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Ata da 4ª Audiência Pública da 

Comissão de Educação e 

Cultura da Câmara Municipal 

de Feira de Santana, referente à 

2ª Etapa, do 1º Período, da 19ª 

Legislatura, realizada no dia 01 

de outubro de 2021. 

 

 

Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e 

um, às nove horas e vinte e sete minutos, no Plenário da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, situada à rua Visconde do Rio 

Branco, 122, nesta cidade, Estado da Bahia, realizou-se a quarta 

Audiência Pública da Comissão Permanente de Educação e Cultura 

da Câmara Municipal de Feira de Santana, referente à segunda 

Etapa, do primeiro Período, da décima nona Legislatura, convocada 

por intermédio do Ofício nº 063/2021, de autoria da referida 

Comissão, a qual é composta pelos vereadores Ivamberg dos Santos 

Lima/Presidente, Pedro Cícero Marcenio Silva/Vice-Presidente e 

Jhonatas Lima Monteiro/Membro, com o objetivo de tratar sobre as 

“os impactos da Reforma Administrativa relativa à Proposta de 

Emenda à Constituição – PEC nº 032/2021”. Na forma 

regimental, o Presidente da Comissão Permanente de Educação e 

Cultura deste Legislativo, vereador Ivamberg dos Santos Lima, 

declarou instalada a presente Audiência e convocou as seguintes 

autoridades para compor a Mesa: Excelentíssimo Deputado Estadual 

Robinson Almeida (ALBA); Excelentíssimo Vereador Jhonatas 



 
Câmara Municipal de Feira de Santana 

Casa da Cidadania  
 

Rua Visconde do Rio Branco, 122 

Fone: (75) 33218739 - Fax: (75) 32218718 

Feira de Santana-Bahia 

 

RDAP CEC 202104 

Lima Monteiro; Excelentíssimo Sr. Jaime Cruz (Coletivo e Membro 

do Movimento contra PEC nº 32); Excelentíssima Sra. Marlede 

Oliveira – APLB/Feira de Santana e  Excelentíssima Sra. Erilza 

Galvão – Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público 

Federal (CONDSEF). Em seguida, o Presidente da referida comissão 

convidou diversas autoridades presentes ou representadas para 

compor o Plenário desta Casa. Neste momento, o Vereador Jhonatas 

Lima Monteiro, Membro da Comissão Permanente de Educação e 

Cultura, assumiu o comando da Mesa. Posteriormente, o Presidente 

da referida comissão, vereador Ivamberg dos Santos Lima, após 

saudar os presentes, discursou na íntegra: “Aprovada na CCJ, a 

reforma administrativa será votada no Congresso Nacional nos 

próximos dias, a PEC 32/20 representa um retrocesso para o serviço 

público. Ela traz o fim da estabilidade, incentiva a privatização e 

facilita o apadrinhamento, abrindo assim, novas brechas para a 

corrupção. O foco dessa PEC é acabar com os concursos públicos, 

criando uma seleção simplificada, que nada mais é do que uma 

seleção de contrato temporário. Sendo aprovada, ela irá determinar 

que nos próximos anos as vagas do serviço público que precisarem 

ser preenchidas o serão através da seleção simplificada, pois contrata 

o servidor por um período máximo de 10 anos, irá facilitar a 

contratação por apadrinhamento. Na prática, a PEC 32/20 pretende 

criar uma massa de servidores públicos temporários que possam ser 

dispensados sem custos trabalhistas e assim impulsionar as 

privatizações e terceirizações, enfraquecendo a categoria 

profissional dos servidores públicos, pois fragiliza os direitos 

trabalhistas e submete boa parte dos servidores públicos. Vale 

ressaltar que, a retirada de direitos trabalhistas tem sido uma das 

principais pautas do governo federal, com o aval do presidente da 



 
Câmara Municipal de Feira de Santana 

Casa da Cidadania  
 

Rua Visconde do Rio Branco, 122 

Fone: (75) 33218739 - Fax: (75) 32218718 

Feira de Santana-Bahia 

 

