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Câmara: Maioria mantém veto de Bolsonaro e prejudica servidor da linha de frente 

Se valendo de argumentos falaciosos propagados pelo ministro da Economia do governo Bolsonaro, Paulo 
Guedes, de que a derrubada do Veto 17 custaria R$100 bilhões aos cofres públicos, parlamentares fo rmaram 
maioria nessa quinta-feira, 20, para aprovar a manutenção do Veto 17. O veto prejudica servidores que atuam 
na linha de frente do combate à Covid-19 no Brasil.  
Por 316 votos a 165, os deputados mantiveram o veto de Bolsonaro e confirmaram, até dezembro de 2021, o  
congelamento de salários e direitos de milhares de categorias que estão arriscando suas vidas e de seus 
familiares na pandemia que já matou mais de 111 mil brasileiros. Eram necessários 257 votos para derrubar o  
veto. A decisão reverteu o resultado no Senado que ontem formou maioria para derrubar o Veto 17.  
A sessão começou tumultuada. Parlamentares da oposição tentaram adiar a votação defendendo que a 
sociedade brasileira deveria ser melhor informada sobre o que estava sendo votado. Ao contrário da defesa de 
deputados da ala governista, parlamentares da oposição esclareceram que a derrubada do veto  não impunha 
nenhum impacto orçamentário programado, o que há é a defesa de direitos dos servidores que atuam na linha 
de frente.  
 
Atacam servidores e protegem bilionários 
Muitos parlamentares falaram sobre o governo ser diligente em sacrificar servidores e ceder a benesses dos 
bancos. O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) destacou que muitos deputados foram à tribuna cobrar 
contribuição dos trabalhadores que estão atuando na linha de frente da pandemia, mas não defendem 
contribuição de bilionários, a taxação de grandes fortunas e tributação de lucros e dividendos. As deputadas 
Sâmia Bomfim (Psol-SP), Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Alicie Portugal (PCdoB-BA) entre outros parlamentares 
reforçaram que não se tratava de reajuste e sim de assegurar direitos previstos nos planos de carreira das 
categorias.  
A oposição questionou os dados que o governo apresentou. "Quero ver o Paulo Guedes vir aqui no Plenário  da 
Câmara mostrar de onde tirou que a derrubada do veto 17 vai custar mais de 100 bilhões", disse o  deputado 
Carlos Zarattini (PT-SP). O deputado Alessandro Molon (PSB-RJ) denunciou o que chamou de "show de 
ilegalidades". "O governo impõe uma narrativa de impacto bilionário inexistente", acrescentou.  
O deputado Subtenente Gonzaga (PDT-MG) disse que servidores estão pagando duas vezes por uma conta que 
não é da categoria. Para o deputado, o uso dessa narrativa falsa e mentirosa é um peso como se servidores 
estivessem querendo sangrar o Brasil. "É preciso que se faça justiça. Os que serão atingidos serão os que 
ganham menos", apontou.  
Os parlamentares que foram favoráveis a derrubada do veto consideraram desumana a decisão da maioria da 
Câmara de penalizar profissionais que estão sacrificando suas vidas para tentar salvar a vida dos brasileiros que 
contraíram a Covid-19. "A maioria da população brasileira depende do Estado. O SUS público, a educação 
pública. Nenhum desses serviços é feito sem gente, sem servidores", pontuou a deputada Jandira. "Precisamos 
ter coragem política de pauta projetos como tributar grandes fortunas, lucros e dividendos. Votar pela 
manutenção desse veto é votar contra o povo pobre", concluiu.  
Por se tratar de sessão do Congresso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não presidiu e votou por manter 
o veto. “Foi uma vitória da Câmara”, avaliou Maia após a votação.  
 
Veja como cada deputado mineiro votou 
Os deputados que votaram “sim” foram pela manutenção do veto presidencial, seguindo a posição do governo. 
Já os que votaram “não” apoiaram sua rejeição. As eleições municipais estão se aproximando. Vamos nos 
lembrar desses deputados que votam contra os trabalhadores. 
 

 



