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NESTE ANO...

PEC 32 não obtém 308 votos;
Governo planeja novo golpe.
2021 ﬁnda com a reforma Administrativa não sendo colocada em votação por falta de votos. Bolsonaro quer mudar, de novo, a CLT
Fotos: Mário Hashimoto

ano de 2021 chega ao ﬁm. Sabemos que foi um ano difícil
onde o governo federal (leiase Jair Bolsonaro, Arthur Lira
e Paulo Guedes) queria destruir de vez os serviços públicos, consequentemente acabar com os parcos serviços ainda realizado à população carente,
como a saúde e educação. Mais, iria acabar com o servidor público com a PEC 32,
que ﬁcou conhecida como a” PEC da Rachadinha” (quando um assessor – não
concursado – repassa parte do salário
para o político ou para alguém de sua família, em cheque ou em dinheiro vivo).
Pois é senhores e senhoras. Graças ao
nosso empenho, das Centrais e da Condsef/Fenadsef, mesmo na pandemia, porque foi necessário a presença nos atos no
estado, em Cuiabá e principalmente em
Brasília, onde se concentra a maioria das
decisões, uma vez que os parlamentares
não param de se movimentar, muitos na
calada da noite e como sempre, para retirar direitos dos trabalhadores.
Os 308 votos necessários à aprovação
da reforma Administrativa não foram
conseguidos na Câmara dos Deputados o
que fez com que a matéria não fosse incluída na pauta de votações antes do encerramento dos trabalhos de 2021. Isto é,
em 2022 vai ser retomada, mesmo em ano
eleitoral como disse o ministro da Economia Paulo Guedes.
Participamos de diversas audiências
públicas, das manifestações no aeroporto
internacional JK, no Anexo 2 da Câmara e
também no Senado, locais onde os bordões “Se votar, não volta” e “a PEC da rachadinha eu digo não”, foram ouvidos à
exaustão por parlamentares favoráveis à
reforma. Os contrários ajudavam a entoar
os cânticos. Tanto que, desesperada, a
presidente da CCJ, deputada Bia Kicis,
pediu para a presidência do parlamento, a
colocação de um cercadinho no vão do
bloco onde os manifestantes se abrigavam
porque, segundo ela, o som estava atrapalhando os trabalhos da comissão. De
nada adiantou. Com sol ou chuva, os manifestantes não arredaram o pé.

O

Mobilização - "Devemos sim comemorar

Ministro Paulo Guedes é escrachado como símbolo da corrupção

essa batalha vencida. Mas seguiremos
unidos, mobilizados e atentos para ampliar essa luta em 2022. Não tem arrego",
disse o secretário-geral da Condsef/Fenadsef, Sérgio Ronaldo.
E com razão, porque a PEC 23, relacionada aos precatórios, foi aprovada em

Sérgio Ronaldo (centro): seguimos unidos, mobilizados e atentos

primeiro turno, sob alegação de destravar
o programa Auxílio Brasil, mas no ﬁnal a
ﬁnalidade mesmo é eleitoreira já que os
recursos podem ser usados para pagar
emendas de relator.
E mais. Matéria publicada no Uol diz
que o presidente Bolsonaro quer modiﬁ-

Que este Natal seja mais do que
uma festa em família, seja a
celebração de um recomeço cheio de
paz e amor entre os homens de boa
vontade. 2021 foi um ano difícil, de
muita luta. Em 2022 continuaremos
empenhados em defesa das demandas
dos nossos bravos servidores. Feliz
Natal e um próspero Ano Novo a
todos(as) filiados(as) e seus
familiares.
São os votos dos diretores e
funcionários do Sindsep-MT

car, de novo, a CLT e uma das principais
medidas, caso aprovada, o trabalhador só
poderá ter direito ao uma folga aos domingos a cada dois meses. Um retrocesso
total.
Que venha 2022!