RDAP CEC 202104 

República, Jair Messias Bolsonaro, e há diversas Propostas de 

Emenda à Constituição com a mesma perspectiva. Exemplo disso, é 

a tentativa de extinção do Ministério do Trabalho, anunciada pelo 

presidente, em janeiro de 2019, uma clara demonstração de 

desrespeito à classe trabalhadora brasileira. O Ministério do 

Trabalho, criado desde novembro de 1930, pelo presidente Getúlio 

Vargas, é tão importante quanto a carteira de trabalho, que além de 

garantir a comprovação de vínculo entre empregado e empregador, 

permite o cumprimento de direitos trabalhistas aos trabalhadores, 

consolidados pela Convenção Coletiva de Trabalho, e pela 

legislação trabalhista. Também já houve a proposta de criação da 

Carteira Verde e Amarela, com a finalidade de fragilizar as relações 

de trabalho, reduzir direitos trabalhistas, facilitar a contratação e 

demissão de mão de obra barata, e desprezar o bem estar e dignidade 

da pessoa humana, nos acordos trabalhistas, destruindo todos os 

direitos já alcançados com muita luta, durante décadas. Imagine ter 

de pagar por escolas, hospitais e aposentadoria? Tudo privado como 

quer o governo de Jair Bolsonaro (ex-PSL). Como ficaria nossa vida 

sem os serviços públicos nessa pandemia, por exemplo? Quantas 

pessoas morreriam sem hospitais públicos? Você já imaginou nossa 

vida sem o servidor público? É o servidor público que faz tudo isso, 

que atende bem, que está pronto para desenvolver os trabalhos com 

a maior presteza possível, mas estão tentando destruir esse trabalho 

mantendo privilégios para os mais ricos e cortando direitos dos mais 

pobres. Diga Não à Reforma Administrativa. Não são apenas os 

novos servidores que serão atingidos pela PEC 32/2020, a reforma 

administrativa atinge os atuais servidores ativos, aposentados e 

pensionistas. Com a alegação de uniformizar entre os três Poderes e 

as três esferas de governo, foram listados 10 tipos de vantagens e 
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benefícios que não mais serão concedidos a servidores públicos 

(atuais e novos). Apenas aquelas vantagens ou benefícios em vigor e 

que tenham sido concedidos por lei vigente até 31 de agosto de 

2020, poderão ser mantidos, não podendo, entretanto, progredir, 

como é o caso, por exemplo, de adicionais por tempo de serviço, ou 

assemelhados. Se a proposta for aprovada, desaparecem todos os 

direitos, vantagens e benefícios constantes das legislações 

substituídas que não constarem da Constituição Federal. Com isso, 

perdem eficácia diversas verbas de caráter indenizatório, 

gratificações e direitos a afastamentos e licenças remuneradas. E 

para entendermos melhor sobre a famigerada PEC 32/2020, e a 

perda dos direitos dos trabalhadores, se esse Projeto de Emenda 

Constitucional for aprovado, que propomos esta Audiência Pública”. 

Em seguida, o parlamentar Ivamberg dos Santos Lima, Presidente da 

comissão supracitada, reassumiu o comando da Mesa desta 

audiência. Em seguida, foi concedida oportunidade de discurso ao 

vereador Jhonatas Lima Monteiro, Membro da Comissão 

Permanente de Educação e Cultura, o qual falou da sua satisfação 

em ver esse espaço ocupado por representantes da classe 

trabalhadora nesse momento importante de enfrentamento a mais 

uma contrarreforma. Afirmou que a PEC nº 032, denominada 

Reforma Administrativa, tem o mesmo espírito das outras colocadas 

nos últimos anos, tais como a Reforma Trabalhista que foi vendida 

como necessária para aumentar os empregos, mas não resultou em 

benefício algum e a Reforma da Previdência, vendida como 

elemento essencial para ajustar o déficit previdenciário, a qual não 

correspondeu às expectativas. Lembrou que reforma tem sentido de 

melhora, mas nesse caso visa demolir o estado brasileiro e sua 

capacidade de resolver as demandas da sociedade. Salientou que a 
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supracitada reforma abrirá brechas para que o setor privado atue em 

atividades específicas do estado. Alertou que essa PEC acabará com 

importantes benefícios que os servidores fazem jus e conquistaram 

com muita luta. Avisou que a PEC nº 032 transformará a contratação 

temporária em regra, beneficiará os mais ricos e escancarará a 

privatização. Criticou o fato da reforma administrativa deixar de fora 

uma minoria elitizada do serviço público brasileiro, a exemplo dos 

militares e magistrados. Por fim, o edil frisou: não à PEC 32! Não ao 

retrocesso! Após o discurso na tribuna, o edil Jhonatas Lima 

Monteiro desculpou-se por precisar se ausentar momentaneamente 

desta audiência para participar de uma manifestação em frente à 

prefeitura juntamente com os comerciantes da Cidade das Compras, 

conhecido como Shopping Popular. Na sequência, o Deputado 

Estadual Robinson Almeida (ALBA) relatou que a reforma 

administrativa era originária de uma visão de mundo das classes 

dominantes para administrar o serviço público. Discorreu sobre o 

neoliberalismo e destacou que, comumente, a mídia corporativa 

privilegiava a privatização em detrimento do funcionalismo público. 

Declarou que, durante o período pandêmico, foi possível comparar a 

prestação de serviços na esfera pública e na privada, visto que o 

Sistema Único de Saúde (SUS) foi responsável por promover a 

campanha de vacinação contra a Covid-19 e mencionou a CPI da 

Covid-19 no Senado Federal. Discorreu sobre o governo do ex-

Presidente Fernando Henrique Cardoso ao dizer que este foi o 

primeiro a propor reformas administrativas no país. Salientou que, 

anos depois, o neoliberalismo no Brasil foi derrotado nas urnas 

através de um projeto democrático popular liderado pelo ex-

Presidente Luís Inácio Lula da Silva, de modo que, desde então, 

vigorou uma nova concepção do estado, com o fortalecimento do 
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serviço público e a expansão do INSS. Destacou que, através dos 

governos do PT, foi possível comprovar a eficiência do serviço 

público. Afirmou que, desde o ano de dois mil e dezesseis, o 

mercado exigiu o retorno do neoliberalismo, com a proposição de 

diversas reformas, visando que as arrecadações financeiras feitas 

pelo Estado não deveriam ser utilizadas para a prestação de 

programas e serviços sociais, mas sim para arcar com a dívida 

externa. Discorreu acerca das problemáticas no que concernia à 

redução dos gastos públicos que, na verdade, visava o financiamento 

dos mais abastados. Citou as privatizações idealizadas nos governos 

do ex-Presidente Michel Temer e do Presidente Jair Messias 

Bolsonaro, bem como mencionou as ideias do Ministro Paulo 

Guedes e o fato de o Estado não promover avanços na economia. 

