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Brasília, 14 de abril de 2021. 

FASUBRA PARTICIPA DA REUNIÃO DA FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM 

DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO, COM O VICE PRESIDENTE DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS 

A Direção Nacional da FASUBRA, participou da reunião, no dia 08/04, com a Frente 

Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, que contou com a presença do vice-

presidente da Câmara de deputados Marcelo Ramos PL AM. A reunião foi coordenada 

pelos deputados Rogério Correia PT MG e Paulo Ramos PDT RJ e contou com a 

presença de 98 representantes das entidades sindicais do serviço público e centrais 

sindicais. A  reunião discutiu a necessidade da suspensão da tramitação e votação da 

PEC 32 - Reforma Administrativa. Os representantes das entidades presentes se 

posicionaram contra a PEC 32, destacando os pontos que atingem os servidores e 

desmontam  o estado. Para a Direção Nacional da FASUBRA, a PEC 32 é uma reforma 

que não atende as necessidades da população que se utiliza do serviço público, sendo 

assim o segmento mais vulnerável da sociedade é oque mais sofrerá com o desmonte 

do serviço público. Além de atingir diretamente os servidores públicos na perda de 

direitos. O Deputado Marcelo Ramos na sua fala, destacou a sua contrariedade a 

respeito do fim da estabilidade no serviço público, disse que os privilégios no serviço 

público não são regra, mas a exceção. Ainda afirmou que os termos de avaliação de 

desempenho no setor público devem ser discutidos, mas não concorda com a 

transferência de poder do Legislativo para o Executivo como está na proposta  da PEC. 

O Deputado Ramos se comprometeu a dialogar com o presidente da Câmara Arthur 

Lira Progressistas AL, para abrir sua  agenda para receber os deputados que compõem 

a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público e representantes das 

entidades para debater o tema. Também foi encaminhado que a Frente Parlamentar 

Mista do Serviço Público construiria um documento destacando os todos os pontos 

considerados críticos da reforma Administrativa para subsidiar o debate com o 

Presidente da Câmara, o deputado Lira. Segundo o deputado Rogério Correia, caso 

continue a tramitação da PEC, a bancada de oposição já se prepara para apresentar as 
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obstruções no parlamento. A Direção Nacional da FASUBRA, continua acompanhando 

as reuniões da Frente parlamentar e a tramitação no congresso da PEC 32. Além disso, 

segue articulando ações em conjunto com as entidades que atuam junto ao FONASEFE 

e permanece pressionando os parlamentares para que suspendam a votação. Também 

mantém a orientação às entidades de base que atuem em seus estados e  pressionem 

os parlamentares em seus escritórios políticos, nas campanhas em rede sociais, dentre 

outras, para que votem pela retirada da proposta do governo de desmonte do estado. 

  

FORA BOLSONARO E MOURÃO! 

VACINAS PARA TODAS E TODOS 

A DIREÇÃO NACIONAL DA FASUBRA ORIENTA AS ENTIDADES DE BASE PARA 

INSTALAÇÃO DO COMANDO NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A PEC 32  

Em cumprimento às deliberações da Plenária Nacional ocorrida nos  dias 11, 12, 13 e 

17 de março, a Direção Nacional da FASUBRA, reuniu-se no dia 05/04 com o objetivo 

de definir os critérios para a instalação do Comando Nacional de Mobilização para 

acompanhamento da tramitação da Reforma Administrativa, a PEC 32. 

No início da reunião foi observado que na convocatória da reunião da DN havia sido 

pautado o debate sobre a instalação do Comando saiu na convocatória com a seguinte 

chamada: Encaminhamento sobre a constituição da Comissão de Mobilização de 

BASE. (CMB). Observado o destaque sobre o erro no enunciado da pauta a 

coordenação da mesa imediatamente solicitou que fosse desconsiderado tal 

enunciado e fosse considerado o seguinte enunciado: Encaminhamentos sobre a 

constituição e instalação do COMANDO NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO. 

Após esse ajuste na pauta a Direção Nacional, encaminhou e votou as propostas que 

seguem abaixo para instalação do Comando Nacional de Mobilização. 

 

Também seguindo a deliberação da Plenária Nacional, DN da FASUBRA orienta 

as entidades de  base a constituírem os comandos de mobilização de base. 
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Critérios para indicação de representantes para o Comando Nacional de Mobilização 

para acompanhamento da tramitação da Reforma Administrativa- PEC 32. 

