
 

 

Senhor Deputado Arthur Lira, 
 
O Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da 
União – Sindilegis –, que atua a Serviço do Brasil há mais de 32 anos, cumprimenta 
Vossa Excelência neste histórico momento em que submete o seu nome à candidatura 
da Presidência da Câmara dos Deputados, principalmente em função do gravíssimo 
momento por qual passam o Brasil e o mundo. 
 
Alinhado a esta tônica desbravadora, o Sindilegis, enquanto instituição que rejeita o 
negacionismo estanque na atuação sindical, deseja externar a sua disposição em 
participar ativamente nas gestões congressuais que se farão necessárias para 
enfrentar com descortino e coragem os desafios impostos pela covid-19 nas áreas 
política e socioeconômica. 
 
Além dessa inadiável agenda, sabe-se que foram árduos os debates atinentes às 
Reformas Trabalhista e Previdenciária. E, sem dúvida, na mesma temperatura, deverá 
ser a discussão às propaladas Reformas Administrativas, tanto do Governo como a da 
própria Casa, articulada pelo atual presidente, assim como a Reforma Tributária, que a 
crise sanitária e econômica projetou para o topo das atuais preocupações da 
sociedade e do setor produtivo em particular. 
 
Sabendo-se que o Congresso Nacional não faltará a sua missão de decidir, com 
serenidade, sabedoria e espírito público, votando matérias de grande relevância para a 
população brasileira, incluindo nessa, os seus servidores filiados, o Sindilegis atuará, 
dentro dos princípios que norteiam a sua vocação, para:  
 
- Defender a qualidade dos serviços públicos, participando dos debates, entre eles, o 
da Avaliação de Desempenho dos servidores, a regulamentação do Teletrabalho, dos 
efeitos relativos às reformas vindouras – como a Reforma Administrativa do Governo e 
do Senado, a Tributária.  
 



 

 

- Também atuará no fortalecimento do papel do Estado brasileiro e suas instituições, 
visando a busca do aprimoramento da democracia, da redução das desigualdades e da 
maior justiça social, fiscal e tributária. 
 
Nesse sentido, o Sindilegis reitera a sua disposição para atuar na construção de uma 
gestão dinâmica, propositiva e inovadora, integrando os grupos de discussão 
pertinentes a estas e a outras temáticas para colaborar ativamente nas discussões e 
decisões desta Casa, que venham valorizar o servidor público e, em consequência, a 
melhoria do atendimento à sociedade brasileira. 
 
Brasília, 26 de janeiro de 2021. 
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