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1 – Modificações em relação ao relatório anterior (relatório 52) 
 

O relatório de hoje traz as seguintes informações adicionais em 
relação ao relatório anterior: 
 

 No “item 2 – Informações sobre a PEC 32” – o relatório traz 3 
informações. Destaque para a Informação 01 – Relator negocia 
mudanças na reforma administrativa. Informação 02 – Acompanhe o 
balanço do Dia Nacional de Luta contra a reforma Administrativa. 

Informação 03 – Relator da reforma administrativa negocia com 
“bancada da bala” por votos. 
 

 No “item 3 – Situação atual que se encontra (Comissão Especial da 
PEC 32) – Parecer do relator foi apresentado e está sendo debatido. 
 

 No “item 4 – tramitação detalhada” – são apresentadas as tramitações 
relativas ao dia 14/09, com destaque para o fato de que está 
ocorrendo a discussão da matéria, sendo que muitos 
parlamentares participaram dessa iniciativa. 

 

 No “item 6 – Enquete da PEC 32”, pois são apresentados os dados 
até 09 de setembro da enquete relativa à PEC, com destaque para o 
fato de que já foram mais de 200 mil votos contrários à PEC 32 
(92% do total de votos computados) 
 

 No “item 7 - Acesso às reuniões ocorridas na CCJ e na COMISSÃO 
ESPECIAL, foi inserido o LINK que dá acesso às transmissões das 
reuniões e Audiências Públicas ocorridas na Comissão Especial. 
 

 Foi acrescido a esse Relatório da PEC 32, o item 8 – Acesso aos 
documentos e apresentações ocorridas nas reuniões da Comissão 
Especial, inclusive com as apresentações até o dia 25 de agosto. 
 

 No item 9 – Agenda do dia 15/09, sendo que há previsão de 
atividades para os próximos dias 14, 15 e 16 de Setembro – 
Discussão e Votação do Parecer do Relator. 
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2 – Informações sobre a PEC 32 
 

Informação 01 – Relator negocia mudanças na reforma administrativa 

Votação da proposta pode ocorrer na quinta-feira 

14/09/2021 - 21:17   - Reila Maria/Câmara dos Deputados 

O relator da reforma administrativa (PEC 32/20), deputado Arthur Oliveira Maia (DEM-

BA), anunciou que está negociando mudanças em seu relatório, que está sendo discutido na 

comissão especial. Ele afirmou que tem conversado com deputados da oposição, da bancada da 

segurança pública e senadores para incorporar mudanças até esta quarta-feira (15). 

"Agora a gente está na fase de tentar fazer um acordo que seja o mais próximo possível 

daquilo que seja aprovável, no mais próximo do conforto de cada um", apontou. "Meu sentimento 

é de que esta comissão, que no início parecia que seria um palco para uma luta ideológica, pode 

evoluir em um processo de conciliação, para buscar entre diferentes ideias avançarmos para algo 

que de fato atenda e sirva o Brasil", completou. 

Críticas 

O relator pode fazer mudanças no parecer até o fim do debate na comissão especial. Nesta 

terça-feira (14), 53 deputados se inscreveram para falar contra a proposta, enquanto 10 

manifestaram ser favoráveis. Quase 110 deputados estiveram presentes na reunião. Ao longo de 

quase dez horas, 59 deputados já falaram. O debate deve prosseguir nesta quarta-feira e a comissão 

especial marcou a votação para quinta-feira (16). 

Entre os pontos mais criticados pela oposição estão a ampliação de contratos temporários; 

os instrumentos de cooperação com a iniciativa privada; a possibilidade de reduzir em 25% a 

jornada e o salário de servidores públicos; e a demissão de ocupantes de cargos obsoletos. Os 

deputados da oposição também querem mudar o texto para dar mais garantias de que os servidores 

atuais não perderão direitos adquiridos. 

Até mesmo os deputados favoráveis à reforma administrativa pediram mudanças no 

relatório. A principal crítica é a manutenção de benefícios a membros do Judiciário e Ministério 

Público, como as férias de 60 dias. 