Relatou que não havia supremacia do mercado sobre o Estado, bem 

como da iniciativa privada sobre a pública e salientou que a reforma 

administrativa proposta pela PEC nº 032 tinha a finalidade de privar 

a sociedade de um serviço público de qualidade. Afirmou que alguns 

profissionais que atuavam no serviço público ganhavam salários 

altíssimos enquanto outros sofriam com baixos salários. Advertiu 

que a reforma administrativa supracitada não visava combater os 

males do funcionalismo público, mas manter determinados 

privilégios intocados. Exteriorizou que era necessário combater os 

avanços da PEC nº 032 na rua e no Congresso Nacional. Destacou 

que a reforma administrativa ocasionará impactos significativos à 

sociedade, com a diminuição da oferta dos serviços públicos no 

âmbito da educação, da saúde e da assistência social. Mencionou, 

ainda, a possibilidade de contratações temporárias através do 

“cabide de empregos”, com livres nomeações que reforçará a 

estrutura de poder dos governantes em detrimento da prestação de 
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serviços públicos. Ao finalizar seu pronunciamento, conclamou a 

população para participar das manifestações contra a PEC nº 032 

que ocorrerão no próximo sábado. Depois, a Sra. Erilza Galvão – 

Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal 

(CONDSEF) saudou a todos os presentes, se apresentou e discorreu 

a respeito da reforma administrativa. Afirmou que vários sindicatos 

e confederações são contra à PEC 032, pois a mesma significará 

precariedade do serviço público, onerará a população e impactará na 

vida das mulheres de forma significativa. Lembrou que a 

estabilidade promove o caráter público do serviço e evita 

corrupções. Disse que essa é uma visão de estado que visa retroagir 

a estado máximo ao privado e estado mínimo aos menos 

favorecidos. Lembrou que a reforma administrativa promoverá a 

volta do patrimonialismo. Afirmou que o governo ataca a educação, 

a cultura e o Meio Ambiente, de modo que divulga a ideia de que o 

pobre não precisa do nível superior e que a cultura não serve para 

nada. Disse que a vida da minoria não mudará se o estado não atuar 

fortemente. Ressaltou que as mulheres sofrerão ainda mais com a 

mencionada reforma e citou quais direitos e garantias delas serão 

suprimidos. Para finalizar, expôs que os responsáveis pela reforma 

alegam que ela diminuirá o inchaço no estado e diminuirá gastos, o 

que é uma inverdade porque o gasto com o funcionalismo público é 

inferior à de outros países e os salários dos servidores efetivos não 

são elevados. Além disso, lembrou que o que onera o serviço 

público é a gestão sem capacitação, por apadrinhamento. Sobre 

garantir meios de medir o desempenho do servidor, ela disse que já 

há leis que punem servidores, o que não há são leis para punir 

gestores. Frisou que a reforma aumentará a corrupção no serviço 

público. Por fim, avisou que a CONDSEF está de vigília na Câmara 
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junto com outras centrais sindicais para impedir que a supracitada 

reforma seja aprovada. Dando continuidade, a Professora Marlede 

Oliveira – APLB/Feira de Santana afirmou que a Reforma 

Administrativa é uma ameaça à democracia brasileira. Citou a 

privatização da Vale do Rio Doce para mostrar que a privatização é 

um desmonte. Citou algumas empresas que estão em vias de 

privatização, como a Petrobrás e os Correios. Destacou que os 

servidores públicos não são bem vistos pela burguesia brasileira. 

Disse que, após o golpe, o Governo tem se empenhado em diversas 

reformas, tais como a trabalhista e a da previdência. Explicou que 

essa última citada prejudicará bastante as professoras, pois elas 

precisarão trabalhar muito mais tempo para se aposentarem. Frisou 

que a Reforma Administrativa é um golpe final na classe 

trabalhadora, pois retirará direitos e desmontará o serviço público. 

Lembrou que a reforma administrativa representará a volta do 

“Trem da Alegria” na Bahia, retirando os concursos públicos.   