 • As entidades de base deverão indicar suas/seus representantes 

escolhidas/escolhidos em assembleia geral, cujo tema seja pautado;  

  • Os critérios para indicação estão previstos no Estatuto da Federação nos artigos 32 

e 33 e seus parágrafos, conforme transcrito a seguir:  

II - PLENÁRIA NACIONAL GERAL DA FASUBRA SINDICAL DA CONSTITUIÇÃO  

Artigo 32 - A Plenária Nacional Geral (PNG), órgão máximo de deliberação entre um 

Congresso e outro, será constituída por delegados dos Sindicatos filiados, eleitos em 

conformidade com os seus Estatutos, respeitada a representação proporcional de suas 

Seções Sindicais e, ainda, por um representante da Direção do Sindicato, referendado 

pelas Assembleias Gerais de Base. 

Artigo 33 - As delegações dos Sindicatos serão compostas por representantes 

diretos da base da categoria e por membros da Coordenação e/ou Direção das 

Entidades Filiadas, referendado pelas Assembleias de Base, de acordo com a 

seguinte tabela relativa às respectivas seções sindicais: 

Número de Trabalhadores na Base Delegados de Base Delegados de Direção 

 

Até 500           01 01  

501 a 1500     02 01 

1501 a 3000   03 01  

3001 a 5000   04 01  

5001 a 7500   05 01 

7501 a 10500        06 01 

Acima de 10500    07 01 

 

§ 1º - É obrigatória a realização de Assembleia Geral antecedendo a respectiva Plenária 

Nacional Geral para que seja aceito o credenciamento de delegados, inclusive para 

inscrição dos delegados representantes das Diretorias das Entidades de Base.  
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§ 2º - A escolha dos delegados de base para a Plenária Nacional Geral, no caso de 

apresentação de mais de uma chapa, obedecerá ao critério da proporcionalidade entre 

as chapas concorrentes, de acordo com os seguintes critérios:  

I - Quando houver 2 (duas) chapas só participam as que obtiverem no mínimo 10 % 

(dez por cento) dos votos válidos; 

II - Quando houver mais de 2 (duas) chapas só participam as que obtiverem pelo 

menos 5% (cinco por cento) dos votos válidos. 

 

§ 3º - Serão considerados votos válidos para cálculo da proporcionalidade apenas 

aqueles atribuídos a qualquer uma das chapas concorrentes.  

§ 4º - A proporção dos delegados de base de cada chapa concorrente será estabelecida 

tendo em conta o número total de presentes na Assembleia Geral e o número de votos 

válidos obtidos por cada chapa concorrente, observado o quórum mínimo para 

escolha de 1(um) delegado para cada 10 (dez) presentes na Assembleia Geral, ou 

fração igual ou superior a 5 (cinco).  

§ 5º - Os delegados das Diretorias das entidades filiadas só terão direito a voto nas 

Plenárias da Federação, se sua indicação for referendada na Assembleia Geral 

convocada, antecedendo à realização da Plenária e, em caso de haver mais de um 

candidato para a vaga de diretoria, caberá à Assembleia Geral escolhê-lo.  

§ 6º - No caso de sindicatos com base estadual, será respeitada a indicação de delegado, 

considerando a representação proporcional ao tamanho de sua base, obedecido o 

disposto neste artigo, devendo-se garantir a participação das IES que compõem a base 

desta entidade, obedecendo ao estatuto de cada entidade."  

 

As entidades de base deverão informar os nomes que a representarão no Comando 

Nacional de Mobilização para o e-mail: secretaria@fasubra.org.br, com cópia para 

credenciamento@fasubra.org.br, enviando ata da assembleia e lista de presença. 

●  O Comando Nacional de Mobilização, terá caráter consultivo;  

● A instalação do Comando Nacional de Mobilização será feita, pela Direção 

Nacional da FASUBRA, após comunicação de 50% (cinquenta por cento) mais 
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1(um) das entidades filiadas e em dia com suas obrigações para com a 

Federação. 

●  A indicação do delegado da base para o Comando deverá ser comunicada 

através do email da secretaria da FASUBRA; 

●  Os encaminhamentos de questões debatidas pelo Comando Nacional de 

Mobilização serão feitos por consenso.  

● Os temas que obtiverem consenso serão encaminhados à Direção Nacional para 

análise.  