Além da oposição, o deputado Felício Laterça (PSL-RJ), que faz parte da base do governo, 

declarou ser contrário à proposta. "Esta PEC deve ser enterrada, soterrada. Não tem cabimento. 

Isto é uma pegadinha, estão armando para o presidente, tirando a base dele, fazendo ele cair em 

um erro", lamentou. "Esta reforma trata os atuais servidores com desprezo e ignora os bons 

serviços prestados no Brasil." 

Temporários 

O líder da oposição, deputado Alessandro Molon (PSB-RJ), afirma que a facilitação de 

contratos temporários e sua renovação põem os concursos públicos em risco. "É o fim de carreiras 

de profissionais de saúde e de educação. Se hoje muitos municípios já abusam dos contratos 

temporários, imagine quando isso for constitucional." 

https://www.camara.leg.br/noticias/690350-pec-muda-regras-para-futuros-servidores-e-altera-organizacao-da-administracao-publica
https://www.camara.leg.br/deputados/160600
https://www.camara.leg.br/deputados/160600
https://www.camara.leg.br/deputados/204477
https://www.camara.leg.br/deputados/160511
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As contratações temporárias foram defendidas pelo deputado Tiago Mitraud (Novo-MG). 

"Todos os governos, de todas as matizes, fazem contratação temporária de professores", 

exemplificou. 

O deputado Fábio Trad (PSD-MS) lamentou que, apesar de a estabilidade ter sido mantida 

pelo relator, a possibilidade de contratação de temporários por até dez anos vai desestimular os 

concursos públicos. "Sem as garantias do servidor concursado, o temporário não vai atuar da 

mesma forma. Estará em situação de precariedade e poderá ser demitido arbitrariamente", teme. 

Já o deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS) considera a estabilidade nociva por entender 

que tem promovido a ineficiência na máquina pública. "A estabilidade tem servido muito mais 

para que maus funcionários se protejam de eventual demissão, enquanto os bons servidores 

públicos não têm a valorização que mereceriam", comentou. "O cidadão comum paga a conta da 

máquina pública cara." 

A deputada Alice Portugal (PCdoB-BA) defendeu que seja estabelecido um limite de 

funcionários temporários, proporcional ao número de servidores concursados. Ela ainda notou que, 

ao permitir contratações temporárias no caso de paralisação de serviços essenciais, a proposta 

ameaça o direito de greve. "É como se a luta econômica fosse ilegal", comparou. 

O deputado Paulo Ganime (Novo-RJ) ponderou que a gestão de temporários requer mais 

segurança jurídica em estados e municípios. 

Instrumentos de cooperação 

O deputado Rogério Correia (PT-MG) afirmou que os instrumentos de cooperação com a 

iniciativa privada vão privatizar o serviço público. Ele considera o dispositivo uma tentativa de 

empresas privadas se apoderarem de recursos da Saúde e Educação. "Não fosse o servidor público 

e o Sistema Único de Saúde, teríamos mais problemas na pandemia", ponderou. "Se a proposta 

fosse apresentada ao capeta, não teria como acrescentar mais maldades." 

O deputado Márcio Labre (PSL-RJ) rebateu que a reforma não tem nada de monstruoso. 

"Poderia até ser mais ousada. Não tem ninguém malvadão aqui", eximiu. 

Márcio Labre defendeu a flexibilização de contratações por acreditar que os governantes 

poderão alinhar melhor seus programas de governo. "O gestor poderá realocar contratos para as 

áreas de interesse e não ficar engessado", avaliou. Labre ainda espera que a reforma administrativa 

reduza os custos e aumente a eficiência do serviço público. 

Direitos adquiridos 

O deputado Bohn Gass (PT-RS) afirmou que a PEC vai atingir os atuais servidores e 

prejudicar o serviço público. "Sem a estabilidade, não teríamos denúncias contra corrupção", 

comentou. Ele acusou a PEC de impor o alinhamento ideológico de servidores. "Se você não 

concordar com o prefeito ou o governador, vai para o olho da rua. Esta é a PEC da Rachadinha", 

criticou. 