Alertou que o Presidente Jair Messias Bolsonaro trabalha em prol da 

elite e pretende prejudicar o serviço público com tal reforma. Falou 

que a saúde em Feira de Santana é uma vergonha. E com a reforma, 

os menos favorecidos serão prejudicados, pois os ricos não 

trabalham e não vão se aposentar. Conclamou a população a ir às 

ruas para diz não a essa reforma. Por fim, disse que amanhã é dia de 

luta contra o Presidente Jair Messias Bolsonaro e citou viva à 

resistência do povo brasileiro. Logo após, o Sr. Jaime Cruz – 

Coletivo e Membro do Movimento contra PEC 032 afirmou que o 

projeto de retirada de direitos dos servidores acontece em escala 

mundial. Frisou que o presidente da República prega o retrocesso do 

estado brasileiro e supressão de direitos e garantias conquistadas ao 

longo dos anos. Citou que o desejo é promover um estado mínimo, 
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com privatização de empresas públicas. Disse que nesse novo 

formato as denúncias feitas, por exemplo, na CPI da pandemia, não 

ocorreria, pois os servidores não teriam garantia alguma. Citou que é 

contra a reforma e proclamou “Fora Bolsonaro”! Convocou a 

população para a manifestação que ocorrerá no bairro Cidade Nova 

no dia subsequente. Posteriormente, o Sr. Aurelino Bento, 

representando o Deputado Federal José Neto, justificou a ausência 

deste e citou que o Partido dos Trabalhadores está entrando com um 

pedido de inconstitucionalidade da PEC 032 e espera que a 

supracitada reforma não passe. Lembrou que a qualidade do ensino 

público é melhor do que o privado nas universidades e disse que a 

redução do estado significará prejuízo para a população. Destacou 

que, na área da saúde, o SUS tem atuado como benéfico para a 

população e, nessa época pandêmica, se não fosse esse serviço 

público haveria ainda mais mortes. Citou exemplos de serviços 

privados desenvolvidos de forma insatisfatória. Convocou a todos 

para o ato que ocorrerá amanhã no bairro Cidade Nova. Em seguida, 

o Sr. Fernando Biron – Sindicato dos Trabalhadores em Água, 

Esgoto e Meio Ambiente, do Estado da Bahia, apresentou um slide 

que tratava sobre a visão sindical acerca da PEC nº 032. Destacou 

que, para tratar sobre uma Reforma Administrativa, se fazia 

necessário entender qual tipo de estado desejava-se, quem a reforma 

atingiria, a quem privilegiaria e prejudicaria, pois, desse modo, seria 

possível haver a promoção da justiça social. Argumentou que alguns 

parlamentares diziam que o funcionalismo público era oneroso aos 

cofres públicos e que, através da referida reforma, haveria a redução 

de gastos e a melhoria dos serviços, visto que alguns servidores 

atuavam com desinteresse por conta da estabilidade. Logo após, 

discorreu sobre a criação do estado e suas classes e afirmou que o 
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Brasil tinha o sétimo maior gasto do mundo, com um Produto 

Interno Bruto (PIB) de 12,9%. Teceu comentários acerca da 

estabilidade dos servidores públicos e o que se denomina como 

“cabide de empregos” no funcionalismo público, bem como sobre as 

contratações temporárias sem as devidas proteções aos trabalhadores 

envolvidos. Enunciou sobre o fim da autonomia em órgãos de 

controle e, em seguida, apresentou um gráfico no qual era possível 

analisar a porcentagem de pessoas que ocupavam cargos públicos 

em relação à quantidade de pessoas empregadas em diversos países 

do mundo. Declarou que a média de 

servidores públicos em relação à população empregada, calculada 

pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) era de 17.88% e o percentual de 

servidores públicos no Brasil ficava abaixo dessa média, sendo cerca 

de 12,5%. Relatou que era necessário entender a natureza dos cargos 

do serviço público e mencionou que havia agentes de limpeza que 

ganhavam cerca de mil e seiscentos reais, assim como um ministro 

do Supremo Tribunal Federal (STF), cujo salário era trinta e nove 

mil reais, além das gratificações. Discorreu sobre a média salarial 

dos servidores públicos federais, estaduais e municipais e 

exteriorizou que os únicos que permaneceriam fora da reforma 

administrativa seriam os servidores públicos que atuavam no 

judiciário, os militares e os parlamentares e frisou que os 

legisladores não eram inseridos na reforma supracitada, mas 

prejudicavam outros servidores públicos. Comentou que as despesas 

relativas ao pagamento de militares ativos e inativos das Forças 

Armadas e pensionistas era alto e que o déficit atuarial considerava 

todas as contribuições que serão recolhidas no futuro e os gastos que 

o governo terá para bancar os benefícios dos militares, que são 369,4 
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mil da ativa, 162,9 mil inativos e 199,9 mil pensionistas, segundo 

dados do ano de 2020 apresentados pelo governo no envio da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022. Salientou que o rombo 