● O Comando Nacional de Mobilização se reunirá, por convocação da DN 

FASUBRA, em função da agenda de tramitação da Reforma Administrativa, a 

PEC 32. • A primeira reunião do Comando Nacional de Mobilização será 

convocada 05 (cinco) dias após atingir o quórum previsto no item 4. 

REUNIÃO (VIRTUAL) NACIONAL DA CAMPANHA FORA BOLSONARO  

A direção Nacional da FASUBRA, continua atuando na campanha fora Bolsonaro em 

conjunto com as entidades do serviço público e dos movimentos sociais. As ações 

propostas na frente seguem abaixo.  

*I - Próximo passos* 

 

*A. Ditadura Nunca Mais:* Apoiaremos as mobilizações simbólicas e nas redes em 

descomemoração pelos 57 anos do golpe militar de 1964 impulsionadas pelas 

organizações da campanha nos dias 31 de março e 01 de abril. 

1. Produziremos uma Nota Pública da Campanha em defesa da democracia, da 

memória e da verdade e de denúncia da postura autoritária de Jair Bolsonaro e de seus 

crimes contra a democracia brasileira. 

2. Nos engajamos todos e todas, a partir das 10h do dia 31 de março no tuitaço CHEGA 

DE COMEMORAR MORTES com as hashtags #DitaduraNuncaMais e 

#ChegadeComemorarMortes. Banco de tuítes: https://bit.ly/2Pnl0EH 

3. Acompanhamos e retransmitimos a coletiva de imprensa dos líderes da minoria e 

da oposição que, às 11h apresentarão novo pedido de impeachment de Jair Bolsonaro 
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por novos crimes de responsabilidade quando visa se apropriar indevidamente e para 

interesses pessoais das forças militantes do Brasil com ameaça evidente à democracia. 

 

*B. 7 de abril - Dia Mundial da Saúde:* O Dia Mundial da Saúde será marcado em 2021 

por ações internacionais dos movimentos sindicais e populares em defesa da saúde 

pública e da vacinação para todas as pessoas, com quebra de patentes e controle do 

poder das transnacionais. 

1. Em uma articulação internacional, centrais sindicais, movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil fazem um “CHAMADO GLOBAL - Salvar Vidas e 

proteger o trabalho”. Para conhecer o documento e saber como aderir acesse: 

https://bit.ly/3u26IYG. Em torno desta iniciativa também será realizado um Ato 

Internacional global pela internet entre 8h e 10h do dia 7 de abril. 

2. Vamos nos engajar na semana da saúde, de 5 a 11 de abril, convocada pelo Conselho 

Nacional de Saúde com o mote “Em defesa do SUS e da vida de todas as pessoas” 

realizando e apoiando as atividades virtuais e simbólicas da rede de conselhos, 

movimentos, entidades e frentes. Saiba mais: https://bit.ly/3rBVMiQ 

3. Orientamos que as organizações da Campanha organizem ações simbólicas levando 

faixas com o número de mortos pela pandemia e cruzes em pontos simbólicos das 

cidades. Enviaremos, em breve, informações detalhadas sobre as condições mínimas 

para realização dessas ações. 

4. No dia 8 de abril, a Frente pela Vida irá ao STF entregar a “Carta aberta ao povo 

brasileiro” (https://frentepelavida.org.br/#nota), na qual defendem o lockdown por 

21 dias, combinado com o auxílio emergencial de R$600 para conter a pandemia no 

Brasil. 

 

*C. Jornada da solidariedade:* A pandemia avança e a necessidade de isolamento social 

e paralisação de atividades se impõe para evitar o colapso do sistema de saúde e ainda 

mais adoecimento e morte. A deterioração da economia se agrava e na contramão do 

crescimento do desemprego, da miséria e da fome o preço dos combustíveis, da 

energia, do gás de cozinha e dos alimentos só aumenta. O auxílio emergencial de R$600 
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até o fim da pandemia é uma exigência mínima e humanitária para garantir segurança 

sanitária, comida na mesa e movimentar a economia. Em mais um gesto de crueldade, 

Bolsonaro ignora a dor do povo e propõe um auxílio de R$150 a R$350 por quatro 

meses, sobre o qual a maioria do Congresso Nacional pretende lavar as mãos. 

