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

 
Comissão Especial inicia trabalhos de análise da PEC da reforma administrativa 

Nesta quarta-feira, 16/06, acontece a primeira reunião da Comissão Especial da reforma 
administrativa (PEC 32/2020) na Câmara dos Deputados. O colegiado deve debater o plano de 
trabalho, deliberar sobre requerimentos e eleger os três vice-presidentes. O relator do texto, 
deputado Arthur Maia (DEM-BA), afirmou que entregará o seu relatório à comissão na primeira 
quinzena de agosto. A agilidade é uma exigência do presidente da Câmara, Arthur Lira 
(Progressistas-AL), um dos aliados de Bolsonaro no parlamento que defende a aprovação da reforma 
até o fim do ano. 
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/2020 põe fim ao Regime Jurídico Único (RJU), acaba 
com a estabilidade e cria novas carreiras e formas de acesso ao serviço público – deixando os atuais 
servidores em “carreiras em extinção”, com a possibilidade de salários e benefícios congelados. Os 
retrocessos promovidos pelo texto facilitam a demissão dos atuais servidores e permite aos governos 
lotear entre apadrinhados muitos cargos de chefia que hoje só podem ser ocupados por servidores 
concursados. O desmonte dos serviços públicos vai prejudicar todos os servidores, mas 
especialmente os brasileiros mais carentes, principais usuários dos serviços que hoje são garantias 
previstas na Constituição. 
A Comissão Especial, presidida pelo deputado Fernando Monteiro (PP/PE), teve sua composição 
alterada de 34 membros titulares para 47, com igual número de suplentes. Dos quatro deputados 
federais de Minas Gerais que compõem a comissão como titulares, três deles são 
favoráveis à aprovação da PEC 32/20: Euclydes Pettersen (PSC), Lincoln Portela (PL), 
Tiago Mitraud (Novo). O prazo para o relator proferir seu parecer será de até 40 sessões da Casa, 
contadas a partir do dia 9 de junho. O prazo para apresentação de emendas será de 10 sessões, 
contadas a partir do dia 10 deste mês. Cada emenda terá de ser assinada por 171 deputados. 
Após ser analisado pela comissão especial, o texto ainda será votado em dois turnos no Plenário e, 
para ser aprovado, precisará do apoio, em cada um deles, de pelo menos 308 votos dos 513 
deputados. 
 

A mobilização contra a PEC 32/2020 precisa do seu reforço 
A mobilização contra a PEC 32/2020 precisa do seu reforço. Envie mensagens aos membros da 
Comissão Especial para cobrar posicionamento contrário à reforma administrativa. A tramitação da 
reforma administrativa, nos termos da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/2020, entra na 
fase decisiva, na Câmara dos Deputados, com a análise da Comissão Especial. Dos quarenta e sete 
parlamentares que serão responsáveis pela análise de mérito, trinta  e cinco já foram designados. O 
deputado Fernando Monteiro (PP-PE) foi eleito presidente do Colegiado e indicou, para a relatoria, 
Arthur Oliveira Maia (DEM-BA).  A composição, majoritariamente pró-reforma, reforça o cenário 
adverso para os servidores públicos brasileiros. É hora de intensificarmos a nossa mobilização. Veja 
como participar: 
 
NAS REDES SOCIAIS 
Listamos, abaixo, os contatos dos deputados federais mineiros membros da Comissão. Entre em 
contato, ressalte os prejuízos que a matéria representa ao serviço público e peça que o deputado se 
posicione contra a proposta.  
 



NO PORTAL E-DEMOCRACIA 
Acompanhe os trabalhos da Comissão Especial no portal e-democracia. Envie sua opinião no chat, 
durante as audiências, e questione os parlamentares favoráveis à proposição. A próxima reunião está 
agendada para quarta-feira, 16 de junho, quando o colegiado definirá o cronograma de trabalho.  No 
mesmo portal, está aberta uma enquete sobre a PEC 32/2020. Até o momento, 193 mil pessoas 
manifestaram “discordar totalmente” da proposta.  
Acesse: https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2262083 e Vote DISCORDO TOTALMENTE! 
 