existia porque, mesmo com o aumento da alíquota de contribuição 

de 7,5% para 10,5% para os militares ativos e inativos e extensão da 

cobrança para pensionistas, os valores arrecadados são insuficientes 

para cobrir o rombo deixado pelas despesas futuras. Exprimiu que 

tanto os servidores públicos do poder judiciário quanto os 

parlamentares e relatou que, no que concernia à reforma 

administrativa, criou-se vínculos empregatícios para cargos 

exclusivos de estado, contratos por tempo determinado, vínculo por 

prazo indeterminado, vínculos de experiência, cargos de liderança e 

assessoramento. Destacou que, em relação aos instrumentos de 

cooperação criados pelo artigo 37-A, não houve mudança em 

relação à proposta original da PEC. Salientou que, apesar do 

princípio da subsidiariedade ter sido retirado do texto ainda no 

parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 

(CCJC), os instrumentos de cooperação estavam mantidos e 

representavam a constitucionalização das possibilidades da 

terceirização e privatização dos serviços públicos. Mencionou a 

concessão do foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal para o 

Diretor-Geral da Polícia Federal, assim como a modificação da 

previsão da pensão por morte decorrente do exercício ou em razão 

da função para ocupantes do cargo de agente penitenciário, de 

agente socioeducativo, da polícia federal, da polícia rodoviária 

federal, da polícia ferroviária federal, das polícias civis, e polícia 

legislativa da Câmara e do Senado. Destacou que, no que concernia 

à reforma administrativa, não havia clareza em relação às proteções 

que serão concedidas para os novos contratados, quais garantias 
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teriam os atuais servidores públicos teriam para não sofrerem 

demissões e quanto a reforma administrativa custara à população 

menos favorecida. Declarou que economias locais poderiam ser 

prejudicadas, bem como seria possível ocorrer a descontinuidade e a 

perda da memória técnica, bem como a dificuldade de planejamento 

a longo prazo, o rompimento do fluxo de informações, o estímulo a 

relações de patrimonialismo, o aumento do serviço público, com 

consequente desperdício de recursos com treinamento e 

qualificação. Além disso, destacou que a reforma administrativa 

pode tornar a seleção de pessoas menos impessoal e criteriosa, 

privilegiando apadrinhados políticos. Relatou, ainda, que a 

reorganização do serviço público poderá confundir o cidadão e a 

concentração do poder de decisão nas mãos do Poder Executivo 

poderá levar a medidas autoritárias. Também salientou que poderia 

haver falta de transparência e dificuldade do controle social. Por fim, 

destacou que a PEC nº 032 visava aprofundar a reforma trabalhista 

no setor público trazendo precarização do modelo hoje existente, 

dando margem ao nepotismo e à corrupção e não resolvia os 

problemas da gestão pública, pois apenas aprofundava ainda mais a 

crise. Posteriormente, franqueou-se a palavra ao Sr. Leonardo 

Urpia – Central Única dos Trabalhadores (CUT), o qual 

parabenizou a propositura deste debate para que a população 

conheça os prejuízos que essa reforma acarretará, caso seja 

aprovada. Inicialmente criticou o vidro instalado para separar a 

Galeria do plenário desta Casa e a exigência do uso do traje passeio 

para adentrar esse Legislativo. Em seguida, disse que essa reforma 

visa dar continuidade ao que foi proposto com o golpe de 2016. 

Afirmou que a mencionada reforma tem a ver com a falta de 

investimentos para os próximos vinte anos previsto no ano de dois 
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mil e dezesseis. Disse que ela tem a ver com a disputa da renda 

pública, gerado pelos contribuintes. Ponderou que a reforma não 

garantirá a modernização do estado. Disse que o Brasil emprega 

menos pessoas no serviço público se comparado a países vizinhos. 

Afirmou que a PEC 32 deseja restringir a estabilidade. Disse que a 

reforma não ataca privilégios, ataca direitos e deseja a privatização 

dos serviços públicos. Explicou que o Brasil “anda contra a maré” 

do mundo, pois diversos países estão fazendo a reestatização. 

Posteriormente, o Sr. Arlen - Associação dos Professores 

Universitários do Recôncavo (APUR) destacou que a reforma 

administrativa proposta pela PEC nº 032 se configurava em um 

ataque brutal aos servidores públicos e aos seus direitos. Destacou 

que não era possível fornecer um serviço público, de interesse 

público, sem o servidor público e salientou que, para uma educação 

de qualidade, era necessário assegurar estabilidade aos docentes para 

permitir autonomia pedagógica. Exteriorizou que, no que concernia 

à saúde, a estabilidade e demais direitos aos servidores públicos era 

de extrema importância. Declarou que alguns desejavam “privatizar” 

o serviço público, transferir as verbas deste para a iniciativa privada, 

de modo a deixar “os ricos, mais ricos e os pobres, mais pobres” e 

intensificar a desigualdade. Relatou que a população brasileira 

necessitava do serviço público e mencionou que, atualmente, mais 

de quatorze milhões de brasileiros se encontravam desempregados. 

Afirmou que as mesmas pessoas que defendiam a reforma 

administrativa concordaram com a reforma trabalhista e a reforma 

da previdência pautando-se na falácia acerca dos aumentos das 

vagas de emprego, a extinção de privilégios na previdência, 

impedindo que os brasileiros pudessem se aposentar, reduzindo 

recursos do serviço público. Destacou que não era possível oferecer 
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serviços públicos de qualidade nos padrões nórdicos tendo 

financiamento no padrão brasileiro. Alertou que, caso a reforma 

administrativa mencionada seja aprovada, os governantes teriam 

prerrogativa de extinguir as autarquias, tais como as universidades 

públicas. Conclamou os parlamentares para se posicionarem em 

relação à PEC nº 032 e salientou que era necessário defender o 

serviço público. Exteriorizou que os parlamentares petistas foram 

contrários à referida reforma e destacou que todos deveriam se 

mobilizar contra esta. Ao concluir seu pronunciamento, conclamou a 

população para participar das manifestações contra a PEC nº 032 

que ocorrerão amanhã. Depois, o Sr. Elson Moura- Associação dos 

Docentes da Universidade Estadual de Feira de Santana (ADUFS) 