2

ANO XIV - Nº 168 - Dezembro de 2021

Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Mato Grosso

DESMONTE

Sindsep‑MT realiza Dia Nacional
de Luta dos servidores da Funai
Após a leitura, a carta de reivindicações foi protocolada. As PECs 32 e 23 foram alvos de críticas.
Sindsep-MT realizou na
manhã do dia 6, no pátio da
Funai, em Cuiabá, o Dia Nacional de Luta dos servidores
daquele órgão. Mato Grosso
é considerado um dos estados que mais
avança sobre as reservas indígenas, quer
pelo agronegócio, quer pelo garimpo, assassinando lideranças além de levar vários tipos de doenças aos povos originários.
Na ocasião foi feita leitura da carta de
reivindicações direcionada ao presidente
Marcelo Xavier e protocolada em seguida
no órgão regional. Os servidores públicos
federais cobram mudança imediata na
política indigenista do governo Bolso- A manifestação foi na entrada do órgão onde foi lida a carta
naro marcada por invasões de terras indígenas, destruição do meio ambiente, represálias e
Ataques - O presidente da CUT estadual, Henrique
perseguições aos servidores, inclusive com abertura
Lopes, elogiou a carta elaborada pela Condsef/Fede processos administrativos (PADs). A reforma adnadsef que traz parâmetros das discussões que queministrativa também foi destaque.
remos estabelecer em torno daqueles que são os direitos dos povos originários. “Não é de se duvidar que
PEC 32 - O presidente do Sindsep-MT, Carlos Alberto
em função de toda uma política de desmonte do
de Almeida disse que estamos diante de um governo
papel do Estado, da pressão do setor do agronegócio,
que até agora não mostrou a que veio mas sabe muito
das mineradoras e daqueles que querem se apropriar
bem retirar direitos do trabalhador. “Como se não
das terras, venham estabelecer pressão sobre toda e
bastasse a reforma da Previdência, a reforma Trabaqualquer política pública que venha no encontro de
lhista, a terceirização de todas atividades do serviço
proteger os povos originários. E aí colocam todo tipo
público e a Emenda Constitucional 95, hoje nós
de elementos do ponto de vista econômicos para
temos dois grandes desaﬁos que é a PEC 32 e a PEC
poder justiﬁcar os seus ataques e ampliar o latifúndio
23. A PEC 32 vem para acabar com os serviços públie fazer com que as pessoas percam as suas origens,
cos e com o servidor público. Nós já estamos vendo
neguem a sua cultura, neguem a sua religiosidade,
isso aqui na Funai. Não somos contra os trabalhadoneguem a sua condição de vida dos quais os mesmos
res, mas somos contra da forma como está sendo
culturalmente as têm de forma milenar”, pontuou o
feita os contratos temporários no país”, disse Carlos.
presidente da CUT-MT.

O

Associados do Nortão fazem reunião com sindicato

F

oi realizado no dia 10, na sede da Assusp, reunião com associados da região de Sinop onde foi repassado pelo
presidente Carlos Alberto de Almeida, a situação das PECs 32 e 23 e da PEC 101,
a dos intoxicados da Sucam. A mesa foi conduzida pelo diretor da Secretaria da Saúde do Trabalhador, João de Deus, que parabenizou o sin-

dicato pela luta incansável nestes últimos meses
em Brasília, de manhã no aeroporto JK e à tarde
no Congresso, combatendo a reforma administrativa que visa acabar com os serviços públicos.
Bandeiras - Como convidada, compareceu a
vereadora do município, Graciele Marques dos
Santos, do Partido dos Trabalhadores (PT). Com
um mandato popular, de esquerda e ser a
única representante mulher na Câmara de
Sinop, a professora disse que têm sofrido
muitos ataques por causa das pautas dos trabalhadores, como a cobrança pela qualidade
da saúde no município. “Sinop está em uma
situação precária. Quando a gente cobra por
pautas como por exemplo, o combate ao racismo, as nossas bandeiras são sempre marginalizadas. Nós estamos defendendo as
bandeiras que eles repudiam porque aqui
quem manda majoritariamente são os grandes empresários e o agro”, disse Graciele.
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O

Sindsep-MT, através da Assessoria Jurídica do escritório
do advogado João Batista dos Anjos, após êxito na ação
coletiva iniciou a fase de execução dos valores descontados indevidamente a título Plano de Seguridade Social (PSS) sobre 1/3 de férias.