A deputada Adriana Ventura (Novo-SP) rebateu que é necessário melhorar o serviço 

público, já que o Estado gasta muito e entrega poucos serviços à população. "Temos servidores 

maravilhosos que carregam este País, mas isso não ocorre em todas as áreas. Basta ver as enormes 

filas que temos na Saúde." 

https://www.camara.leg.br/deputados/204519
https://www.camara.leg.br/deputados/160587
https://www.camara.leg.br/deputados/156190
https://www.camara.leg.br/deputados/74057
https://www.camara.leg.br/deputados/204461
https://www.camara.leg.br/deputados/204480
https://www.camara.leg.br/deputados/204452
https://www.camara.leg.br/deputados/160538
https://www.camara.leg.br/deputados/204528
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Avaliação de desempenho 

O deputado Darci de Matos (PSD-SC), que relatou a PEC na Comissão de Constituição e 

Justiça, elogiou as mudanças na avaliação de desempenho. "Os mecanismos de avaliação são de 

fundamental importância para dar celeridade e excelência ao serviço público", argumentou. 

Fábio Trad teme que a PEC dará superpoderes ao presidente para regularizar a avaliação 

de desempenho do servidor público estável, até mesmo por medida provisória. "O Executivo 

poderá exigir que o desempenho seja superior ao possível, para provocar demissões", alertou. 

Já o deputado Tiago Mitraud defendeu a avaliação de desempenho e elogiou o relatório por 

promover a avaliação pelo usuário do serviço público sempre que possível. "Concurso público não 

pode ser convite à ineficiência. Quem reiteradamente apresenta desempenho insuficiente está 

sujeito a perder o cargo", argumentou. 

Juízes e promotores 

O deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) defendeu a aprovação de destaque para incluir o 

Judiciário e o Ministério Público na reforma administrativa. "Mais de 8 mil juízes recebem acima 

de R$ 100 mil por mês, mais do que o dobro do teto", indignou-se. São R$ 15 bilhões só em 

penduricalhos, quase a metade do orçamento do Bolsa Família, que atende 14,2 milhões de 

famílias", comparou. 

O deputado Marcel Van Hattem observou que o Poder Judiciário custa 1,3% do PIB do 

Brasil, enquanto na Espanha e nos Estados Unidos este índice é de apenas 0,12% e 0,14%, 

respectivamente. Já o deputado Tiago Mitraud defendeu a proibição das férias de 60 dias para 

juízes e promotores. "Não são benefícios, mas privilégios que existem para algumas castas que 

conseguiram ter regras que ninguém consegue explicar o porquê", lamentou. 

O deputado Carlos Jordy (PSL-RJ) apelou para que os deputados não cedam à pressão dos 

sindicatos e do Judiciário. "Não é uma cláusula pétrea e pode ser emendada. Recebi ligações de 

membros do Tribunal de Contas se sentindo injustiçados porque o Judiciário ficou de fora", 

relatou. 

Cargos obsoletos 

Apesar de elogiar o relatório, o deputado André Figueiredo (PDT-CE) afirmou que a 

possibilidade de demitir servidores de cargos obsoletos trará insegurança jurídica. "Alguns 

servidores tem mais de 50 anos de idade e teriam difícil recolocação em empresas privadas", 

analisou. "Precisamos dar garantia de reaproveitamento em outras funções." 

O deputado Professor Israel Batista (PV-DF) afirmou que o Estado não pode descartar 

servidores porque ficaram idosos. "O Estado tem que ser exemplar na forma de tratar pessoas. Não 

é correto comparar relação trabalhista de servidor com a iniciativa privada", ponderou. 

Já o deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) afirmou que a reforma precisa equiparar os 

trabalhadores do setor público e privado. "Alguém que desempenha função contratada por órgão 

público não pode ter diferença do setor privado", comentou. 

