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“Não vai ter PEC, vai ter luta”, comemoram dezenas de servidores que se encontravam, às
23h25 desta quarta-feira (22 de setembro), nas dependências da Câmara dos Deputados,
assim que foi confirmado que a luta contra a ‘reforma administrativa’ havia conseguido
impedir por mais um dia a votação da proposta na comissão especial que a analisa.
“Cancela”, exigiram pouco antes em coro deputadas e deputados contrários à PEC 32, ao
cobrar a suspensão da sessão da comissão especial que analisava a ‘reforma’ administrativa
que o governo Bolsonaro tenta aprovar na Câmara.
Cerca de uma hora após interromper a sessão, o presidente da comissão, deputado
Fernando Monteiro, decidiu encerrar a reunião e convocou nova sessão para as 9 horas de
quinta-feira (23). Os deputados da Oposição avaliam que o governo não tem os 308 votos
que precisa no Plenário e querem o arquivamento da PEC 32 ainda na comissão, apontada
como um desastre para o setor público.
A surpresa da entrada de uma nova versão em meio à votação de requerimento de retirada
de pauta, às 21h08, deixou o clima mais tenso. Parlamentares contrários ao projeto
afirmaram ser inaceitável a continuidade da reunião e chamaram de “golpe” o que estava
ocorrendo. “O que a gente viu é que eles não têm voto para aprovar em Plenário”, disse a
deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ).
A direção do Sindicato reafirma a convocação aos servidores e servidoras para
pressionarem ainda mais deputados e deputadas, para que a ‘reforma’ que destrói os
serviços públicos seja definitivamente enterrada.
Redes sociais dos deputados paulistas que integram a comissão especial e já se
manifestaram favoravelmente ou em dúvida sobre a PEC 32:
Alex Manente (Cidadania/SP)
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Facebook: https://www.facebook.com/alexmanente/
Twitter: https://twitter.com/alexmanente23
Instagram: https://www.instagram.com/alexmanente/
Capitão Augusto (PR/SP)
Facebook: https://pt-br.facebook.com/capitaoaugustooficial/
Twitter: https://twitter.com/deputadocapitao
Instagram: https://www.instagram.com/deputadocapitaoaugusto/
Coronel Tadeu (PSL/SP)
Facebook: https://www.facebook.com/coroneltadeu/
Twitter: https://twitter.com/coroneltadeu
Instagram: https://www.instagram.com/coroneltadeu/?hl=pt-br
Geninho Zuliani (DEM/SP)
Facebook: https://www.facebook.com/geninhozuliani
Twitter: https://twitter.com/geninhozuliani
Instagram: https://www.instagram.com/geninhozuliani/
Kim Kataguiri (DEM/SP)
Facebook: https://www.facebook.com/kataguiri.kim/
Twitter: https://twitter.com/kimpkat
Instagram: https://www.instagram.com/kimkataguiri/?hl=pt-br
Luiz Philippe Orleans e Bragança (PSL/SP)
Facebook: https://www.facebook.com/luizphilippebr/
Twitter: https://twitter.com/lpbragancabr
Instagram: https://www.instagram.com/lpbragancabr/
Samuel Moreira (PSDB/SP)
Facebook: https://www.facebook.com/DeputadoSamuelMoreira?fref=ts
Twitter: https://twitter.com/samuelmoreira
Instagram: https://www.instagram.com/depsamuelmoreira
* Atualizado em 23/09/2021 às 09h24 para correção da lista dos parlamentares favoráveis à
reforma.
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Assista ao pronunciamento da delegação do Sintrajud em Brasília após a suspensão
da sessão:

TALVEZ VOCÊ GOSTE TAMBÉM

É hora de intensiﬁcar a luta contra a PEC 32, diz servidor na 12ª semana de
protestos em Brasília

Mulheres e Campanha Fora Bolsonaro realizam ato neste sábado, 4
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Campanha barra PEC 32 por mais uma semana e prepara protestos para 8 de
dezembro
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