Para o saque é necessário cópia do RG e do CPF, um
comprovante de residência atualizado, após o levantamento, deve
ser depositado a título de ressarcimento de
despesas no importe de 12% sobre valor bruto levantado.
O ressarcimento deverá ser depositados na conta bancária a seguir:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA 4875
CONTA CORRENTE 20.380-4
JOÃO BATISTA DOS ANJOS
CPF 199.073.465-00
Segue abaixo a relação dos servidores os quais os valores já encontram-se disponíveis para saque.
1/3 FÉRIAS
JUAREZ AUGUSTO DE ARAUJO
CLARISSE MARIA SALA
ELIETE JULIA SALA SANTIN
ANTONIO MELCHIORS
GILSO DE ANDRADE
GERVASIO LEONCIO DE ARRUDA
CARLOS ANTONIO SEBASTIAO SILVA
ADOLFO VERIDIANO DA SILVA
MARIA LUIZA POSSANI DA COSTA
MARTIM DE OLIVEIRA
ROLDINO PEREIRA DE MORAIS
NELSON DA SILVA
EURIDES DE OLIVEIRA ALVES
PEDRO ARGEMIRO DE ARRUDA
LUIZ EDUARDO PEDROSO
WILSON ALVES DOS SANTOS
ADAO DILKIN
LAURENTINO DIAS DE MOURA
NEUCI MARY FAGANELLO
ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
GIVALDO LIMA
ALEXANDRE PEREIRA FOLES
JAIR FRANCISCO SERPA
DIVINA ROSA DA SILVA
SIDNEY FERNANDES
ENOC DIAS REIS
PEDRO DE SA MENEZES SOBRINHO
ANA BENEDITA CARVALHO DOS SANTOS
CLEUZO DIAS CESAR
ANTONIO BEZERRA SAMPAIO
CARLOS CORREIA
MARA RUBIA ENORE BARBOSA
MARIA APARECIDA DA SILVA
ALVINO ALVES DA MATA
ANDRE FERREIRA DA SILVA
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
ANTONIO SANTANA DO ESPIRITO SANTO
ANTONIO VALDERI LOPES
ELIEZER CARDOZO LOUZADO CRUZ
EVERALDO NARCIZO MOREIRA
JOSE HENRIQUE SEMPIO TORRES
MARIA CARMEM MARQUES
LUCINDA VITURINA DE ARRUDA
MOACIR BORGES
JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA
ELIO DE MORAES
JOSE EL HAGE
VALDECI NAVES DO NASCIMENTO
ROBERTO TAUKAI
JULIANO PAUAKA
JEREMIAS POIURE
ISRAEL CORREA DA SILVA
GILMAR PAIEQUE PAROCA
CELSO PINTO DE BARROS
BENEDITO JOAQUIM DA SILVA
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE
FRANCISCO GALDINO DE ALENCASTRO