 

 

https://www.camara.leg.br/deputados/116379
https://www.camara.leg.br/deputados/204536
https://www.camara.leg.br/deputados/204460
https://www.camara.leg.br/deputados/133439
https://www.camara.leg.br/deputados/204383
https://www.camara.leg.br/deputados/178990
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Carreiras típicas 

O deputado Tiago Mitraud considera desnecessária a tipificação de carreiras típicas de 

Estado. "Não faz sentido esta necessidade, que só atende à vaidade de categorias. O importante é 

que todos os servidores estejam incluídos nas mesmas regras", argumentou. 

O deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) avalia que a distinção das carreiras vai criar 

diferenças entre servidores públicos concursados, o que seria inaceitável. "Uns vão ter critérios de 

avaliação mais justos e outros não", comentou. 

Reportagem – Francisco Brandão - Edição – Geórgia Moraes 

Fonte: Agência Câmara de Notícias (https://www.camara.leg.br/noticias/805960-relator-

negocia-mudancas-na-reforma-administrativa/ ) 

Informação 02 – Acompanhe o balanço do Dia Nacional de Luta contra a 

reforma Administrativa 

Acompanhe o balanço do Dia Nacional de Luta contra a reforma Administrativa 

Os servidores e as servidoras municipais, estaduais e federais realizaram nesta terça-feira, 

14, em todo o país, atos do Dia Nacional de Luta contra a PEC 32/20. Na live, confira um balanço 

das mobilizações realizadas por trabalhadores e trabalhadoras do funcionalismo público das três 

esferas, que repudiaram a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 32. 

🗣️ Compartilhe esse conteúdo e participe da luta contra a reforma Administrativa e em 

defesa dos seus direitos. 

https://www.youtube.com/watch?v=98t3MX7dAyA  

Informação 03 – Relator da reforma administrativa negocia com bancada da 

bala por votos 

Relator da reforma administrativa negocia com bancada da bala por votos 

SEPTEMBER 14, 2021 

O relator da reforma administrativa na Câmara, Arthur Maia (DEM-BA), está 

dedicado nos dias anteriores à votação do parecer a negociar demandas com a bancada da bala, 

sem as quais, confidenciou a interlocutores, haverá dificuldade para aprovar o texto. O grupo é 

numeroso e integra a base do governo, por isso, eventuais votos contra podem ser decisivos. 

Fonte: https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/09/14/relator-da-reforma-administrativa-negocia-com-bancada-

da-bala-por-votos.ghtml (para assinantes) 

 
 
 
 
 
 

https://www.camara.leg.br/deputados/73433
https://www.camara.leg.br/noticias/805960-relator-negocia-mudancas-na-reforma-administrativa/
https://www.camara.leg.br/noticias/805960-relator-negocia-mudancas-na-reforma-administrativa/
https://www.youtube.com/watch?v=98t3MX7dAyA
https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/09/14/relator-da-reforma-administrativa-negocia-com-bancada-da-bala-por-votos.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/09/14/relator-da-reforma-administrativa-negocia-com-bancada-da-bala-por-votos.ghtml
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3 – Situação atual que se encontra (Comissão Especial da PEC 32) 

 
 

 

Segue abaixo o link do relatório completo: 

 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2009387 

 

Fonte: https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2262083 

 

 
4 – Tramitação detalhada 
 
14/09/2021 

 

Andamento: 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Nº 32-A, DE 2020, DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA DISPOSIÇÕES 

SOBRE SERVIDORES, EMPREGADOS PÚBLICOS E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA" 

(PEC03220 ) - 09:00:00 REUNIÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA (VIRTUAL) 

 Iniciada a discussão da matéria. 

 Discutiram a Matéria: Dep. Fábio Trad (PSD-MS), Dep. Marcel van Hattem (NOVO-

RS), Dep. Rogério Correia (PT-MG), Dep. Tiago Mitraud (NOVO-MG), Dep. Felício 

Laterça (PSL-RJ), Dep. Kim Kataguiri (DEM-SP), Dep. Alice Portugal (PCdoB-BA), Dep. 

