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Segunda-feira  

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 pú-
blica da sua história. Diante dessa 
grave situação que o país atraves-
sa, entidades sindicais, lideranças 
populares, parlamentares e socie-
dade civil organizada se juntaram 
em um abaixo-assinado criado pe-
la Frente Parlamentar Mista do 
Serviço Público. O objetivo é pedir 
ao presidente da Câmara dos De-
putados, 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 re-
presentantes sociais não podem 
acessar as dependências do Con-
gresso 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 pres-
são popular junto aos parlamenta-
res. 

Pressa e divergências  
Lira anunciou na tarde dessa 

quarta-feira, 2, a criação da Comis-
são Especial que vai discutir o mé-
rito da proposta de reforma Admi-
nistrativa enviada pelo governo 
Bolsonaro-Guedes ao Congresso 
Nacional em setembro do ano pas-
sado, em pleno avanço da pande-
mia no Brasil. A comissão será 
composta de 34 titulares e 34 de 
suplentes. 
Com a criação, os líderes partidá-
rios devem indicar os integrantes 
do colegiado. Apesar do anúncio, 
ainda não há data para a comissão 
ser efetivamente instalada. Essa 
semana os presidentes da Câmara 
e do Senado divergiram sobre a 
intenção do governo Bolsonaro em 
apoiar o avanço da reforma Admi-
nistrativa no Congresso. 
O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, teria ligado para Rodrigo 

Pacheco, presidente do Senado, 
para dizer que o presidente Jair 
Bolsonaro apóia a proposta. Mas o 
próprio Guedes teria dito a Pache-
co que Bolsonaro não quer a refor-
ma. O governo enfrenta um de 
seus piores momentos e 
a popularidade de Bolsonaro vem 
sofrendo que-
da enquanto aumenta o percentu-
al de brasileiros a favor de seu im-
peachment.    

Reforma Tributária como 
prioridade 

O abaixo-assinado já conta 
com quase 100 mil assinaturas. A 
meta é chegar a 150 mil. Até quar-
ta a expectativa é de que a adesão 
aumente.    

O documento pede ainda 
que a proposta de reforma Tribu-
tária seja colocada em pauta das 
discussões antes da reforma Admi-
nistrativa. “É imperioso que seja 
determinada a atualização das 
normas de cobrança e arrecadação 
de tributos. Somente após um 
aprimoramento do processo arre-
cadatório seria possível qualquer 
discussão da necessidade ou opor-
tunidade de uma eventual reestru-
turação 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. 

Leia íntegra do documento e 
assine em nosso site 
www.sindsep.org.br 

Com informações repassa-
das pela Condsef 
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SINDSEP SOLIDÁRIO  
A campanha de arrecada-

ção de alimentos organizada pe-

lo Sindsep/MA para a população 

mais afetada de São Luís pela 

pandemia continua a pleno va-

por e com a ajuda de todos(as) 

esperamos conseguir arrecadar 

pelo menos uma tonelada de 

alimentos para diminuir a angus-

tia e o desespero de parte de 

nossa população que agora sofre 

por não ter o que comer ou ali-

mentar seus filhos. Vamos doar. 

Doar é um gesto de amor. 


