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Circular Ofício nº 145/2021adm  

 

Brasília, 16 de Setembro de 2021. 

 

URGENTE                                                                           

Aos Sindicatos Filiados 

 

Assunto: Orienta participação das entidades nas atividades de pressão aos deputados 

nos estados contra a PEC 32 e convoca caravanas/delegações a Brasília na semana dos 

dias 20 a 24/09 para pressão por ocasião da votação da PEC no Congresso Nacional.  

 

Senhores(as) Dirigentes Sindicais, 

  

A Fenajufe - Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério 

Público da União participou, juntamente com sindicatos de sua base, dos atos de pressão aos 

parlamentares, nos dias 14 a 16 de setembro, no aeroporto de Brasília/DF, nas ruas, na 

Câmara dos Deputados contra a PEC 32, mobilização que teve grande importância para a 

retirada e possível alteração do parecer do deputado Arthur Maia.  

Tramitação da PEC 32/2020 – Amanhã (17), o relator da matéria apresentará novo 

parecer sobre a PEC, que deve estar aberto a destaques e emendas até segunda (20). Assim, na 

próxima semana o mesmo pode ser votado pela Comissão Especial que trata da Reforma 

Administrativa. Depois de votada, a matéria segue ao Plenário da Câmara para ser votada em 

1º turno, que poderá acontecer ainda na quarta ou quinta-feira da mesma semana. Para ser 

aprovada precisará de 308 votos favoráveis. Nossa tarefa é atuar de forma organizada e 

coordenada nos estados e em Brasília/DF para impedir a aprovação da PEC 32/2020 e 

consequente destruição dos serviços públicos.  
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Neste sentido, após as manifestações ocorridas nos dias 14,15 e 16 de setembro, que 

reuniu e unificou os servidores públicos federais, estaduais e municipais e diversas outras 

categorias na luta contra os ataques do governo, a Fenajufe Orienta: 

 

   

Luta Contra a PEC 32/2020 – Pressão total sobre os parlamentares. 

17 e 20 de setembro: Intensificar e concentrar a pressão total sobre os deputados nas 

redes sociais, principalmente sobre os indecisos e favoráveis à PEC 32, nos próximos dias, 

usando para isso todas as ferramentas disponíveis, em especial as que estão relacionadas no 

site www.contrapec32.com.br, das Centrais Sindicais, Fonasefe e outros movimentos. Além 

disso, os sindicatos podem organizar, juntamente com outros sindicatos do serviço público, 

visita com o maior número de pessoas aos escritórios dos deputados nos seus estados de 

origem, em suas residências, entre outras atividades. 

Semana de 20 a 24 de setembro: é a semana prevista para votação da PEC 32 na 

Comissão Especial ou mesmo no Plenário. A Fenajufe orienta os sindicatos a enviarem o 

máximo de representantes possível para Brasília, em especial nos dias 21 (de manhã) a 23/09 

(até o final do dia) — se possível chegando em Brasília na noite do dia 20 e permanecendo até 

a manhã do dia 24 — com vistas a fazer pressão e trabalho de conscientização da grave 

situação que os parlamentares deixarão o país caso votem na proposta de reforma 

administrativa do governo Bolsonaro.  

As entidades já conhecem a forma de atuação dentro do Congresso Nacional e devem se 

organizar para ela. Também é importante trazerem faixas e material visual (camisetas com a 

identidade já enviada pela Federação, cartazes, etc). 

A Fenajufe pede aos sindicatos que informem, até o dia 19 de setembro, pelo e-mail 

fenajufe@fenajufe.org.br o nome completo, número do CPF, e-mail e celular (DDD) de 

seus representantes que participarão das atividades em Brasília/DF, para que a 

Federação possa negociar a entrada do máximo de delegações junto à Câmara dos 

Deputados e também incluir no grupo de WhatsApp, com intuito de organizar nossa 

atuação durante a semana de mobilização. 

http://www.contrapec32.com.br/
mailto:fenajufe@fenajufe.org.br
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Devido à pandemia da Covid- 19, a Câmara dos Deputados está com restrição no acesso 

à Casa legislativa. Temos informações de que os gabinetes podem permitir a entrada de 

poucas pessoas por dia. Neste sentido, orientamos os sindicatos filiados a buscarem 

imediatamente os deputados do seu Estado para negociarem a entrada na Câmara de 

seus representantes via autorização dos gabinetes. 

No dia 17 de setembro, pela manhã, haverá reunião do Fonasefe e Fórum das Centrais. 

Após, enviamos mais informações nas nossas mídias.  

Contando com a colaboração e pronta adesão ao nosso chamado, apresentamos nossas 

saudações sindicais. 

 

 

 

 

Engelberg Belém Pontes 

Coordenador Jurídico Parlamentar 

 

 

 

 

 

 

 

Leopoldo Donizete de Lima 

Coordenador Jurídico Parlamentar 

 

Fabiano dos Santos 

Coordenador Geral 

 

 

 

 

 

 

Thiago Duarte Gonçalves 

Coordenador de Formação Política e 

Organização Sindical 

 


