
 
 

ENTIDADES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MINEIROS DARÃO AMPLA  
DIVULGAÇÃO DOS DEPUTADOS FEDERAIS QUE APOIAREM A PEC 32 

 

 

 

As Centrais Sindicais em Minas Gerais, que congregam mais de 150 entidades representativas 

dos servidores públicos, cujas sedes localizam-se em várias cidades de Minas Gerais, decidiram 

que cada uma das quais “adotará” e “ficará responsável” por um(a) deputado(a) federal, caso 

ele(a) vote pela APROVAÇÃO da PEC 32 - Reforma Administrativa – cujo texto encontra-se 

em tramitação na Câmara dos Deputados. 

 

As Centrais deliberaram que a entidade responsável pelo(a) parlamentar divulgará e/ou 

impulsionará nas redes sociais, nos rádios, em Outdoors e em outros meios de comunicação de 

massa, em locais de alta visibilidade e dentro da base eleitoral do parlamentar, a fim de dar ampla 

publicidade sobre a posição do(a) deputado(a) que apoiou a PEC 32, cujos dispositivos propõem 

a destruição dos serviços públicos, ou seja, o  fim da estabilidade e dos concursos, com a 

possibilidade de indicação ou contratação por apadrinhamento ou afinidade ideológica, o que 

certamente contribuirá para o aumento da corrupção, quiçá para a facilitação de infiltração do 

crime organizado na Administração Pública, já que as contratações, caso a PEC seja aprovada, 

serão em caráter precário, portanto, de livre nomeação ou exoneração dos governantes de 

plantão. 

 

Essa ampla divulgação começará a partir do voto do(a) parlamentar e será estendida até as 

próximas eleições, a serem realizadas em 02 de outubro de 2022, portando, o objetivo será 

impedir/dificultar a reeleição do(a) deputado(a) que VOTOU pela destruição dos serviços 

públicos, posto que aludida PEC caracteriza mortal ataque ao Estado Democrático de Direito, 

social em seu desiderato, conforme reza a Constituição Cidadã de 1988. 

 

A PEC 32, se aprovada, deteriorará ainda mais situação da imensa maioria da população 

brasileira, cujas consequências serão uma afronta à nossa Carta Magna, inclusive nos direitos 

sociais previstos em seu art. 6º, em claro prejuízo à dignificação da pessoa humana em face do 

aumento da miséria e da exclusão social. 

 



As Centrais e suas entidades filiadas não medirão esforços/recursos para impedir que o atual 

governo destrua os serviços públicos, razão pela qual farão o possível e o impossível para que 

parlamentares que votarem pela aprovação da PEC 32, com graves prejuízos ao povo brasileiro, 

não sejam reeleitos na próxima legislatura.  

 

Belo Horizonte (MG), 26 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 


