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Brasília,  24 de setembro de 2021. 

GOVERNO REALIZA MANOBRA  PARA NÃO SOFRER DERROTA NA COMISSÃO 

ESPECIAL 

A jornada de lutas contra a PEC 32, a Reforma Administrativa no período de 20  24  de setembro, 

convocada pela FASUBRA, as entidades que compõem o FONASEFE e as Centrais Sindicais obrigou o 

governo a mudar de tática para evitar uma derrota na Comissão Especial (CE) . As entidades mantiveram 

o tom ELEVADO das manifestações no aeroporto de Brasília e na Câmara dos Deputados, com atos em 

frente ao Anexo II e nos corredores da Câmara dos Deputados onde ocorreu a votação.  Essa mobilização 

fez com que o relator atrasasse a entrega do seu voto complementar, alterando o texto da PEC 32 sete 

vezes para que  pudesse agradar e atrair a base do governo. Além disso, o governo substituiu deputados 

que participam da CE que votariam contra o relatório por outros que apoiam o texto. Reflexo dessa “ 

manobra de cadeiras ”, garantiu a aprovação do texto na Comissão, com o resultado de  28 a 18 votos. 

Sem a   troca  de 08 deputados, o texto seria rejeitado  por 26 a 20, levando a derrota da PEC já na CE. 

Mesmo com a aprovação do relatório na Comissão Especial, o governo não tem garantidos os 308 votos, 

em plenário, para consolidação do seu projeto de destruição dos serviços públicos e de desmonte do 

Estado brasileiro. Essa dificuldade do governo em construir maioria no plenário se deve às mobilizações 

e pressão refletidas na unidade dos setores das três esferas do serviço público. É importante  destacar o 

papel das nossas entidades filiadas, que foram imprescindíveis durante a jornada de lutas em conjunto 

com as centrais sindicais.  É necessário manter essa pressão. Ainda nesta sexta-feira a direção da 

federação acompanha a reunião do FONASEFE e das Centrais Sindicais, para unificar as ações para o 

próximo período e  agendará reunião com Fórum das entidades do setor da educação para debater a 

possibilidade de construção de greve no setor, em consonância com a deliberação de plenária da 

federação. Nesse sentido a Direção da FASUBRA mantém a orientação para que  as entidades de base 

intensifiquem as ações nos estados e municípios, participando dos atos de rua, seguindo os protocolos 

sanitários, denunciem a PEC 32 através de outdoors, busdoors, a partir das peças publicitárias 

disponibilizadas pela federação, participem de atos em  aeroportos e escritórios políticos dos 

parlamentares colocando carro de som, com palavras de ordem contra a reforma. O ato do dia 02 de 

outubro, também cumpre papel fundamental nessa conjuntura para aumentar o desgaste do governo e a 

pressão nos parlamentares para derrotar a PEC 32, e ocupar as ruas com faixas e bandeiras denunciando 

a reforma. É necessário  mapear deputadas e deputados nos estados que estão a favor da PEC 32 para 

fazer o vira voto. Orienta, ainda, que as entidades que puderem enviem representantes a Brasília no 

período de 27 de setembro a 01 de outubro, em nova jornada de  mobilizações. Mesmo sem data definida 

para votação em plenário, é importante manter a mobilização em Brasília. Também orienta que as 

entidades de base aprovem nos Conselhos Universitários, moções de repúdio contra a PEC 32, apontando 

os prejuízos que podem ocorrer, caso seja aprovada. è de fundamental importância que as Instituições 

Públicas de Ensino e enviem sua manifestação  alertando deputados federais, estaduais, vereadores, 

governadores e prefeitos, sobre os riscos de aprovação da reforma,  além de dar ampla divulgação em 

todas as mídias. A Direção Nacional da FASUBRA continuará com representação em Brasília, para 
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acompanhar a tramitação da Reforma Administrativa, em  vigília sistemática. O recado aos parlamentares 

é: SE VOTAR, NÃO VOLTA! Diante da importância da mobilização nesta semana é crucial que no final de 

semana sejam mantidas as mobilizações virtuais. É necessário enviar e-mails e mensagens no Instagram, 

Whatsapp, facebook e no Twitter para os deputados. A Direção Nacional da FASUBRA orienta NÃO A PEC 

32! A PEC da destruição dos serviços públicos  

FORA BOLSONARO E MOURÃO!   

 Veja a íntegra do novo texto da PEC 32 na página da FASUBRA  

PLENÁRIA NACIONAL VIRTUAL NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021 

A Direção Nacional convoca a Plenária Nacional virtual  para os dias 21 e 22 de outubro de  

2021, e orienta a rodada de assembleias de 17 de setembro ao dia 15 de outubro, para eleger  

delegadas e delegados.   

A Plenária virtual da FASUBRA, ocorrerá nos dias 21 e 22 de outubro, em dois meios  períodos 

das 14 às 18h.   

Pauta:   

1. Informes Nacionais;  

2. Análise de Conjuntura Nacional e Internacional; (PEC 32, avaliação das propostas de Retorno ao 

trabalho presencial pelas reitorias e Decreto 10620 );  

3. Referendar substituições na direção nacional, em conformidade com o estabelecido nos artigos 65 e 

66,  seus incisos e parágrafos;  

4. Calendário;   

5. Outros.  

 

Dinâmica da Plenária:   

1. Informes de base. As entidades deverão encaminhar por escrito, no ato do  credenciamento;   

2. Informes da DN;   

3. Conjuntura: Representação da DN (5 falas) - 5 minutos;   

4. Abertura de inscrições para o ponto na 1ª fala da representação, para todos (as)  os (as) 
delegados (as) - 3 minutos;  

5. Encerramento de inscrições na 5ª fala (da representação);   

6. Serão consideradas as propostas e moções encaminhadas até sexta-feira, para 
 número do telefone da FASUBRA, a ser disponibilizado durante a realização da 
plenária;   
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7.Votação de propostas, moções e encaminhamentos.  

 

 

DIA 2 OUTUBRO OCUPAR AS RUAS - FORA BOLSONARO 

A campanha Fora Bolsonaro definiu a nova data para mais um ato de rua contra o governo Bolsonaro, 

será dia 02 de outubro. A pressão das ruas aumenta o desgaste do governo e acirra a crise  na base 

governista que já percebe que o índice de popularidade de Bolsonaro está em franca derrocada. Com esse 

cenário amplia-se a possibilidade que os pedidos de impeachment sejam desengavetados pelo presidente 

da câmara. Outro fato importante essa semana é que  os partidos de oposição na Câmara - PSOL, PT, 

PCdoB, PDT, PSB, PV, Rede, Solidariedade e Cidadania, em reunião decidiram  apoiar a data 2/10 e indicar 

o dia 15/11 para a realização de grandes mobilizações contra do governo, trabalhando para a ampliação 

com os  governadores, artistas, personalidades diversas.  
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CALENDÁRIO 

SETEMBRO 

27 a 01/10 Jornada de luta contra a PEC 32 

23 e 24 
VIII Encontro Nacional de Aposentados/as, Aposentandos/as e 
Pensionistas 

OUTUBRO 

02 Ato Campanha FORA BOLSONARO 

20 Reunião da Direção Nacional 

21 e 22 Plenária Nacional 

28  Dia do servidor público 

   