Adriana Ventura (NOVO-SP), Dep. André Figueiredo (PDT-CE), Dep. Professor Israel 

Batista (PV-DF), Dep. Samuel Moreira (PSDB-SP), Dep. Ivan Valente (PSOL-SP), Dep. 

Paulo Teixeira (PT-SP), Dep. Carlos Jordy (PSL-RJ), Dep. Leo de Brito (PT-AC), Dep. 

Camilo Capiberibe (PSB-AP), Dep. Márcio Labre (PSL-RJ), Dep. Glauber Braga (PSOL-

RJ), Dep. Rui Falcão (PT-SP), Dep. Paulo Ganime (NOVO-RJ), Dep. Alencar Santana 

Braga (PT-SP), Dep. Vivi Reis (PSOL-PA), Dep. Reginaldo Lopes (PT-MG), Dep. 

Pompeo de Mattos (PDT-RS), Dep. Bira do Pindaré (PSB-MA), Dep. Maria do Rosário 

(PT-RS), Dep. José Ricardo (PT-AM), Dep. Professora Rosa Neide (PT-MT), Dep. Joenia 

Wapichana (REDE-RR), Dep. Perpétua Almeida (PCdoB-AC), Dep. Joseildo Ramos (PT-

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2009387
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2262083
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/63047
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/63047
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/63047
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/63047


 8 

BA), Dep. Gervásio Maia (PSB-PB), Dep. Paulo Ramos (PDT-RJ), Dep. Padre João (PT-

MG), Dep. João Daniel (PT-SE), Dep. Vicentinho (PT-SP), Dep. Milton Coelho (PSB-PE), 

Dep. Carlos Veras (PT-PE), Dep. Jorge Solla (PT-BA), Dep. Bohn Gass (PT-RS), Dep. 

Fernanda Melchionna (PSOL-RS), Dep. Pedro Uczai (PT-SC), Dep. Odair Cunha (PT-

MG), Dep. Alessandro Molon (PSB-RJ), Dep. Erika Kokay (PT-DF), Dep. Lídice da Mata 

(PSB-BA), Dep. Valmir Assunção (PT-BA), Dep. Orlando Silva (PCdoB-SP), Dep. 

Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Dep. Carlos Zarattini (PT-SP), Dep. Subtenente Gonzaga 

(PDT-MG), Dep. Arlindo Chinaglia (PT-SP), Dep. Enio Verri (PT-PR), Dep. Helder 

Salomão (PT-ES), Dep. Henrique Fontana (PT-RS), Dep. Nilto Tatto (PT-SP) e Dep. 

Tadeu Alencar (PSB-PE). 

 

5 – Enquete da PEC 32 
 

 
 

 
VOTE NA ENQUETE – COMO ACESSAR: 

 
https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2262083 

 

https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2262083
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6 – Enquete da PEC 32 (Resultado atualizado) - 09 de setembro 
 

 
 

 

FONTE: https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2262083/resultado 
 

 
 

https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2262083/resultado
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7 – Acesso às reuniões ocorridas na CCJ e na COMISSÃO ESPECIAL 
 

REUNIÕES ANTERIORES 

 

É possível consultar vídeos, áudios, íntegras em texto e resultados das reuniões. 

 

 

ACESSE:https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-

permanentes/ccjc 

  

 

ASSISTA 

Obs: Para acessar as apresentações realizadas pelos palestrantes e 
debatedores, basta colocar o cursor no título da Audiência Pública e acessar 
a página respectiva que contém a apresentação desenvolvida. 

