
 
 

 
 

São Paulo, 26 de agosto de 2021.  

 

 

Carta aos Senadores 

 

Excelentíssimo Senador, 

 

Considerando que a MPV 1045/21 instituiu, em seus 25 artigos, as medidas do novo Programa 

Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e que, ao tramitar pela Câmara dos 

Deputados, recebeu inadequada e inaceitável inclusão de três novos programas e diversos 

artigos tratando de matérias estranhas ao objeto da Medida Provisória; 

 

Considerando que o Programa Primeira Oportunidade e Reinserção no Emprego - Priore 

(Capítulo III, arts. 24 a 42), o Regime Especial de Trabalho Incentivado, Qualificação e 

Inclusão Produtiva - Requip  (Capítulo IV, arts. 43 a 76) e o Programa Nacional de Prestação 

de Serviço Social Voluntário (Capítulo V, arts. 77 a 83) são matérias estranhas que não 

poderiam ter sido incluídas na MP, e sim tratadas em Projetos de Lei ou Medidas Provisórias 

específicas; 

 

Considerando ainda que nas disposições finais, a Câmara dos Deputados inseriu matérias 

estranhas, que não guardam qualquer relação com o objeto da MP, tais como o fim das jornadas 

especiais (art. 86);  a redução de direitos trabalhistas constantes em diversos dispositivos da 

CLT (art. 88); a alteração prejudicial aos trabalhadores da gratuidade do acesso à Justiça (art. 

89, 90, 91); e a revogação de dispositivos da CLT e PAT (arts. 92 e 93); 

 

Considerando por fim, que a MPV 1045/21 entrou na Câmara dos Deputados com 25 artigos e 

saiu com 94 artigos, tendo recebido programas e alterações que deveriam ser tratados de forma 

adequada em Projetos de Lei ou Medidas Provisórias específicas;  

 

Solicitamos que Vossa Excelência. solicite e apoie as impugnações dos artigos mencionados.  

 



 
 

 
 

As entidades sindicais, os trabalhadores e as trabalhadoras de nosso Estado contam com seu 

apoio.  

 

Em última instância, caso não se consiga impugnar as matérias estranhas apontadas, melhor 

que a Medida Provisória encerre seu prazo sem votação no Senado Federal, perdendo sua 

vigência. 

 

Na expectativa de contar com seu apoio e posicionamento, agradecemos antecipadamente. 

 

Atenciosamente, 

 

DIRETORIA DO SINDICATO DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO - SIMESP 

 

 

 

 
VICTOR VILELA DOURADO 

PRESIDENTE 

 


