
Não à PEC 32 porque seu objetivo é transformar os direitos sociais (saúde, educação, 

esporte, cultura, assistência e previdência social, segurança...), em mercadorias a serem 

exploradas pelos grandes grupos econômicos;
 
Não à PEC 32 porque elimina o servidor público efetivo: qualificado, com estudo, formado, 

selecionado em concurso público impessoal; com estabilidade, carreira e continuidade no 

serviço público; que exerce função pública; 

Não à PEC 32 porque cria novo regime de pessoal, empurrando para o quadro em extinção 

todos os servidores efetivos atuais e os seus planos de carreira, abrindo as portas para longos 

congelamentos salariais; 

Não à PEC 32 porque elimina as funções de confiança exercidas por servidores efetivos 

qualificados para as funções técnicas de assessoramento e coordenação do serviço público, 

transformando todas essas funções em cargos comissionados, multiplicando por até 20 

vezes o número atual;

Não à PEC 32 porque acaba com a separação constitucional entre dinheiro público e dinheiro 

privado, remetendo para lei complementar os limites da “cooperação”; permitindo “qualquer 

negócio” com o dinheiro público;

Não à PEC 32 porque é um projeto de Estado autoritário que transfere poder do Legislativo 

para o Executivo; transfere o poder da instituição para a autoridade; acaba com a legalidade e 

a impessoalidade na administração pública para instituir o império do ato pessoal do 

governante (prefeito, governador e presidente);

Não à PEC 32 porque seu objetivo é terceirizar o serviço público;

Não à PEC 32 porque destrói as garantias constitucionais de preservação do serviço público e 

transfere para lei complementar a total liberdade para a “autonomia gerencial e financeira dos 

órgãos e entidades da administração direta e indireta”; 

Não à PEC 32 porque quer substituir o servidor público efetivo por um empregado com 

apenas vínculo empregatício com o Estado ou empresa privada;

Não à Proposta de Emenda Constitucional N° 32 (PEC 32) porque trata as políticas públicas e 

o servidor público efetivo como se fossem um mal que precisa ser destruído; 
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 Não é uma reforma administrativa,

 é a destruição do servidor público

 efetivo, do serviço público, dos 

direitos sociais e da democracia.



- use as redes sociais para multiplicar a campanha contra a PEC 32;

- estude a PEC 32, converse com seus colegas;

Derrotar a PEC 32 é uma luta de toda classe trabalhadora que é atacada com a destruição dos 

serviços públicos (creche e escola, saúde, esporte, cultura, assistência, previdência e os 

demais) tão importantes para a vida do/a trabalhador/a e sua família. 

Derrotar a PEC 32 é uma luta que você precisa participar: 

- envie mensagens aos deputados/as federais pedindo o voto contra a PEC 32.  

- cobre dos vereadores/as aprovação de moção contra a PEC 32;

Não à PEC 32 porque não é uma reforma administrativa, e sim uma profunda e danosa 

reforma do Estado brasileiro que levará ao desmonte do Estado Democrático de Direito e da 

democracia.

Não à PEC 32 porque é um projeto de destruição dos serviços públicos para transformar os 

direitos sociais (saúde, educação, segurança, cultura, esporte, assistência e previdência 

social ...) em mercadorias a serem exploradas pelos grandes grupos econômicos.

Não à PEC 32 porque é um projeto de concentração de renda e exclusão social;

Derrotar a PEC 32 é uma luta dos/as servidores/as públicos/as que são atacados 

frontalmente com o quadro em extinção e o fim da estabilidade e do plano de carreira. 

Não à PEC 32 porque é um projeto de sabotagem na soberania nacional ao enfraquecer o 

Estado nacional; ao subordinar o Estado brasileiro aos interesses do mercado global;

Não à PEC 32 porque é um projeto que recoloca o Brasil numa condição de “colônia do século 

XXI”;

Não à PEC 32 porque é um projeto de precarização das condições de trabalho e salário dos 

trabalhadores/as do serviço público e do setor privado;

Expediente: Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Chapecó e Região
Sede: Rua Rui Barbosa, 274E, 1° Andar, Centro, Chapecó-SC.
Site: sitespmchr.org.br    Email: sitespmc@gmail.com   Telefone: 049 3330 4100
Panfleto digital: Não à PEC 32             Texto: Lizeu Mazzioni - Diagramação: Silvia Menegatti 

Juntos vamos derrotar a PEC 32!
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