 

 

 

Discussão e Votação do Parecer do Relator 

 

 

Discussão e Votação do Parecer do Relator 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ccjc
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ccjc
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/63047
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/62834
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Audiência Pública com o Ministro Augusto Nardes 

 

Forças Armadas, Militares dos Estados e do DF e Políticas de Segurança 

 

Seminário Estadual - Sergipe 

 

Seminário Estadual - Pernambuco 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/62657
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/62656
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/62784
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/62438
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Efeitos da Reforma nas Políticas Públicas de Educação e Saúde 

 

Efeitos Sobre os Atuais Servidores Federais, Estaduais e Municipais 

 

Situação dos Empregados Públicos na Reforma 

 

Regime Próprio de Previdência Social 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/62655
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/62654
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/62594
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/62578
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TRANSMISSÕES (COMISSÃO ESPECIAL) 

 

Para acessar a todas as transmissões que ocorreram na Comissão Especial, 

acessar o (s) link (s) abaixo: 
 

https://www.camara.leg.br/transmissoes/?idOrgaosSuperiores=538928&dataInicial=01/01/2021

&dataFinal=31/12/2021&pagina=2  

 

:https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/webcamara/arquivos/pesquisa-

avancada/resultadoSinais?assunto=&comissao=538928&tipo=&local=&orador=&periodo=1&da

taIni=01/01/2021&dataFin=31/12/2021&form.submitted=1&form.button.pesquisar=Pesquisar 

 

 
8 – Acesso aos documentos e apresentações ocorridas nas reuniões 
da Comissão Especial da PEC 32 
 

 
Obs: Para acessar as apresentações realizadas pelos palestrantes, basta 
colocar o cursor no nome da/o participante e acessar a página respectiva 
que contém a apresentação desenvolvida na Audiência Pública. 
 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

Audiência Pública de 25/08/2021: Audiência com o Ministro Augusto Nardes 

 Augusto Nardes, Ministro do Tribunal de Contas da União; 

Audiência Pública de 24/08/2021: Forças armadas, militares dos Estados e do 

Distrito Federal e políticas de segurança pública 

 

 Idervânio da Silva Costa, Advogado da União e Consultor Jurídico do Ministério 

da Defesa; 

 Fernando Lourenço da Silva Neto, Dirigente da Comissão Norte e Nordeste de 

Guardas Municipais – CONNEGUAM. 

Audiência Pública de 18/08/2021: Efeitos da reforma nas políticas públicas de 

educação e saúde 

 Francisca Valda da Silva, Conselheira Nacional de Saúde - CNS 

Audiência Pública de 17/08/2021: Situação dos empregados públicos na reforma 

 Kleber Cabral, Presidente do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita 

Federal do Brasil - SINDIFISCO Nacional  

https://www.camara.leg.br/transmissoes/?idOrgaosSuperiores=538928&dataInicial=01/01/2021&dataFinal=31/12/2021&pagina=2
https://www.camara.leg.br/transmissoes/?idOrgaosSuperiores=538928&dataInicial=01/01/2021&dataFinal=31/12/2021&pagina=2
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/webcamara/arquivos/pesquisa-avancada/resultadoSinais?assunto=&comissao=538928&tipo=&local=&orador=&periodo=1&dataIni=01/01/2021&dataFin=31/12/2021&form.submitted=1&form.button.pesquisar=Pesquisar
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/webcamara/arquivos/pesquisa-avancada/resultadoSinais?assunto=&comissao=538928&tipo=&local=&orador=&periodo=1&dataIni=01/01/2021&dataFin=31/12/2021&form.submitted=1&form.button.pesquisar=Pesquisar
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/webcamara/arquivos/pesquisa-avancada/resultadoSinais?assunto=&comissao=538928&tipo=&local=&orador=&periodo=1&dataIni=01/01/2021&dataFin=31/12/2021&form.submitted=1&form.button.pesquisar=Pesquisar
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/25-08.21/ministro-augusto-nardes
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/24.08/idervanio
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/24.08/fernando-lourenco
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/18-08.21/francisca-valda-da-silva-cns
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/17-08.21/kleber-cabral-sindifisco
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 Antônio Geraldo de Oliveira Seixas, Presidente do Sindicato Nacional dos 

Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil - Sindireceita  

 Conrado Tristão, Coordenador da Sociedade Brasileira de Direito Público - SBDP  

Audiência Pública de 11/08/2021: Situação dos empregados públicos na reforma 

 Maria da Penha Barbosa da Cruz, Diretora de Carreiras e Desenvolvimento de 

Pessoas da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da 

Economia 

 Maria Rita Serrano, Membro do Comitê Nacional em Defesa das Empresas 

Públicas 

Audiência Pública de 10/08/2021: Regime próprio de previdência social 

 Theodoro Vicente Agostinho, Advogado e Coordenador da Pós-Graduação em 

Direito Previdenciário da EBRADI  

 Décio Bruno Lopes, Presidente da Associação da Nacional dos Auditores Fiscais da 

Receita Federal do Brasil - ANFIP  

Audiência Pública de 05/08/2021: Avaliação de desempenho e qualificação de 

servidores públicos 

 Ismar Viana, Presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo 

dos Tribunais de Contas do Brasil - ANTC 

Audiência Pública de 04/08/2021: Contratação temporária, cargos em comissão e 

funções de confiança 

 Fabio Faiad Bottini, Presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco 

Central - SINAL; 

 Weber Sutti, Diretor da Fundação Lemann; 

 Rodrigo Keidel Spada, Presidente da Federação Brasileira de Associações de 

Fiscais de Tributos Estaduais - FEBRAFITE; 

 Iracema Keila Castelo Branco, Subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria 

de Planejamento, Governança e Gestão do Estado do Rio Grande do Sul. 

Audiência Pública de 03/08/2021: Carreiras típicas de Estado e servidores 

contratados por prazo indeterminado 

 Cibele Franzese, Professora da Fundação Getúlio Vargas - FGV; 

 Unadir Gonçalves Junior, Presidente da Federação Brasileira de Sindicatos das 

Carreiras da Administração Tributária da União, dos Estados e do Distrito Federal – 

FEBRAFISCO. 

 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/17-08.21/antonio-geraldo-de-oliveira-seixas-sindireceita
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/17-08.21/conrado-tristao-coordenador-da-sociedade-brasileira-de-direito-publico-sbdp
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/11-08.21/maria-da-penha-barbosa-da-cruz
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/11-08.21/maria-rita
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/10-08.21/theodoro-vicente-agostinho
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/10-08.21/decio-bruno-lopes-anfip
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/05-08.21/ANTC-Ismar_Viana-Audiencia%20Publica%20PEC%2032%2005.08.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/04.08.21/faiad
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/04.08.21/weber
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/04.08.21/spada
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/04.08.21/iracema
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/03.08/cibele
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/03.08/unadir


 15 

Audiência Pública de 14/07/2021: Condições para Aquisição de Estabilidade no 

Serviço Público 

 Leonardo José Mattos Sultani, Secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal do 

Ministério da Economia; 

 Leonardo Secchi, Presidente da Sociedade Brasileira de Administração Pública - 

SBAP; 

 Alketa Peci, Professora da Escola Brasileira de Administração Pública e de 

Empresas - EBAPE-FGV. 

 Audiência Pública de 13/07/2021: Concurso público e vínculo de experiência 

 Felipe Drumond, Consultor da Frente Parlamentar Mista da Reforma 

Administrativa; 

 Lademir Gomes da Rocha, Presidente da Associação Nacional dos Advogados 

Públicos Federais - ANAFE; 

 José Celso Pereira Cardoso Junior, Presidente do Sindicato Nacional dos 

Servidores do Ipea - AFIPEA. 

o Artigo: PEC 32/2020 e a volta do Estado liberal-patrimonial-oligárquico no 

Brasil 

Artigo: Concursos Públicos, Profissionalização Burocrática e Desempenho 

Institucional: Reforma administrativa CF/1988 versus PEC 32/2020 

Artigo: A Estabilidade Funcional dos Servidores nos Cargos Públicos 

Audiência Pública de 06/07/2021: Regime jurídico da magistratura, dos membros 

do Ministério Público, dos membros dos Tribunais de Contas, dos advogados 

públicos, dos defensores públicos e dos titulares de mandatos eletivos 

 Renata Gil de Alcantara Videira, Presidente da Associação dos Magistrados 

Brasileiros - AMB  

 Clóvis dos Santos Andrade, Presidente da Associação Nacional dos Advogados da 

União - ANAUNI  

 Daniel Mitidieri Fernandes de Oliveira, Procurador Municipal e Advogado no Rio 

de Janeiro  

Audiência Pública de 30/06/2021: Intervenção do Estado no domínio econômico, 

parcerias celebradas pela Administração Pública e celebração de contratos de 

desempenho (acréscimo do § 6º ao art. 173 da Constituição, acréscimo do art. 37-A 