DIRETORIA EXECUTIVA TRIÊNIO 2019/2022
Presidente: Carlos Alberto de Almeida; Vice-Presidente: Elias Belisário de Araújo; Secretaria Geral: Fernando Pivetta; Adj. Secretaria
Geral: Damásio de Souza Pereira; Secretaria de Finanças: Gildásio Ferreira Gomes; Adj. Secretaria de Finanças: Luciano Marcio Gazzani; Secretaria de Administração: EnildoGomes; Adj. Secretaria de Administração: Nelso Fortunato Ojeda; Secretaria para Assuntos Jurídicos: Maurício Alves Rattacaso Júnior; Adj. Secretaria para Assuntos Jurídicos: Edilson César Cunha; Secretaria de Formação e Política Sindical: José Olímpio da Silva Neto; Adj. Secretaria de Formação e Política Sindical; Cícero José da Silva; Secretaria do Interior:
Benedito Assis da Silva; Adj. Secretaria do Interior: Albir Alvesde Brito; Secretaria de Imprensa e Comunicação: Gilmar Campos Soeiro;
Adj. Secretaria de Imprensa e Comunicação: Celso Alfredo Simon; Secretaria de Aposentados e Pensionistas: Izael Santana da Silva;
Adj.Secretaria de Aposentados e Pensionistas: Conceição Corrêa Costa Itacaramby; Secretaria da Saúde do Trabalhador: João de Deus
da Silva Filho; Adj. Secretaria da Saúde do Trabalhador: Aderbal Castro Queiroz; Secretaria dos Anistiados e Demitidos: Joacira Santana Rodrigues de Almeida; Adj. Secretaria dos Anistiados e Demitidos: Selmo Jacinto de Oliveira; Secretaria de Cultura, Secretaria de
Movimentos Sociais, Cultura, Raça e Etnia: Manoel Martins; Adj.Secretaria de Cultura, Secretaria de Movimentos Sociais, Cultura, Raça
e Etnia: Idivaldo Bernardes de Oliveira; Secretaria dos Empregados em Empresas Públicas: Joilson Ruas do Nascimento; Adj. Secretaria dos Empregados em Empresas Públicas: Sandra Cristina Ribeiro; Suplentes de Direção: I - Deusdete Cabral; II - Rosina Almeida
Paiva; III - Sergio Balbino Ferreira;IV - Zózimo Matias de Amorim; V - Neuza Divina de Jesus; VI – Jacira Weis. Conselho Fiscal – Membros Efetivos: I - João Sebastião AlvesPereira; II - Benedita Vandinéia de Oliveira; III - Edmilson Lourenço Máximo; Suplentes do Conselho Fiscal: I - Geovano Santos Moreira; II - Ademar Viana dos Santos; III - João Martins de Souza.
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EBSERH

Plenária aprova proposta do ACT 2022/2023
Trabalhadores administrativos também participaram. Enquanto isso, ACT 2020/2021 segue no TST com negociações suspensas até o próximo dia 31
o primeiro encontro presencial de empregados da
Ebserh da base da Condsef/Fenadsef, desde março
de 2020, a categoria aprovou proposta para o ACT 2022/2023
que será protocolada junto à empresa
até o ﬁnal desse mês. A atividade aconteceu nos dias 2 e 3, na sede do Sindsep-DF, em Brasília. Participaram 14
estados (MT, MS, SE, CE, PR, PI, SC,
PE, RS, MG, ES, BA, MA, RJ) e o Distrito Federal, sendo 33 delegados e 4
observadores. A novidade foi a participação de trabalhadores administrativos, enaltecidos durante a plenária.
O presidente do Sindsep-MT e da
Secretaria de Relações de Trabalho da
Condsef/Fenadsef, Carlos Alberto de
Almeida, foi o coordenador dos trabalhos nestes dois dias com Joilson Ruas
do Nascimento, do Hospital Universitário Júlio Muller/Ebserh, sendo reconduzido ao cargo de titular na mesa
de negociação.
"A mobilização e engajamento dos
empregados da Ebserh em todo o Brasil seguem essenciais para que a categoria obtenha avanços no processo de
negociações com a empresa que nos
últimos anos têm sido extremamente
difíceis e desaﬁadores", pontua o secretário-geral da Condsef/Fenadsef,
Sérgio Ronal da Silva. A intenção é que
as demais entidades representativas da
categoria CNTS, Fenam, Fenafar e FNE
se incorporem para que haja uma proposta única de ACT dos empregados
da empresa. O documento passa agora
por uma revisão e detalhamento ﬁnal
da assessoria jurídica da Confederação.