 

É hora de reforçarmos muito as ações de solidariedade que o conjunto das 

organizações já impulsionam e estão engajadas e com esse espírito propomos o 

desenvolvimento de uma Jornada de Solidariedade que se estenda até o Primeiro de 

Maio._ 

 

1. A Comissão organizadora da Campanha e as frentes irão detalhar um plano de ação 

para intensificar, multiplicar e visibilizar o trabalho de solidariedade junto à 

população ao longo de todo o mês de abril. 

2. Em retrospecto às proposições emergenciais elaboradas pelas frentes e centrais em 

2020 e considerando as iniciativas de políticas de assistência adotadas por alguns 

governos estaduais e municipais vamos produzir uma carta de reivindicações de ações 

sociais complementares ao auxílio emergencial a serem desenvolvidas pelos governos 

das três esferas para garantir segurança sanitária e alimentar para a população. 

 

*II - Calendário* 

 

         31/mar e 01/abril - Ditadura Nunca mais! Ações de descomemoração do golpe 

militar de 1967 

         07/abril - Dia Mundial da Saúde - Jornada Internacional em defesa da vacina e da 

saúde 

         13/abril - Próxima reunião das organizações nacionais da Campanha Fora 

Bolsonaro [indicativo]. 

         15/abril - Ação internacional por transparência, participação e defesa dos povos 

tradicionais na Cooperação Brasil x Estados Unidos em relação à Amazônia 

(Informações do Ato e Carta para adesão, em breve) 
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         17/abril - Dia Internacional da luta camponesa 

         01/maio - Dia do Trabalhador 

Campanha Nacional Fora Bolsonaro Relatorio na íntegra: https://bit.ly/3m4QlYJ 

 

A FASUBRA CONVOCA AS ENTIDADES DE BASE PARA A REUNIÃO DO GT LGBTI 

A Direção Nacional da FASUBRA Sindical, por meio da Coordenação LGBTI, convoca as 

companheiras e os companheiros de base para uma reunião de GTs LGBTI+ , que será 

realizada dia 19/04 de 09 às 18h por meio da plataforma ZOOM. Com a colaboração da 

companheira Jupiara Castro e Fredson Oliveira Carneiro - Universidade Federal do Rio de 

Janeiro - Doutorando em Direito e assessor da Comissão Intersetorial da Promoção de 

Equidade do Conselho Nacional de Saúde. Solicitamos que as entidades publicizem nas 

páginas das Entidades GT LGBTI da Federação e que as direções dos Sindicatos de Base 

indiquem os participantes para o GT no e-mail:secretaria@fasubra.org.br. 

 

A FASUBRA CONVOCA AS ENTIDADES DE BASE PARA A REUNIÃO DO GT CARREIRA

A Direção Nacional da FASUBRA, através da Coordenação Jurídica e Relações de Trabalho 

convoca os GT Carreira de suas entidades filiadas para participar do GT Carreira a se 

realizar nos dias 23 e 24 de abril de 2021, de acordo com deliberação da plenária Nacional 

da Fasubra. As reuniões serão realizadas através da plataforma Zoom para  inscritos até dia 

20/04/2021, serão aceitos até 3 representantes por entidade. A Coordenação Jurídica e 

Relações de Trabalho orienta que os grupos de trabalho promovam a discussão em suas 

entidades dos pontos elencados, utilizando o material disponibilizado pela Comissão 

Nacional de Supervisão da Carreira da FASUBRA – CNSC e Assessoria Jurídica Nacional da 

Fasubra, que será enviada para o email das entidades. Orienta ainda, que as entidades de 

base informem, através dos seus representantes, como está sendo a interpretação pelos 

órgãos de Gestão de Pessoas das instituições acerca da implementação dos dispositivos da 

Emenda Constitucional 109

https://bit.ly/3m4QlYJ
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Data: 23 de abril: de 14h às 18h  e 24 de abril:  de 09h às 12h 

Pauta: 

- Instrução Normativa 65 – teletrabalho;  Emenda Constitucional 109 e Outros 

RELATÓRIO REUNIÃO (VIRTUAL) FONASEFE 

30 DE MARÇO DE 2021 

Entidades presentes: 

ANDES-SN (Rivania, Fran), CSP-CONLUTAS (Barela, Zanata-assessoria), FENASPS 

(Moacir, Lidia, Deise, Laura), CONDSEF (Rogerio, Gilberto, Sérgio, Jussara, Pedro), 