discorreu na íntegra: “Inicialmente, faço minhas as palavras 

presentes no convite dessa Comissão, sobre "relevância da pauta" e 

"necessidade de diálogo". Iria além e diria se tratar de uma discussão 

vital não só para servidores e servidoras, como muito bem destacado 

por essa Comissão; o que, por si só, atribui necessidade vital à essa 

discussão, mas avançando para dizer que se aprovada, a PEC 032 

implicará nas condições de vida de toda a classe trabalhadora. E o 

diálogo parece não ser o método principal de condução desse 

processo. Não à toa a atropelada tramitação e rápida aprovação na 

Comissão Especial da Reforma Administrativa, em 23 de setembro 

de 2021, da sétima versão do relatório (o que à rigor recoloca o 

conteúdo da proposta original do Governo federal), além de não 

possibilitar a discussão dos inúmeros substitutivos, contou com 

manobras do presidente da câmara, substituindo deputados do 

Centrão (nome gourmetizado para direita) mais o relator. E os/as 

mais diretamente e imediatamente atingidos/as não foram 

ouvidos/as. No meio de disputas retóricas, algumas delas 
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verdadeiros malabarismos. retóricos (por exemplo: 

responsabilizando servidores/as pelos problemas do Estado), a nossa 

fala aqui tem como fio condutor a seguinte pergunta: a quem 

interessa a aprovação da PEC 032? Respondemos: aos agentes da 

guerra cultural (bolsonarismo enquanto ideologia), ao grande capital 

ávido por ampliar o acesso privado-mercantil ao fundo público 

(como desdobramento do teto dos gastos), aos grandes grupos da 

comunicação (grupo Globo), aos organizadores políticos das forças 

armadas (notadamente seus generais), ao alto judiciário... (e sobre 

esses todos) e seus representantes nas forças políticas. Sobre essas, 

uma pista pode ser pinçada quando vemos quais partidos votaram à 

favor do relatório na Comissão especial: CIDADANIA, DEM, 

MDB, NOVO, PL, PP, PROS, PSC, PSD, PSDB, PSL, PTB, 

REPUBLICANO. Votaram contra: AVANTE, Patriota, PC do B, 

PDT, PSB, PSOL, PT, PV, REDE c SOLIDARIEDADE. Vamos aos 

impactos! Sobre servidores e servidoras: de início, deixam de ser 

servidores e passam a ser agentes públicos (perdem estabilidade; 

ganham flexibilidade e vulnerabilidade). Sem estabilidade, o/a 

agente público será impedido de manifestações. O projeto impõe que 

"se conduza de modo absolutamente imparcial, ainda que possua 

valorações internas pré-concebidas a respeito do tema sob exame". 

Como, nessa condição instável, denunciar, por exemplo, um mau de 

dinheiro público? Há quem interessa essa limitação na atuação dos 

servidores e servidoras, mediado por uma coordenação rígida de 

cima à baixo, imposta à todos os níveis e poderes da administração. 

Dirá o Professor Roberto Leher, ex-Reitor da UFRJ "A concepção 

de fundo aqui é o Estado orgânico do fascismo. As ações do Estado 

são unas, nenhum desvio pode ser tolerado. O cérebro do líder e as 

orientações do partido da ordem governam todo o Estado. E esse 
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Estado orgânico hipertrofia as prerrogativas presidenciais”. Ainda 

com Robeto Leher: "A PEC permite que o Presidente, por meio de 

decreto, portanto, por ato monocrático, possa criar, fundir e 

extinguir entidades da administração pública autárquica e 

fundacional." Sobre a classe trabalhadora como um todo: temos com 

a PEC uma reconfiguração do Estado como o conhecemos. 

Migraremos para um "Estado subsidiário: Um Estado que somente 

atue nas esferas em que o setor privado não tem interesse". Isso 

explica o apoio das forças do capital. O SUS, por exemplo, onde 7 

de cada 10 brasileiro/as acessam os serviços da saúde, colapsado por 

conta da agenda política de vários agentes políticos (ultrapassando o 

próprio governo Bolsonaro), será "compensado" pela iniciativa 

privada, pelo mercado? A preocupação do mercado é a mesma que a 

da entidade pública, que não almeja (ou não deve almejar) lucro? 

Como confiar no mercado se são suas leis que impõem ao Estado a 

flexibilização, a unilateralidade, a instabilidade em síntese a redução 

(direta e indireta) do valor da força de trabalho. Se o mercado é 

capaz de atender às demandas essenciais, porque a FAO (órgão da 

ONU responsável pelas questões de alimentação), ano à ano no seu 

relatório, aponta parta algo parecido com: somos 7 bilhões de 

humanos na terra, produzimos comida para 12 bi e temos bilhão que 

padece de fome. No Brasil, onde quase que 55% da população está 

em insegurança alimentar porque o pujante agronegócio nas satisfaz 

as nossas necessidades. Assim, precisamos resistir! Amanhã, dia 02, 

"Fora Bolsonaro”. “Vacina no braço, comida no prato”. E na 

próxima semana estaremos em Brasília, no aeroporto, nas redes 

sociais, para “barrar” a PEC. Firmes, camaradas! Firme!” Logo 

após, o Sr. Eritan Machado – Sindicato dos Bancários, após saudar 

a todos os presentes, disse que a sociedade não aceita que alguns 
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servidores tenham super salários e privilégios, como é o caso de 

juízes, servidores no Ministério Público, militares e políticos. 

