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O IMOBILISMO DA CATEGORIA IRÁ GERAR GRAVES EFEITOS NA TRAMITAÇÃO DA          

REFORMA ADMINISTRATIVA ENQUANTO O GOVERNO IMPLEMENTA MEDIDAS QUE PODEM 

AFETAR, IMEDIATAMENTE, O TRABALHO DOS SERVIDORES.  

Foi publicado o Decreto 10.715, de 09.06.2021, que institui os Sistemas Estruturantes da               

Administração Pública Federal que trata de gestão de pessoas e tem, por característica, centralizar em 

plataformas tecnológicas, a execução de atividades da gestão de pessoal da administração pública  

federal gerenciada por um órgão central do Ministério da Economia. 

Sem uma postura de retaguarda, medidas centralizadoras de controle poderão comprometer, sem que 

se dê conta, a segurança e a estabilidade dos servidores em suas atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

A Comissão Especial, a partir de hoje em 10 sessões, receberá emendas sobre o mérito da PEC 32.  

Foi eleito presidente o Dep. Fernando Monteiro (PE) e designado relator o dep. Artur Oliveira Maia 

(BA). 

Em audiência com o Presidente da Câmara, parlamentares e representantes dos servidores, inclusive 

do SINAL, entregaram o abaixo-assinado com cerca de 120 mil assinaturas pela suspensão da        

tramitação da matéria.  

Na oportunidade, o Presidente do FONACATE enfatizou que restou claro nos debates que a PEC 32 

não aprimora em nada o serviço público, vem entregar ao setor privado grandes áreas do Serviço   

Público e fomentar a corrupção no Brasil, e que, seguramente, afeta diretamente os atuais servidores. 

O Fórum ficou de encaminhar ao gabinete de Lira um ofício sobre esses pontos. 

Arthur Lira disse que não tem “compromisso com o texto do governo e que nada sairá da Câmara 

em   prejuízo ao direito adquirido”.   

REFORMA ADMINISTRATIVA 

Participe dos atos do SINAL.    

Críticas e sugestões ao Conselho do SinalBH,  

envie email para sinalbh@sinal.org.br 

SINAL ALERTA PARA INÉRCIA DA CATEGORIA 
SUGIRA: O CN VOLTA  A DISCUTIR OS RUMOS DA  

MOBILIZAÇÃO NA 3ª.FEIRA (15) 

Não se omita. Sugira.  
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