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Núcleo Regional Sul de Minas se une a outras entidades na luta contra a reforma
administrativa
A Coordenação do Núcleo Regional Sul de Minas deu um passo importante para a execução das
estratégias de luta contra a PEC 32/20, da reforma administrativa e em defesa do serviço público,
definidas na reunião do Pleno, no último dia 09/07.
No dia 12/07, a Coordenação do Núcleo Regional Sul de Minas, juntamente com representantes de
entidades sindicais como, CUT, SINPRO, Sinttel, Rodoviários, Sindicato dos Profissionais da Educação
da Rede Municipal de Ensino de Pouso Alegre e Região (SINPROMAG) e Sindicato dos Servidores
Públicos municipais de Varginha, se reuniu com a presidente da Câmara Municipal de Varginha, a
vereadora Zilma Maria Silva, para solicitar a realização de uma audiência pública na cidade para
debater as consequências da reforma administrativa que representa o fim dos serviços públicos
gratuito para a população.
Tendo em vista o recesso parlamentar que começa nesta semana, a vereadora se comprometeu a
conversar com os demais vereadores e também com o deputado federal da região para agendarem a
referida audiência pública para a volta do recesso parlamentar, em agosto.

Plano de Lutas
A solicitação de audiência pública para debater a PEC 32/20 da reforma administrativa é uma das
ações do Plano de Lutas definidas durante a reunião do Pleno Sul de Minas, no último dia 09/07. As
ações incluem ainda a realização de audiências públicas nas principais cidades da região, além de
atividades conjuntas com outras entidades representativas dos servidores públicos, com o objetivo de
alertar a população sobre os prejuízos da PEC 32/20 e sobre a necessidade de pressão sobre os
parlamentares (deputados federais) para que votem contra essa proposta que, se aprovada,
representará o fim dos serviços públicos para a população.
A próxima atividade definida pelo Pleno Sul de Minas é a realização de uma reunião, no próximo dia
15/07 (5ª feira), às 16h, com entidades sindicais públicas do Sul de Minas e representantes das
Centrais para deliberar sobre as estratégias de luta contra a reforma administrativa e em defesa dos
serviços públicos.

Frente parlamentar e servidores recorrem ao TCU por dados da reforma administrativa
Os servidores juntamente com a Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público (Servir Brasil)
recorreram ao Tribunal de Contas da União na tentativa de conseguir dados do governo que
embasaram a reforma administrativa (PEC 32). O ministro do TCU, Raimundo Carreiro, é relator de
representação protocolada em junho pela Servir Brasil. O documento tem como objetivo "suscitar a
atuação do TCU, de constitucional competência fiscalizadora, frente à falta de publicidade e de
transparência dos documentos técnicos referentes ao impacto orçamentário-financeiro da PEC 32",
informaram as entidades.
A representação também cita estudo da Consultoria de Orçamentos do Senado, que indica piora da
situação fiscal da União, "seja por aumento das despesas ou por redução das receitas", com
aprovação da reforma.
'Distorções na Previdência'
Na reunião, os representantes das entidades de servidores ressaltaram as "distorções encontradas
recentemente pelo TCU" durante a apreciação das contas do governo. As informações "apontaram
para a manipulação de dados dos regimes previdenciários dos servidores civis e militares", sendo,
segundo eles, "utilizados pelo governo para justificar a reforma da previdência em 2019". O relator se
colocou aberto ao diálogo, de acordo com os relatos, e afirmou que trataria do tema com técnicos
responsáveis pela instrução do processo.

Comissão aprova projeto que determina perda de cargo público em caso de violência
doméstica
Foi aprovado pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados
proposta que determina a perda de cargo, mandato eletivo, função ou emprego público caso a pessoa
seja condenada a mais de um ano de prisão por crimes envolvendo violência doméstica e familiar
contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência.
Trata-se do substitutivo apresentado pelo relator, deputado Kim Kataguiri (DEM-SP), ao Projeto de Lei
7396/10, do ex-deputado Luiz Carlos Hauly, e 38 apensados. O relator considerou sugestões do
colegiado ao alterar o Código Penal e o Estatuto do Idoso.
Atualmente, o Código Penal prevê especificamente a perda de cargo, função e mandato nos casos de
condenação a penas de prisão por mais de um ano nos crimes contra a administração pública. Nos
demais crimes, a medida deverá ser adotada apenas quando a pena for de no mínimo quatro anos de
prisão.
O substitutivo aprovado amplia a norma para incluir na regra os integrantes de qualquer tipo de
conselho na administração direta ou indireta, sejam eles os de empresas, fundações ou consórcios
públicos, além de sociedades de economia mista, concessionárias ou qualquer outra controlada pela
União.
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