SINASEFE (Lobão), ASSIBGE-SN (Paulo) FENAJUFE (Fabiano, Thiago), ASFOC-SN 

(Paulinho), FASUBRA (Toninho), SINDIRECEITA (Geraldo), SINDIFISCO-NACIONAL 

(Kurt), SINAIT (Marco Aurélio), SINAL (Paulo Lino), PROIFES (Ana Maria), FASUBRA 

(Luan, João Paulo, Zé Maria, Welington, Toninho), CTB (João Paulo), CSPB (João Paulo), 

ASFOC-SN (Paulo), CUT (Pedro) Entidades convidadas: SINDMPU (Elizabeth) Convidado: 

CAJUÍNA (Sthephano) 

Pauta: 

1.   Informes 

2.   Atividade online do FONASEFE 

3.   Roteiro do vídeo 

4.   Avaliação das atividades do dia 24/03 

FENASPS - Realizou plenária dia 20/03 aprovando plano de Luta de fortalecer o 

calendário de luta dos SPFs, construindo a Greve Sanitária nos setores não essenciais, 

onde o governo tentar impor o trabalho presencial; As entidades do Fórum de Luta em 

Defesa da Vida, Vacina já e Fora Bolsonaro e Mourão, composto pelas Entidades do Fórum 
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dos Servidores Públicos, Forum Sindical, MST, Movimento de Mulheres, Frente Brasil 

Popular, Povo sem Medo, estão realizando atividades em toda região Oeste, e na cidade de 

Toledo, houve uma ação agressiva dos setores da extrema direita, com apoio da Guarda 

Municipal, arrancou as cruzes que simbolizam a dor, o luta e luta das mais de 315 mil 

famílias que perderam seu entes queridos; As entidades estão organizando atos dia 31 de 

março em lembrança aos milhares de Brasileiros assassinados pelo Regime do Terror a 

Ditadura Militar, relembrar para nunca mais se repetir; Foi aprovado a realização de atos 

dia 03 de Abril sábado de aleluia usando a figura do Fascista Presidente como Judas; Os 

profissionais do serviço social realizaram reunião ampliada para discutir as condições de 

trabalho e organizar ações luta para enfrentar os ataques da direção do INSS, que 

pretendem extinguir os serviços sócias da Previdência; As entidades nos Estados estão 

reorganizando as campanha de solidariedade pois a crise, sanitária, política e economia, 

poderá provocar um caos social sem precedente no País; A Federação enviou documento 

ao governador do Distrito Federal pela prisão arbitrária de um militante do PSOL, que 

fazia a filmagem da desocupação de uma área ocupada por trabalhadores/as sem teto em 

Brasília; Vamos organizar um debate jurídico com os/as trabalhadores para discutir as 

alterações na legislação sobre a análise e concessão de aposentadorias e pensões dos 

servidores públicos Federais e as consequências da contrarreforma da previdência. 

Encaminhamentos: 

Aprovado o plano de atividade de online apresentado pela Cajuína, programado para o 

27/04 ou 04/05. (segue detalhamento em anexo); Aprovado o formato e o roteiro dos 

vídeos da Cajuína com as alterações propostas na reunião do FONASEFE; Reunião 

ampliada do FONASEFE com as entidades estaduais e municipais no dia 06/04 para 

organizar as atividades do calendário de lutas. 

Calendário de mobilização: 

·         31/03 – Ditadura nunca mais; 

·         01/04 – Dia do minto; 
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·         03/04 – Malhação do judas (Bolsonaro); 

·     07/04 – Dia Mundial da Saúde (atividade prioritária do FONASEFE, reunião 

no dia 01/04 para debater proposta de atividade no DF); 

·         19/04 – Dia dos povos indígenas; 

·         21/04 – Dia em defesa das liberdades democráticas 

·         27/04 – Atividade on-line – webinário do FONASEFE (Proposta da Cajuína) 

·         01/05 dia do trabalhador e da trabalhador 

CALENDÁRIO 

ABRIL 

19 Reunião do GT LGTBI  

19 Dia dos povos indígenas; 

21 Dia em defesa das liberdades democráticas 

23 e 24 Reunião do GT Carreira da FASUBRA 

27 Proposta de Atividade on-line - webinario do FONASEFE 

MAIO 

01 Dia Internacional de Luta do Trabalhador 

 


