o servidor no exercício de sua 
atividade, ameaçando a sua liberdade de expressão, sem considerar que uma filiação político-
partidária, caso exista, em nada se mistura com a atuação profissional e a responsabilidade com os 
interesses públicos que devem ser o foco do trabalho. 
O dossiê produzido pela secretaria especial de cultura “demonstra o imenso problema que os 
servidores estão enfrentando no atual governo em relação à falta de capacidade operacional para 
gerir políticas culturais e a existência de uma única obsessão: de alinhar o setor da cultura a 
um projeto ideológico autoritário, voltado para retirar, da pauta da nação, a diversidade cultural e 
a liberdade de criação e pensamento daqueles que não se alinham aos valores propostos 
pelo atual governo”, destaca um documento divulgado por várias entidades que compõem o Fórum 
de Cultura. 
O SINDSEP-MG repudia a atitude do governo, que mais uma vez, rasga a Constituição Federal ao 
tentar cercear os direitos políticos, bem como a liberdade de expressão dos servidores. Esse 
assédio institucional, que visa enfraquecer os servidores e criar instabilidade no setor cultural é 
inadmissível! Não podemos permitir o alinhamento do setor da cultura a um projeto ideológico 
autoritário, voltado para retirar, da pauta da nação, a diversidade cultural e a liberdade de criação 
e pensamento! 
 

Você já votou no site da Câmara contra a 
reforma administrativa (PEC 32/20)? 
VOTE DISCORDO TOTALMENTE 

https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/22620
83 

Por mais e melhores serviços públicos! 

NÃO À REFORMA ADMINISTRATIVA! 
 
 

https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2262083
https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2262083


ATENÇÃO, FILIADOS (AS), 

 

Tendo em vista que o estado de Minas Gerais passou para a onda vermelha do Programa Minas 
Consciente – que orienta a retomada segura das atividades visando a contenção da pandemia do novo 
coronavírus - a Diretoria Colegiada do SINDSEP-MG informa que, a partir de 26/04/2021 (2ª feira) 

os atendimentos presenciais serão normalizados na sede (Belo Horizonte) e também nos Núcleos 
Regionais. Confira os horários de funcionamento: 

  

Sede:  
 Administração (Jones) - 07h às 12h e 13h às 16h  

 Secretaria Geral (Soraia) - 09h às 12h e 13h às 18h  
 Jurídico (Priscila) - 08h às 12h e 13h às 17h  

Obs.: A funcionária do Setor de Cadastro (Cristina) permanecerá em home office. O horário de 

atendimento é das 09h às 12h e 13h às 18h pelo telefone (31) 99114-3136 ou e-mail 
cadastro@sindsepmg.org.br 

 

Núcleos Regionais: 
 Zona da Mata (Olmira) – 08h às 12h e 14h às 18h  
 Leste de Minas (Fernanda) – 07h30 às 12h e 13h às 16h30  

 Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba (Maria Augusta) – 07h às 12h e 13h às 16h  
 Sul de Minas (Carol) – 08h às 12h e 13h às 17h  
 Central de Minas: (Liliane) - 09h às 12h e 13h às 18h  

 Norte de Minas (Débora) - 07h30 às 12h e 13h30 às 17h  
Obs.: A funcionária do Núcleo Noroeste de Minas está de licença maternidade e os atendimentos estão 

sendo feitos pela secretária do Núcleo Norte de Minas pelo telefone (38) 98827-0261 e email 
norte@sindsepmg.org.br. 
 

Departamento Jurídico  
 Estagiários - atendimento telefônico de segunda a sexta das 8h às 14h. 
 Advogada Maria Regina - atendimento telefônico de terça a quinta das 9h às 12h.  

Os atendimentos serão realizados pelos telefones 0800-283-1033 e (31) 3270-1100 - Opção 4 
ou pelo e-mail juridico@sindsepmg.org.br. O telefone (31) 99606-5235 somente para recebimento de 
mensagens de whatsapp.  

Para atendimento presencial é necessário agendamento prévio com a funcionária Priscila 
Martins pelo telefone/WhatsApp (31) 99377-5176. 
 

ASSESSORIA FERREIRA PIMENTA 
Os plantões com os advogados serão realizados por videoconferência ou ligação 
telefônica nas segundas feiras de 13h as 17h. Necessário agendamento prévio com a funcionária 

Priscila Martins no telefone/WhatsApp (31)99377-5176. 
 

ASSESSORIA AROEIRA BRAGA  
Os plantões com os advogados serão realizados através de videoconferência ou ligação 
telefônica às terças-feiras, das 13h às 17h e quintas-feiras, das 8h às 12h. Necessário 

agendamento prévio com a funcionária Priscila Martins pelo telefone/WhatsApp (31)99377-5176. 
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