
ATA DE REUNIÃO DA FRENTE PARLAMENTAR MISTA DO SERVIÇO PÚBLICO, REALIZADA 
EM 18 DE MAIO DE 2020, SEGUNDA-FEIRA, 17 HORAS, PELA PLATAFORMA ZOOM. 

Participantes: Eduardo Pitanga; Karen Moura; Luciano Berege, Jorge Antônio; Marta Souto; 
Marco-MOSAP; Taynara Aires; Patrícia Coimbra-assessora da dep. Alice Portugal; Wagner-

CSB/MT; Adriel Gael; Tancredi-rep. do SINAL; Paulo Garrido-pres. da ASFOC/SN; Paulo Lino-pres. do SINAL; Marcia-
SINDJUFE; Arinaldo-ANFIP; Caioca; Gildásio Conseza-SINDADOS/MG; Luís Roberto da Silva- SINDFAZENDA; 
Luciana Campos-ASBIN; Mateus Leal-assessor do sen. Paulo Paim; Ernesto Luiz-CSB; Felipe Duarte; Roberto Muniz-
SINDGCT e ASCON-CNPq; Oscar Rosa-ANFFA Sindical; Denise-ANASPS; Décio Bruno-pres. da ANFIP; Policarpo-
FENAJUFE; Sergio Ronaldo-CONDSEF; João Paulo Ribeiro-FASUBRA,CSPB e CTB; Eduardo Mendonça Couto – Vice-
Presidente do SERJUSMIG; Fábio Lima-ANDEPS; Clériston Monteiro-assessor do sen. Paulo Paim; Joana; Carlos 
Humberto-SITRAEMG; Márcio Araújo (SINAL/RJ); Nestor-SITRAEMG; Vilson Romero-assessor da ANFIP; Grace-
jornalista; Elna Melo-SINDSEP/PE; Marilda-CNTE; Wyli; Adriana Mesquita; Vladimir Nepomuceno- Diretor da Insight 
Assessoria Parlamentar; Patrícia Barbosa; José Gozze-pres. da PÚBLICA; Fabiano dos Santos; José Avelino-ANFIP; 
Paulo José-SITRAEMG; Claudionora; Wilton;  

Parlamentares presentes: Sen. Zenaide Maia, Sen. Paulo Paim e Dep. Alice Portugal 

Lista de presença: 53 participantes 

Fizeram o uso da palavra: Wagner – CSB/MT; Vladimir Nepomuceno – Diretor da Insight Assessoria Parlamentar; Décio 
Bruno – Presidente da ANFIP; João Paulo Ribeiro – FASUBRA e CTB; Gildásio – SINDIDADOS/MG; Paulo Garrido – 
Presidente da ASFOC/SN; Fabiano dos Santos – FENAJUFE; Policarpo – FENAJUFE; Sergio Ronaldo – CONDSEF; 
Roberto – SINDGCT e ASCON; Paulo Lino – Presidente do SINAL; Arinaldo – ANFIP e Patrícia Coimbra – secretária da 
Frente Parlamentar Mista do Serviço Público. 

ENCAMINHAMENTOS: 
 Trabalhar junto aos partidos de oposição a unificação das proposições legislativas já apresentadas, na Câmara 

e no Senado, que versem sobre a suspensão de pagamento de empréstimos consignados dos trabalhadores, 
ativos, aposentados e pensionistas; 

 Pressionar parlamentares, dirigentes de órgãos e Poderes pela continuidade do isolamento social, tendo em vista 
o ainda crescente índice de contaminação da Covid-19; 

 Pressionar os parlamentares pela derrubada de possível veto presidencial ao parágrafo 6º do artigo 8º do PLP 
39/20; 

 Disponibilização às entidades parceiras da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público dos números de 
WhatsApp dos parlamentares por estados e DF, para que as entidades possam pressionar em questões de 
interesse dos servidores e dos trabalhadores em geral; 

 Apoio da Frente para fazer contato junto aos líderes de partido da CD e SF para incluir na pauta a ampliação do 
auxílio emergencial e fortalecimento do seguro-desemprego pelo menos até o final do ano e taxação das grandes 
fortunas; 

 Buscar a construção de pauta unificada entre servidores e trabalhadores dos setores estatal e privado, já incluindo 
a implantação de renda básica permanente para a população mais necessitada, independente de calamidade 
pública. Incluir nessa pauta a taxação de grandes fortunas e ganhos do sistema financeiro; 

 Propor a realização no Senado e na Câmara de audiências públicas online para debater a autonomia da 
organização sindical; 

 Pressão pela garantia de fornecimento permanente de EPIs – Equipamentos de Proteção Individual, aos 
trabalhadores que estão na linha de frente do combate ao Novo Coronavírus; 

 Maior engajamento na utilização das redes sociais das entidades e pessoais que tem grande alcance, 
aproveitando ser esse alcance muito maior em período de pandemia; 

 Iniciar estudos com vistas à judicialização de normas legais e infralegais a serem implantadas contra direitos dos 
servidores e trabalhadores em geral; 

 Nota de repúdio ou carta para demonstrar e indignação dos servidores públicos pela fala do Ministro Paulo Guedes 
chamando os servidores públicos de “assaltantes”. 

 Realização da próxima reunião no dia 25/05, às 17h. 

Atuar para defender direitos é o nosso foco! Junte-se a nós‼ 
Por uma SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE para todos os brasileiros! 

Frente Parlamentar - A Frente, criada em 2007, atualmente sob coordenação dos deputados Alice Portugal (PCdoB/BA) 
e Danilo Cabral (PSB/PE) e dos senadores Paulo Paim (PT/RS) e Zenaide Maia (PROS-RN), atua em prol do 
fortalecimento do serviço público e a preservação dos direitos dos servidores. Esses direitos estão ameaçados, mesmo 
na vigência do período de calamidade pública decorrente do novo coronavírus. 

frenteparlamentardoservicopublico.org/ 
fb.com/frenteparlamentarmistadoservicopublico 

Atuar para defender direitos é o nosso foco❗ Junte-se a nós! 