Fotos: Mário Hashimoto

N

2020/2021 - Já o ACT 2020/2021 segue
no Tribunal Superior do Trabalho
(TST) onde está com negociações suspensas até o próximo dia 31 de janeiro.
A decisão de suspender o dissídio coletivo de greve foi aprovada por ampla
maioria dos trabalhadores da Ebserh
em assembleias estaduais que foram

A participação de trabalhadores(as) administrativos foi o diferencial nesta plenária presencial, seguindo protocolos de biossegurança

também realizadas para eleger os representantes que participaram dessa
plenária.
Essa foi a primeira plenária presencial promovida observando protocolos
ainda necessários em atenção a pandemia de Covid-19 no Brasil. A versão da
proposta da categoria para o ACT
2022/2023 será divulgada assim que for
liberada a revisão técnica.
Para relembrar os pontos elencados na suspensão do dissídio de greve
referente ao ACT 2020/2021 listamos
aqui alguns dos principais pontos:

• Suspensão das negociações do ACT
2020/2021 até 31/01/2022;
• Devolução do valor descontado referente ao dia 13/05, de quem aderiu ao
movimento grevista,
com previsão de devolução na folha de pagamento do mês de setembro de 2021;
• Manutenção de todas
as cláusulas do atual
ACT, garantindo aos
empregados (as) a reti-

rada dos abonos referentes ao período
de 2021/2022, que poderão ser agendados até o dia 28/02/2022;
• Retomada das tratativas do processo
de negociação no início de fevereiro de

Carlos Alberto (centro) coordenou a
plenária que contou com a participação de
14 estados mais o Distrito Federal

2022, garantindo os debates dos dois
ACTs que estão vencidos;
• Garantia da participação dos representantes das comissões dos empregados (as) em todas as etapas do processo de mediação do TST e MPT.
(COM CONDSEF/FENADSEF)
Sérgio: “a mobilização da categoria é essencial para obtermos avanços nas negociações”

ATENÇÃO ASSOCIADOS(AS): SINDSEP-MT AMPLIA CONVÊNIOS
Sindsep-MT, visando facilidade e conforto aos nossos
ﬁliados (as), assinou parceria com a empresa Focco
Brasil Negócios & Parcerias
e está criando um Clube de Benefícios com funcionamento previsto já na
segunda quinzena de dezembro.
Euplácido Pedroso e Karlla Rodrigues, gestores da Focco Brasil estão, a
princípio, atendendo em nossa sede,
captando empresas dos mais variados
segmentos, inclusive aceitando sugestões de associados para possíveis parcerias.
O Clube de Benefícios irá proporcionar descontos exclusivos na
aquisição de produtos em lojas conveniadas ou de serviços. Este convênio é
exclusivo para FILIADOS do SindsepMT. Para utilizar o benefício, o servidor
(a) deverá apresentar a carteira de FILIADO que será fornecido em breve

O

aos nossos associados.
Veja a relação dos primeiros parceiros
conveniados ao SINDSEP/MT e seus respectivos descontos:
APARELHOS AUDITIVOS:
- Audax Aparelhos Auditivos
Av. Cel. Escolástico, nº 210 – Lixeira – Fone:
2127-2040
# Descontos de + 5% sobre o valor com desconto habitual (de 10%) da loja com pagamentos à vista ou de 5% sobre o preço normal, com pagamentos nos cartões de crédito
em até 10 vezes, exceto nas promoções.
CLÍNICA DE ESTÉTICA AVANÇADA:
- Royal Face – Cuiabá
Av. São Sebastião, nº 2142 – Goiabeiras – Fone:
99974-8486
# Descontos variados de 10% a 50% em todos
os procedimentos, exceto nas promoções,
com pagamentos à vista ou nos cartões de crédito em até 12 vezes e no carnê da beleza em
até 24 vezes, mediante análise de crédito com
os encargos da ﬁnanceira.
CLÍNICA DE PSICOLOGIA MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADA EM AUTISMO:

- Clínica de Psicologia Evolver
Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 74 – Popular – Fone: 2136-3046
# Descontos de 25% em tratamentos para
crianças com autismo e em psicologia, ﬁsioterapia e fonoaudiologia e de 14% em sessões
de psicologia, ﬁsioterapia e fonoaudiologia
para adultos e adolescentes, com pagamentos
à vista ou nos cartões de crédito.
CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA:
- Drª Pâmella Afonso – Odontologia
Av. Cel. Escolástico, nº 519 – Bandeirantes –
Fone: 99356-8734
# Consultar descontos na secretaria do sindicato.
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAÍCA:
- Tech Inov
Travessa Vila Rica, nº 66, Sobrado: 01 – Cidade
Alta – Fone: 99951-6430
# Descontos de 5% a 7% no sistema solar fotovoltaica.
- B M Solar
Rua F, Qda: 15, Casa: 23 – Barra do Parí Fone: 99644-7040
# Descontos de 5% nos projetos de energia
solar.

