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Ofício CONDSEF/FENADSEF nº 029/2020.   Brasília-DF, 17 de março de 2020. 

 

 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Federal RODRIGO MAIA 
Presidente da Câmara dos Deputados do Brasil 
Praça dos Três Poderes - Senado Federal - Ed. Principal - Gabinete 5 
CEP: 70160-900 - Brasília - DF 
 

Assunto: Suspensão do trâmite das PECs 186, 187 e 188, todas de 2019 e demais matérias 

que impactem negativamente os serviços públicos e os direitos da população. 

 

Exmo. Sr. Presidente, 

A CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - 

CONDSEF e a FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - 

FENADSEF, entidades sindicais legalmente constituídas, inscritas no CNPJ sob nº 

26.474.510/0001-94 e 22.110.805/0001-20, respectivamente, sediadas no SBS, Quadra 01, 

Bloco K, Ed. Seguradoras, 3º andar, Brasília/DF, CEP 70.093-900, neste ato representadas por 

seu Secretário Geral, vêm, respeitosamente, dizer e requerer o que segue:  

Conforme é de pleno conhecimento, essa respeitável Casa Legislativa expediu Ato 

dispondo sobre os procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação da 

COVID-19 no âmbito da Câmara dos Deputados. Com isso, autorizou acesso apenas para 

congressistas, servidores, terceirizados, profissionais de veículos de imprensa, assessores de 

entidades e órgãos públicos, representantes de instituições de âmbito nacional, estagiários, 

menores aprendizes, participantes do programa Pró-Adolescente, empregados que prestam 

serviços no âmbito da Câmara dos Deputados, todos previamente credenciados, salvo prévia 

autorização da Primeira-Secretaria. 

O Poder Legislativo deve desempenhar três funções primordiais para a consolidação 

da democracia: representar o povo brasileiro, legislar sobre os assuntos de interesse nacional e 

fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. 

Nesse contexto, a Câmara dos Deputados, como representante do povo brasileiro, 

discute e vota propostas referentes às áreas econômicas e sociais, como educação, saúde, 

transporte, habitação, entre outras, e também fiscaliza o emprego, pelos Poderes da União, dos 

recursos arrecadados da população com o pagamento de tributos. 
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Ocorre que se faz necessário imediatamente também suspender a tramitação e 

votação, entre outras, das propostas do chamado Plano Mais Brasil, composto pelas PECs 

Emergencial nº 186/2019, Revisão dos Fundos nº 187/2019 e a do Pacto Federativo nº 

188/2019, eis que decretada Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, conforme 

Portaria MS 188, de 3/02/2020. 

A Câmara dos Deputados é conhecida como a casa do povo, então este não pode ficar 

impossibilitado de acessar suas dependências enquanto continuam a tramitar projetos 

legislativos significativos que lhe atingirá. Também, é comum as entidades sindicais, movimentos 

sociais e outros segmentos da sociedade serem recebidos por deputados federais para debater e 

dialogar sobre os projetos legislativos de interesse da sociedade, bem como atuar junto às 

comissões, acompanhar e participar de audiências públicas. 

Nesse contexto, configura contraditório obstar acesso das pessoas no recinto da 

Câmara dos Deputados, mas continuar a tramitação de PECs de tamanha relevância que trarão 

irreparáveis prejuízos aos trabalhadores e à sociedade. 

Também, a Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de março de 2020, passou a 

classificação como pandemia do Novo Coronavírus, requerendo que os países redobrem o 

comprometimento contra a citada pandemia. 

Deve-se considerar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos, bem como acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República. Saúde é o maior 

bem essencial e todas as vidas importam. 

Diante do exposto, requer-se a suspensão da tramitação das PECs Emergencial nº 

186/2019, Revisão dos Fundos nº 187/2019 e a do Pacto Federativo nº 188/2019 – e de outras 

matérias que impactem negativamente a oferta de serviços públicos e os direitos trabalhistas - 

até que superada a questão do Coronavírus (COVID-19) e seja restabelecido o direito de acesso à 

Câmara dos Deputados.  

Certos de sua pronta compreensão e atendimento, reiteramos os protestos de estima e 

consideração. 

Respeitosamente, 

 

 
 

Secretário Jurídico da Condsef/Fenadsef  Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef 


