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

 Reforma Administrativa ou tirania? 
Em setembro de 2020, Bolsonaro entregou ao Congresso Nacional a PEC 32/2020, projeto de 
Reforma da Administração Pública, elaborada pelo ministro Paulo Guedes e sua equipe. O discurso 
do governo no envio desta PEC é o de que nossa Administração Pública precisa ser modernizada, 
porque é ultrapassada e conta com uma grande massa de servidores cheia de privilégios. Ora, 
nenhum de nós, em sã consciência, quer um Estado defasado e no qual os servidores 
representem um grupo repleto de regalias.  
Porém, a proposta do governo não só deixa de lado os servidores realmente privilegiados, como 
também traz aspectos claros de tirania. Seu conteúdo é tirânico, pois, sob o pretexto de 
modernizar a máquina pública, o governo nos apresentou um projeto que dá superpoderes ao 
presidente e pode destruir todo o corpo profissional do Estado brasileiro.  
Com a PEC 32, teremos um enorme contingente de profissionais da esfera pública que nunca 
poderá dizer não às arbitrariedades dos governantes. Isso, entre outros, por dois motivos 
principais. Primeiro, a proposta cria a figura dos servidores por tempo indeterminado e sem 
estabilidade – podem atuar na administração pública até que alguém de cima deseje lhes demitir. 
Em segundo lugar, o projeto prevê a criação de cargos de confiança sem nenhum critério técnico 
de ocupação. Hoje, essas funções têm cotas para servidores públicos, ou seja, uma proporção 
delas deve obrigatoriamente ser assumida por concursados. Isso existe para evitar a nomeação de 
pessoas sem nenhum entendimento da área na qual vão trabalhar e a manipulação da máquina 
pública por interesses privados.  
Imagine o nível de desmandos que o governo poderá cometer se a maioria dos profissionais do 
Estado possuir vínculos frágeis e for composta por apadrinhados políticos? Mas o despotismo não 
para por aí: com esta PEC, o presidente pode decidir sozinho e sem nenhum diálogo com o 
Congresso Nacional a respeito da junção ou extinção dos órgãos da Administração Pública. Se 
esta proposta estivesse vigente, Bolsonaro poderia dar fim à Funai, ao ICMBio ou a outro órgão 
numa canetada, por exemplo.  
Além de seu conteúdo, a PEC 32 também é tirânica pelo momento em que se apresenta. Temos 
crise sanitária, recessão econômica e um orçamento profundamente aquém do necessário para 
enfrentar os desafios. É hora de discutirmos vacinação, o fortalecimento do nosso Sistema Único 
de Saúde, a criação de empregos e a retomada das aulas. De pautarmos uma reforma tributária 
progressiva, que aumente os recursos para os serviços públicos e diminua a desigualdade. 
Mais ainda, é o momento de valorizarmos a imensa maioria dos servidores concursados que tem 
batalhado para manter os serviços públicos de pé, entre eles os profissionais de saúde que, sob 
condições esgotantes e precárias de trabalho, seguem tentando preservar vidas.  
Mas, com sua tirania míope, o governo prefere pressionar o Congresso a discutir uma Reforma 
que fragiliza a atuação do Estado e gastar o tempo manchando a imagem dos servidores públicos 
para toda nossa população. 
 

 



Abaixo-assinado pede suspensão da PEC 32 durante a pandemia 
Com quase 500 mil mortos pela Covid-19, o Brasil passa pela pior crise no sistema de saúde 
pública da sua história. Diante dessa grave situação que o país atravessa, entidades sindicais, 
lideranças populares, parlamentares e sociedade civil organizada se juntaram em um abaixo-
assinado criado pela Frente Parlamentar Mista do Serviço Público. O objetivo é pedir ao presidente 
da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que suspenda a tramitação da PEC 32/20, 
conhecida como reforma Administrativa, durante o período em que durar a pandemia.  
No documento, que será entregue na próxima quarta-feira, 9, todos que assinam argumentam 
que as discussões sobre a matéria estão prejudicadas porque os representantes sociais não 
podem acessar as dependências do Congresso Nacional por conta do risco de contaminação pela 
Covid-19. As medidas de restrições em vigor impedem que um debate amplo e justo sobre a 
reforma aconteça, com pluralidade de ideias e pressão popular junto aos parlamentares. 
 
Pressa e divergências  
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), anunciou para esta terça-feira, 
08/06, uma reunião com todos os líderes partidários para “discutir mérito, ritos e procedimentos 
de tramitação” da reforma administrativa na comissão especial. A comissão será composta de 34 
titulares e 34 de suplentes. 
Com a criação, os líderes partidários devem indicar os integrantes do colegiado. Apesar do 
anúncio, ainda não há data para a comissão ser efetivamente instalada, os presidentes da Câmara 
e do Senado divergiram sobre a “intenção” do governo Bolsonaro em apoiar o avanço da reforma 
Administrativa no Congresso. O governo enfrenta um de seus piores momentos e a popularidade 
de Bolsonaro vem sofrendo queda enquanto aumenta o percentual de brasileiros a favor de seu 
impeachment.    
 
Reforma Tributária como prioridade 
O abaixo-assinado já conta com quase 100 mil assinaturas. A meta é chegar a 150 mil. Até quarta 
a expectativa é de que a adesão aumente.   O documento pede ainda que a proposta de reforma 
Tributária seja colocada em pauta das discussões antes da reforma Administrativa. “É imperioso 
que seja determinada a atualização das normas de cobrança e arrecadação de tributos. Somente 
após um aprimoramento do processo arrecadatório seria possível qualquer discussão da 
necessidade ou oportunidade de uma eventual reestruturação administrativa”, pontua o abaixo-
assinado. 

 

 
Junte-se a essa luta pela prestação do serviço público de qualidade, sem nenhum 

corte nos direitos e conquistas asseguradas ao povo na Constituição de 88. Acesse: 
https://www.change.org/p/deputado-arthur-lira-pp-al-suspens%C3%A3o-da-pec-32-2020-

reforma-administrativa-na-pandemia 

 
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

11/06 – 4ª Reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente dos trabalhadores da Ebserh; 

https://www.change.org/p/deputado-arthur-lira-pp-al-suspens%C3%A3o-da-pec-32-2020-reforma-administrativa-na-pandemia
https://www.change.org/p/deputado-arthur-lira-pp-al-suspens%C3%A3o-da-pec-32-2020-reforma-administrativa-na-pandemia