Destacou que é consensual que a digitalização de documentos 

garantiria a democratização do serviço público, no entanto, nenhum 

artigo da PEC ataca os super salários ou diminue as regalias dos 

juízes ou políticos. Por esse motivo, a única intenção da reforma 

administrativa é acabar com o serviço público, prejudicando os 

servidores e a população brasileira. Frisou que a PEC 032 é uma 

violação dos direitos dos trabalhadores e que a estabilidade é uma 

garantia de autonomia da prestação de serviço de qualidade. Em 

seguida, o o Sr. Devid Bacelar – Sindicatos dos Petroleiros 

discorreu sobre a importância do debate proposto nesta Audiência 

Pública e reiterou assertivas e argumentos feitos neste dia ao relatar 

que a reforma administrativa intensificaria a desigualdade dos 

vencimentos dos servidores públicos, bem como promover a 

inserção de “apadrinhados” nos órgãos públicos. Advertiu sobre o 

fato de a PEC nº 032 impactar, sobretudo, na estabilidade dos 

servidores públicos, na redução dos salários e facilitar a corrupção. 

Destacou que no que tangia aos “apadrinhamentos”, algumas 

pessoas nomeadas no serviço público sem prestar concurso não 

atuavam com impessoalidade. Afirmou que a referida reforma 

impactaria na promoção de políticas públicas econômicas e isto era 

preocupante porque, ao longo dos governos do PT, foram 

fomentados, através das estatais e empresas públicas, projetos, 

desenvolvimento econômico, industrial e geração de empregos e 

renda. Mencionou as ações governistas do ex-Presidente Luís Inácio 

Lula da Silva no que concernia à Petrobras, bem como os altos 

investimentos feitos para promover desenvolvimento e tecnologia no 

Brasil através das universidades públicas. Exteriorizou que, caso a 
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reforma administrativa seja aprovada no Congresso Nacional, o 

Banco do Brasil, o BNDES, a Caixa Econômica Federal, os 

Correios, a Eletrobrás e a Petrobras serão facilmente privatizadas e 

entregues ao capital internacional.  Por fim, também conclamou a 

população para participar da manifestação contra a PEC nº 32. Logo 

após, o Sr. Josué Araújo Costa – Sindicato dos Trabalhadores em 

Telecomunicações da Bahia (SinTTEL) discorreu que os 

trabalhadores da rede privada talvez estejam pensando que não serão 

atingidos, no entanto estes também sofrerão com a aprovação desta 

reforma, pois a terceirização será amplamente aceita e com ela a 

perda de direitos para todos os trabalhadores, causando retrocessos. 

Frisou que todas as pessoas serão prejudicadas pela falta de acesso 

ao INSS, aos Correios e muitos outros serviços essenciais. Na 

sequência, o Senhor apelidado de Cowboy, representando o Sr. 

Francisco Teixeira de Araújo Neto, Sindalimentação/BA, após 

saudar a todos os presentes, comentou sobre o desmonte sindical, em 

que os governantes anseiam por atacar o movimento de frente de 

luta. Conclamou aos companheiros a se fazerem presentes nesta 

Casa e participarem dos debates. Requereu ao Deputado Estadual 

Robinson Almeida que chamasse a atenção do Governador Rui 

Costa, pois, baianos, representantes do Partido dos Trabalhadores, 

ajudaram a aprovar reformas prejudiciais ao povo. Relatou que é 

triste saber que os jovens formados em faculdades talvez não tenham 

chances de se inserirem em uma carreira através de concurso, pois 

caso a reforma passe a “apadrinhagem” será comum.  Dando 

prosseguimento, o Sr. Josenilton Ferreira – Sindicato dos 

Trabalhadores Metalúrgicos de Feira de Santana expôs os prejuízos 

que ocorrem quando os serviços são prestados por funcionários 

indicados para cargos comissionados e não por servidores públicos. 
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Externou que durante a pandemia foi perceptível a atuação brilhante 

dos servidores públicos do SUS, diferente do que ocorreu com os 

funcionários da prefeitura. Questionou se ser patriota é entregar a 

riqueza do país. Lembrou que o Sr. Arthur Maia, relator da PEC 032 

é o mesmo relator da Reforma da Previdência. Perguntou há quanto 

tempo não ocorre concurso para o Detran  e outros órgãos. 

Questionou qual melhora ocorreu após a privatização dos cartórios. 

Depois, o Sr. Antônio Pereira Lima Sobrinho Capila, 

Representante do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público 

Federal do Estado da Bahia que discorreu sobre a configuração 

geopolítica no mundo e o capital enfrentava uma crise sistêmica. 