HIGIENIZAÇÃO DE ESTOFADOS:
- Super Dry
Higienização
Especializada
Agendamentos e orçamentos: 99807-0559
# Descontos de 15% à vista ou de 10% nos cartões de crédito em até 12 vezes em todos os
serviços, exceto nas promoções.
STUDIO DE BELEZA:
- Studio Lucas Varão Concept Hair
Rua G 7, Qda: 04, nº 21 – Nossa Srª Aparecida
– Fone: 99215-8750
# Descontos de 15% à vista ou de 10% nos cartões de crédito (parcelamentos à combinar)
em todos os serviços, exceto em manicure e
pedicure.
STUDIO DE MICROPIGMENTAÇÃO:
- Studio Angélica Felismino
Av. 08 de Abril, nº 88 – Popular – Fone:
99942-5787
# Descontos de 20% à vista ou nos cartões de
crédito nos serviços de micropigmentação e
remoção à laser, exceto nas promoções.
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O Sindsep-MT está com nova campanha de filiação de servidores,
da ativa, aposentados e pensionistas. Um dos principais motivos
de ser filiado é ser representado. Quanto maior o número de
filiados (as), mais forte estaremos na luta por benefícios e
contra retirada de seus direitos. A sindicalização é a consciência
de classe fundamental ao fortalecimento da categoria e do
sindicato. A hora é essa! Filie-se você também.

ARTIGO

OS SENADORES E A REFORMA ADMINISTRATIVA
VILSON ANTONIO ROMERO*
oi alcunhada pelo governo de
PEC da Nova Administração
Pública, e, ao iniciar a tramitação na CCJ (Comissão de
Constituição, Justiça e de Cidadania) da Câmara dos Deputados, modiﬁcava 27 trechos da Constituição Federal e
introduzia 87 novos, sendo 4 artigos inteiros. As principais medidas tratavam da
contratação, da remuneração e do desligamento de pessoal, válidas, segundo anunciava o governo, somente para quem ingressasse no setor público após a aprovação
das mudanças.
O texto inicial modiﬁcava trechos da
CF que tratam da Administração Pública
em geral (artigos 37 e 37-A); dos servidores
públicos (artigos 39, 39-A, 41, 40-A e 41-A);
dos militares dos estados, do DF e dos territórios (artigos 42 e 48); das atribuições do
presidente da República (artigo 84); dos
ministérios (artigo 88); das Forças Armadas (artigo 142); do Orçamento da União
(artigo 165); da Previdência Social (artigo
201); e de outras disposições gerais (artigo
247).
A PEC original também trazia regras
transitórias e previa a eventual atuação dos
entes federativos na regulamentação, já
que alguns dispositivos — como exigência
da criação de novos regimes jurídicos especíﬁcos para servidores —, se aprovados,

F

dependem de regulamentação posterior à
promulgação das mudanças pelo Congresso Nacional.
No debate e votação que ocorreu na
CCJ, o relator da PEC, Darci de Matos
(PSD-SC), teve aprovado em 25 de maio de
2021 por 39 a 26 o parecer sobre a admissibilidade da proposta, suprimindo alguns
itens do texto inicial.
Mattos retirou do texto os novos princípios da Administração Pública previstos
pelo governo: imparcialidade, transparência, inovação, responsabilidade, unidade,
coordenação, boa governança pública e
subsidiariedade. Verborragia inútil que poderia redundar em judicialização.
Da mesma forma, foram cortados outros 2 pontos da proposta: o que permitia
ao presidente da República extinguir,
transformar e fundir entidades da Administração Pública autárquica e fundacional,
via decreto; e o trecho que impedia a realização de qualquer outra atividade remunerada pelos servidores ocupantes de cargos típicos de Estado.
Na comissão especial, instalada em 9
de junho, o debate, as audiências públicas,
a mobilização da sociedade e dos servidores e as reviravoltas das diversas versões de
parecer e complementação de voto apresentadas pelo relator Arthur Maia (DEMBA), ﬁzeram com que somente em 22 de
setembro o texto ﬁnal fosse aprovado por
28 a 18 votos, com alterações substanciais