à Constituição e redação atribuída pela PEC ao § 8º do art. 37 da Constituição) 

 Bráulio Cerqueira, Presidente do Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos 

Federais de Finanças e Controle - UNACON  

  

 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/14-07.21/sultani
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/14-07.21/leonardo-secchi
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/14-07.21/alketa-peci
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/13-07.21/FELIPE%20DRUMOND-%20Consultor%20da%20Frente%20Parlamentar%20Mista%20da%20Reforma%20Administrativa%20.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/13-07.21/LADEMIR%20GOMES%20DA%20ROCHA-%20Presidente%20da%20Associacao%20Nacional%20dos%20Advogados%20Publicos%20Federais%20-%20ANAFE.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/13-07.21/JOSE%20CELSO%20PEREIRA%20CARDOSO%20JUNIOR-%20Presidente%20do%20Sindicato%20Nacional%20dos%20Servidores%20do%20Ipea%20-%20AFIPEA.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/13-07.21/AFIPEAPEC32CargosComissionadosFelixZC13julho21.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/13-07.21/AFIPEAPEC32CargosComissionadosFelixZC13julho21.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/13-07.21/AFIPEAPEC32ConcursosPblicosZC13julho2021.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/13-07.21/AFIPEAPEC32ConcursosPblicosZC13julho2021.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/13-07.21/AFIPEAPEC32EstabilidadeZC14julho2021.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/06-07.21/renata-gil-de-alcantara-videira-amb
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/06-07.21/Clovis%20-%20ANAUNI.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/06-07.21/daniel-metidieri
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/30-06.21/braulio-cerqueira-presidente-do-sindicato-nacional-dos-auditores-e-tecnicos-federais-de-financas-e-controle-unacon
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Audiência Pública de 22/06/2021: Inovação na Administração Pública 

 Caio Mario Paes de Andrade, Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e 

Governo Digital, do Ministério da Economia 

 Pedro Pontual, Presidente da Associação Nacional dos Especialistas em Políticas 

Públicas e Gestão Governamental - ANESP 

 Diogo Costa, Presidente da Escola Nacional de Administração Pública - ENAP 

 Élida Graziane Pinto, Procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de 

São Paulo 

 José Henrique Nascimento, Líder de Causas no Centro de Liderança Pública - CLP 

9 – Agenda do dia de hoje da COMISSÃO ESPECIAL 
 

 ATIVIDADE PREVISTA PARA O DIA 15 DE SETEMBRO na Comissão Especial 

 

Há previsão de atividades para os próximos dias 15 e 16 de Setembro 

 

 

Tema: Discussão e Votação do Parecer do Relator 

Local: Anexo II, Plenário 02 

Início: 15/09/2021 às 09h00 

Situação: Convocada 

 

Tema: Discussão e Votação do Parecer do Relator 

Local: Anexo II, Plenário 02 

Início: 16/09/2021 às 09h00 

Situação: Convocada 

 

 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/22-06.21/caio-paes-de-andrade-secretario-de-gestao-do-ministerio-da-economia
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/22-06.21/pedro-pontual-presidente-da-anesp
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/22-06.21/diogo-costa-presidente-da-enap
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/22-06.21/elida-graziane-pinto-procuradora-do-ministerio-publico-de-contas-do-estado-de-sao-paulo
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/56a-legislatura/pec-032-20-reforma-administrativa/apresentacoes-em-eventos/22-06.21/luiz-henrique-nascimento-lider-de-causas-no-centro-de-lideranca-publica