Advertiu sobre os avanços significativos da ultra direita no âmbito 

político e mencionou a luta de classes, assim como as consequências 

do capitalismo. Destacou a importância do movimento sindical e 

citou a Central Única dos Trabalhadores, bem como comentou sobre 

a frente parlamentar mista, conduzida pelos Deputados Alice 

Portugal e Rogério Correia. Discorreu sobre as mobilizações de 

repúdio ao atual governo federal e declarou que este entregava a 

soberania brasileira ao capital internacional. Referiu-se aos 

pronunciamentos dos oradores que lhe antecederam à tribuna e 

comentou que a reforma administrativa se pautava em conceitos 

neoliberais e capitalistas, visando a privatização das estatais. 

Mencionou os impactos da PEC nº 032 na sociedade brasileira. Ao 

concluir seu discurso, reiterou a necessidade de a população se 

mobilizar contra a reforma administrativa supracitada e comentou 

que mais debates deveriam ser feitos nesta Casa. Em seguida, o 

Professor Jackson Oliveira Santos, representando os professores 

aprovados no Concurso Público de 2018, disse que foi feito um 

levantamento e foi possível perceber que cerca de 90% dos 
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professores convocados no Concurso Público de 2018 tiveram sua 

carga horária dobrada, o que é ilegal, de acordo com a Lei nº 01/94, 

pois apenas professores estáveis podem dobrar a sua carga horária. 

Frisou que não é contra os professores que já estão na Casa 

desdobrarem, mas não pode concordar com injustiças. Externou que 

a Secretária de Educação Anaci Paim falou neste Legislativo que 

não convocará os professores que estão aguardando porque a 

prioridade é enquadrar os docentes que já estão na rede, no entanto, 

frisou que isso não é aceitável já que existe um concurso em 

vigência. Depois, afirmou já foram concedidas em torno de 200 

aposentadorias e exonerações desde o início do concurso. Lembrou 

também que a Lei de enfrentamento à pandemia de nº 173/2020 

autoriza a convocação em casos de vacância. Salientou que a 

prefeitura segue na ilegalidade, concedendo carga horária dobrada 

aos professores, não convocando os aprovados no concurso e 

contratando estagiários para assumir sala de aula, prática que já foi 

condenada pelo Ministério Público do Trabalho. Por fim, em nome 

dos professores que aguardam convocação, agradeceu a 

oportunidade de fala. Em seguida, o Sr. Israel Santana, 

representando a Associação dos Guardas Municipais disse que sua 

categoria esse ano está travando uma luta por garantias de direitos 

no município, os quais foram cerceados ao longo dos anos. Disse 

que a PEC 032 não é uma reforma, mas a “derrubada das paredes 

das casas com o servidor dentro”. Frisou a necessidade de a 

população perceber que a reforma não atingirá apenas o servidor 

público, mas o serviço público. Questionou como seria na pandemia 

se o SUS não estivesse fortalecido. Quantas pessoas morreriam. 

Ressaltou que o interesse dos políticos pelo fim da estabilidade é 

para garantir que indicados para cargos comissionados consigam 
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votos nas eleições. Citou os direitos que serão retirados se a PEC 

032 passar. Em seguida, foi concedida oportunidade ao edil 

Jhonatas Lima Monteiro para, como membro da Comissão de 

Educação e Cultura, fazer as considerações finais, momento em que 

este destacou três pontos como contribuição ao debate. 

Primeiramente, afirmou que a PEC 032 afeta o serviço municipal, ao 

contrário do que o governo e a sua rede de Fake News tem 

espalhado. Depois, destacou que esse momento é perigoso e exige 

atenção das forças políticas que se identificam com a classe 

trabalhadora, pois os inimigos de classe querem retirar os direitos 

historicamente conquistados. Detalhou que o governador Rui Costa 

não ajuda quando aponta que é interessante pagar pelo desempenho 

do funcionalismo público e que a reforma talvez seja razoável, pois 

causa sinais contraditórios. Por fim, externou que é necessário elevar 

o custo político de todo parlamentar que se posicione 

favoravelmente a este retrocesso. Assim, sugeriu encaminhar uma 

Moção de Repúdio ao Deputado baiano Arthur Maia, relator da PEC 

para que sirva de exemplo. Depois, o edil Ivamberg dos Santos 

Lima, Presidente da mencionada Comissão, disse que ficou claro 

nessa Audiência Pública que os servidores públicos serão 

prejudicados, caso a PEC 032 seja aprovada e que é preciso cobrar 

dos representantes posicionamentos contra a mesma. Assim, como 

encaminhamento, propôs uma Moção de Repúdio à Câmara dos 

Deputados contra a PEC 032 e ao Sr. Arthur Maia, pelo mesmo 

motivo. Logo após, fez uma consulta ao plenário e à galeria e de 

forma simbólica foi aprovado por unanimidade dos presentes as 

Moções citadas. Nada mais havendo por tratar, a presente audiência 

foi encerrada às doze horas e quatorze minutos. Para constar, eu, 
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Jeany Santos de Carvalho Azevêdo, Redatora de Debates desta 

Casa, lavrei a presente Ata, que segue assinada. 

 