MÊS DE
JANEIRO 2022

NOME
ADELAIDE SOARES SODRE
AFONSO PINHEIRO DE MORAES
AIR RIBEIRO DA COSTA
ALUISIO SOUZA SANTOS
ANTONIO GONCALVES DE QUEIROZ
CARLA DA SILVA PASCHOALATTO
CARLOS MOREIRA DE LIMA
CASSIO DE MELLO CAMPOS
CLARA GOMES DE SOUZA
CLAUDIA SANDRA DE ANUNCIACÃO
CLAUDILEIA BARROS DE GUSMAO
CLAUDIO SANTANA GUIMARAES
CONSUELO MACAUBA DE PRADO
EDILENE FERREIRA LIMA
EDILENE GIANELLI LOPES
EDITE DA SILVA SANTOS
EDSON DE SOUZA MEIRA
EDSON RICARDO PERTILE
ELIZETE FERREIRA DA SILVA
ENOC DIAS REIS
EZIO GABRIEL DA SILVA
FLAVIO INACIO SCHARDONG
FRANCISCA ALVES PARABA RUBÉ
FRANCISCO CASSIANO DA SILVA
FRANCISCO DE ASSIS COSTA
GILDA BARRADAS
GILDASIO FERREIRA GOMES

DIA
07
24
04
13
07
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04
08
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07
22
31
12
06
13
14
07
21
29
20
09
30
29
16
17
08

em relação à proposta original.
Em termos relativos, foram mantidos
a estabilidade e os direitos adquiridos dos
servidores atuais. Entre as principais inovações mencionadas pelo relator estão a
avaliação autoaplicável do desempenho de
servidores, as regras para convênios (acordos de cooperação) com empresas privadas
sendo autorizadas a gerir serviços públicos
(como escolas e hospitais) e a “farra dos
temporários” que poderão ser contratados
por até 10 anos em todas as esferas de governo.
Embora já ocorra a gestão de serviços
públicos por intermédio de organizações
sociais e haja a contratação de trabalhadores temporários para atividades especíﬁcas,
com limitações temporais e legais nos entes
subnacionais, com o texto aprovado, locupletam-se todos da iniciativa privada ao
“tomarem de assalto” o Estado brasileiro.
Outras medidas ainda poderão aprofundar a reforma quando do debate e votação em 2 turnos no plenário da Câmara.
No que diz respeito ao Senado Federal, ainda vemos que os parlamentares
estão um pouco distantes dessa discussão,
apesar de já haver acompanhamento da
tramitação na Câmara por senadores como
Kátia Abreu (PP-TO), Alessandro Vieira
(Cidadania-SE) e Antonio Anastasia (PSDMG) que integram a coordenação da
Frente Parlamentar da Reforma Administrativa que defende, “com unhas e dentes”,