POR EMAIL  
Envie emails aos parlamentares. Preparamos uma carta modelo Vamos à luta! Os contatos dos 
deputados você encontra na Modelo da Carta: 
 
Prezado Deputado, 
A Proposta de Emenda à Constituição 32/2020, em análise na Comissão Especial, afeta os atuais 
servidores públicos, estimula a corrupção, ataca o instituto do concurso público e abre brecha para o 
autoritarismo. Conto com seu apoio para: 
• Suprimir a previsão de afastamento de servidor por decisão em segunda instância, mantendo a 
necessidade de trânsito em julgado (art. 41, §1º, inciso I); 
• Preservar a irredutibilidade salarial para todos (art. 37, inciso XXXIII); 
• Manter o Regime Jurídico dos servidores atuais, em contraposição ao limbo jurídico criado pelo 
caput do art. 2º da PEC 32/2020; 
• Defender a previsão de regulamentação de desligamento por insuficiência de desempenho por Lei 
Complementar, como é hoje, e não por Lei Ordinária que permite a definição por Medida Provisória 
(art. 41, caput); 
• Impedir que o presidente possa alterar por Decreto as atribuições de servidores efetivos (art. 84); 
• Garantir a estabilidade para todos os vínculos efetivos (art. 41 e art. 41-A, inciso II); 
• Excluir vínculo por experiência (art. 39-A, inciso I), que acrescenta insegurança jurídica 
desnecessária ao estágio probatório, além de ferir a impessoalidade do concurso público; 
• Suprimir novas hipóteses de contratação por prazo determinado, tais como aquelas destinadas a 
lidar com “acúmulo transitório de serviço” impossível de precisar (art. 39-A, §2º); 
• Não permitir cargos de liderança em áreas técnicas e estratégicas (art. 37, inciso V); 
• Vedar o desligamento de cargos de liderança e assessoramento por questões político-partidárias 
(art. 41-A, parágrafo único); 
• Manter as Funções Comissionadas do Poder Executivo (FCPEs) ou Funções Comissionadas 
Executivas (FCEs) como cargos de preenchimento exclusivo por servidores de carreira (a PEC 
32/2020 permite cargos comissionados sem vínculo efetivo mesmo em atividades sensíveis, art. 39, 
inciso III). 
Certo de que Vossa Excelência atuará, na Comissão, em defesa dos serviços públicos e do Estado 
brasileiro, agradeço. 
 

 Euclydes Pettersen (PSC) 
Telefone: (61) 3215-5456  
E-mail: dep.euclydespettersen@camara.leg.br  
E-mail 2: euclydes2018@gmail.com  
Facebook: https://www.facebook.com/EuclydesPettersenOficial/ 
Twitter: https://twitter.com/euclydespetter?lang=ar 
Instagram: https://www.instagram.com/euclydespettersenoficial/?hl=pt-br 
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 Lincoln Portela (PL) 
Telefone: (61) 3215-5615  
E-mail: dep.lincolnportela@camara.leg.b 
Youtube: https://www.youtube.com/user/lincolnportelatv 
Facebook: https://www.facebook.com/deputadolincolnportela 
Twitter: https://twitter.com/lincoln_portela 
Instagram: https://www.instagram.com/deputado.lincolnportela/ 
 

 Tiago Mitraud (Novo) 
Telefone: (61) 3215-5544  
Whatsapp: (31) 99663-0030  
E-mail: dep.tiagomitraud@camara.leg.br 
E-mail 2: contato@mitraud.com  
Youtube: https://www.youtube.com/c/TiagoMitraud30 
Facebook: https://www.facebook.com/TiagoMitraud/ 
Twitter: https://twitter.com/tiagomitraud 
Instagram: https://www.instagram.com/tiagomitraud/?hl=pt-br 
 

Todos ao ato por vacina e contra Bolsonaro em 19 de junho 
Mais uma vez, frente ao desgoverno de Jair Bolsonaro e a péssima gestão frente à pandemia de 
covid-19, que já levou quase 500 mil brasileiros à morte, população sairá às ruas nesse sábado (19) 
para reivindicar vacina para todos e auxílio emergencial de R$ 600 para 60 milhões de trabalhadores, 
que estão sem renda e sem emprego. Em Minas Gerais, até o momento mais de 30 cidades já ato 
confirmado no #19J: Alfenas, Araguari, Barbacena, Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Campo Belo, 
Conselheiro Lafaiete, Divinópolis, Formiga, Governador Valadares, Ipatinga, Itabira, Itabirito, Itaúna, 
João Monlevade, Juiz de Fora, Lavras, Leopoldina, Montes Claros, Muriaé, Ouro Preto, Passos, Pouso 
Alegre, Raposos, Ribeirão das Neves, São João del Rei,  
São Lourenço, São Sebastião do Paraíso, Sete Lagoas, Ubá, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Viçosa. 
 

 
É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do diretor Guilherme da Silva Malta. O 
companheiro era servidor aposentado do Ministério da Saúde e atualmente compunha a Secretaria 
de Assuntos Jurídicos do SINDSEP-MG. Filiado ao sindicato desde 1995, Guilherme tinha 71 anos e 
era uma liderança ativa na região de Januária, no norte de Minas, sempre incansável na defesa dos 
direitos dos servidores, principalmente os da extinta Sucam, intoxicados pelo DDT. Toda nossa 
solidariedade à família e amigos do companheiro Guilherme nesse momento! 
Guilherme da Silva Malta, presente! 
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