DEPUTADO PARTIDO UF VOTO 

Alê Silva PSL MG AUSENTE 

André Janones Avante MG SIM 

Aécio Neves PSDB MG SIM 

Bilac Pinto DEM MG SIM 

Charlles Evangelista PSL MG SIM 

Delegado Marcelo Freitas PSL MG NÃO 

Diego Andrade PSD MG SIM 

Dimas Fabiano PP MG SIM 

Domingos Sávio PSDB MG SIM 

Eduardo Barbosa PSDB MG SIM 

Emidinho Madeira PSB MG SIM 

Eros Biondini Pros MG SIM 

Euclydes Pettersen PSC MG SIM 

Franco Cartafina PP MG SIM 

Fred Costa Patriota MG SIM 

Fábio Ramalho MDB MG SIM 

Gilberto Abramo Republicanos MG SIM 

Greyce Elias Avante MG SIM 

Hercílio Coelho Diniz MDB MG SIM 

Igor Timo Pode MG AUSENTE 

Junio Amaral PSL MG SIM 

Júlio Delgado PSB MG NÃO 

Lafayette de Andrada Republicanos MG SIM 

Leonardo Monteiro PT MG NÃO 

Lincoln Portela PL MG AUSENTE 

Lucas Gonzalez Novo MG SIM 

Luis Tibé Avante MG SIM 

Léo Motta PSL MG NÃO 

Marcelo Aro PP MG SIM 

Margarida Salomão PT MG NÃO 

Mauro Lopes MDB MG SIM 

Misael Varella PSD MG SIM 



Mário Heringer PDT MG NÃO 

Newton Cardoso Jr MDB MG SIM 

Odair Cunha PT MG NÃO 

Padre João PT MG NÃO 

Patrus Ananias PT MG NÃO 

Paulo Abi-Ackel PSDB MG SIM 

Paulo Guedes PT MG NÃO 

Pinheirinho PP MG SIM 

Reginaldo Lopes PT MG NÃO 

Rodrigo de Castro PSDB MG SIM 

Rogério Correia PT MG NÃO 

Stefano Aguiar PSD MG SIM 

Subtenente Gonzaga PDT MG NÃO 

Tiago Mitraud Novo MG SIM 

Vilson da Fetaemg PSB MG NÃO 

Weliton Prado Pros MG NÃO 

Zé Silva Solidariedade MG SIM 

Zé Vitor PL MG SIM 

Áurea Carolina Psol MG NÃO 

  

3 de setembro: jornada em defesa dos serviços públicos 

 
Os inúmeros ataques a servidores e serviços públicos terão resposta. Dezenas de entidades e centrais sindicais 
se articulam na construção de uma jornada em defesa dos serviços e dos servidores públicos, que consistirá na 



realização de ciclos de debates online voltados para conscientização da população em geral. O ato de 
lançamento já tem data: 3 de setembro, quinta-feira, às 18 horas. O objetivo é informar brasileiras/os sobre  a 
relevância dos serviços públicos e de seus servidores, incluindo a importância das empresas públicas e de seus 
trabalhadores.  
A Condsef/Fenadsef participa dessa construção e convoca seus sindicatos de base a se somarem à jo rnada. "É 
importante que todas e todos marquem na agenda a data das atividades, compartilhem com seus colegas, 
divulguem e dialoguem com pessoas próximas sobre a necessidade de participação", convida o Secretário -geral 
da Confederação, Sérgio Ronaldo da Silva. "Com o argumento falho de uma suposta necessidade de economia 
do Estado em tempos de pandemia, o governo quer encerrar serviços públicos para dar espaço para a iniciativa 
privada. É um ataque inconstitucional, mas que atropelará a população se ela não se mobilizar para proteger o  
que é seu por direito", complementa.   

 
Governo exonera coronel Cerqueira da presidência do ICMBio 

O presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Homero de Giorge 
Cerqueira, foi exonerado da chefia do órgão. A demissão de Cerqueira foi publicada no Diário Oficial da União  
(DOU) desta sexta-feira (21/8). 
Coronel da Polícia Militar de São Paulo, Cerqueira assumiu o órgão em maio deste ano. Além da presidência, o  
governo havia feito substituições na Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação ; na Diretoria 
de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial e na Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da 
Biodiversidade. À época, todos os novos nomeados eram oriundos do Comando de Policiamento  Ambiental da 
PM de São Paulo. 
A saída do cargo ocorre após divergências entre o coronel e o ministro do Meio Ambiente,  Ricardo Salles, por 
causa dos incêndios que atingem o Pantanal. Os dois se reuniram nessa quinta-feira (20/8) para tratar do 
assunto e conversar sobre compensações ambientais. Após o encontro, segundo o jornal Estado de São Paulo , 
Salles decidiu demiti-lo. 
A indicação do coronel da PM e outros membros da polícia fazia parte de uma estratégia de militarização do 
ICMBio. Os nomes sem perfil técnico para o cargo geraram resistência entre os servidores, que chegaram a 
divulgar uma carta de protesto com mais de 350 assinaturas. 
No documento, os funcionários pediam o “fim à política de assédio e intimidação de servidores, envo lvendo, 
entre outras estratégias, as remoções de cunho punitivo, o cerceamento à livre manifestação, além de críticas e 
insultos às instituições e servidores por parte do alto escalão do governo federal”.  
 

Encontros setoriais já têm calendário definido 
A última reunião do Conselho Deliberativo das Entidades da Condsef/Fenadsef, realizada em 11 de agosto por 
videoconferência, consolidou calendário de Encontros setoriais. As reuniões têm como pauta principal 
discussões sobre reivindicações específicas de cada setor, planos de lutas e eleições de coordenações 
nacionais. Até o momento, Aposentados e Pensionsitas, Ex-territórios e Anistiados, Empresas Públicas e 
Educação e Cultura já se organizaram. 
Na semana passada, o setor de Educação e Cultura deliberou pela Campanha em Defesa da Vida dos 
Servidores do Iphan e Contra ao Retorno do Trabalho Presencial, que ameaça os funcionários. Para garantir a 
segurança do pessoal, as entidades representativas dos trabalhadores decidiram por mobilização de construção 
de uma greve sanitária, em que há recusa de retorno presencial, sem paralisação dos serviços prestados. 
 
Próximos encontros 
Todos os encontros serão realizados por meio de plataformas online, respeitando as medidas de iso lamento 
para combate à pandemia do novo coronavírus. Os links de acesso aos encontros serão enviados por e-mail às 
entidades filiadas, que disponibilizarão aos servidores habilitados. 
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
 

➢ 22/08 - Encontro Nacional dos servidores do Ministério da Economia (9h) 
https://us02web.zoom.us/j/86772314808?pwd=K0JjWlh6eHp4OW5MMzM3WEhkalFoQT09 
ID da reunião: 867 7231 4808 
Senha de acesso: 503572 

➢ 29/08 - C&T - Ciência e Tecnologia; 
➢ 05/09 - DESC – Saúde; 
➢ 12/09 - DOMC - Civis dos Órgãos Militares; 
➢ 19/09 - DESAP - Segurança e Advocacia Pública. 
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