GRACILMA ASSUNCAO SOUZA
HELI ALVES DE SOUSA
HILDO CANUTO DA MATA SOUZA
HUMBERTO CLÓVIS KOTHE
IANA TERESA MOURA GOMES
INES GOMES ROSA
INÊS SEBASTIANA ALMEIDA CAMPOS
IZAEL SANTANA DA SILVA
IZIDORO GONCALO DOS SANTOS
JANETE FRANCISCA DE MORAIS CARVALHO
JARDES TONE DOS SANTOS PACHECO
JOACIL DOS REIS E SILVA
JOAO BENEDITO DA SILVA
JOAO LEVINO DA SILVA
JOAO MARTINS DE SOUZA
JOAO PAULO DE CAMPOS ALMEIDA
JOAO RAMOS DOS SANTOS
JOAO VILELA ROCHA
JOEL VIEIRA BARBOSA
JORGE FONSECA
JORGE GONCALO GOMES IBANEZ
JOSE CARLOS BEZERRA
JOSE CARLOS VIEGAS
JOSE MARIO DA SILVA FILHO
JOSE NOGUEIRA BASTOS
JOSEFINA JACINTO DA MOTA
JOSENICE AUXILIADORA TAVARES SIQUEIRA
KLEBER DE MIRANDA
LENNON RODRIGUES SILVA
LUCIANO MARTINHO DA SILVA
LUCINDA MARIA DA SILVA FIGUEIREDO
LUCIVANI FERREIRA DA SILVA
MANOEL MARTINS
MARCIO RAMOS
MARIA ALINA TUPAN SANTOS
MARIA DA CAMARA MORAES
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27

mudanças na direção do Estado mínimo e
da precarização dos serviços públicos.
No Senado, a tramitação de PEC tem
rito abreviado, com a CCJ assumindo a análise de mérito do texto, não havendo formação de comissão especial, como na Câmara dos Deputados.
Na CCJ, a aprovação ocorre por maioria simples, em votação única, sendo então
enviada ao plenário, onde também são necessárias 2 votações e 3/5 dos votos (49) dos
81 senadores para aprovação da matéria.
Na análise atual feita pelo Observatório do Parlamento, mantido pela Frente
Parlamentar Mista em Defesa do Serviço
Público, há 25 senadores favoráveis à Reforma Administrativa, mesmo não sabendo
qual o formato e o texto que chegará à Casa
Revisora. Outros 14 divulgaram publicamente posição contrária à proposta. Mas a
maioria (42) registra indecisão, pelo menos
até agora.
Portanto, há espaço político expressivo para a atuação das representações de
servidores e sociedade para obstaculizar a
aprovação de mudança constitucional que,
até o presente momento, sinaliza fortemente para o “desmonte” do serviço público brasileiro.
(*) AUDITOR FISCAL APOSENTADO E JORNALISTA,
CONSELHEIRO DA ABI (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE IMPRENSA) E DA

DIREÇÃO NACIONAL

DIEESE.

MARIA DE JESUS CARVALHO
MATUZALEM CALIXTO AGUIAR
MAURO JUVENAL DA SILVA
MOACIL GALDINO DELGADO
MORGANA GOMES GONÇALVES
NEUSA MARIA BROCH COELHO
NHAKAPRU METUKTIRE
NILTON DONIZETE DE OLIVEIRA
NILZA PIRES DE ARRUDA BUENO
OREZINA GUSMAO OLIVEIRA
OSVALDO DE OLIVEIRA
RAMAO RODRIGUES DA ROSA
ROGERIO ROQUE RUBERT
ROSALINA LEITE NASCIMENTO
ROSELI GONCALINA CORREA CAMPOS
ROSEMEIRE SOARES DA SILVA
SAMOEL RODRIGUES COIMBRA
SANTILIA DO PRADO ZADOLINNY
SEBASTIANA DA SILVA PEREIRA
SEBASTIANA MARIA DUARTE DE CAMARGO
SILVANETE RIBEIRO DA SILVA
SILVIA CRISTIAN DA SILVA
SUELI CAETANO MOREIRA
SULAMIRTES MARCONDES DE ARRUDA
TANIA RIBEIRO BATISTA
VAIL SANTANA DA SILVA ALBERNAZ
VALDENIR BATISTA DE OLIVEIRA
VALERIA SILVA MARIANO
VERA LUCIA NASCIMENTO ABREU
VICENTE BEZERRA DOS SANTOS
VICENTE MARTINS DE CARVALHO
VINICIUS JOSE DIAS DO CARMO
ZACARIAS MENDES DA COSTA
ZENILDA FLORES FIGUEIREDO
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