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Colendo plenário, 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

MOÇÃO DE PROTESTO N°  99  /2021 

APROVAD-:-!--MR JAANIM!DADE 
_J20-V/ 

A presente moção tem como finalidade verbalizar o descontentamento 

de milhares de servidores públicos de Mogi das Cruzes e de todo o Brasil 

contra a PEC 32/20. A Propositura de autoria do poder executivo, tem como 

objetivo modificar as relações do Estado sobre servidores e empregados 

públicos, além de alterar a organização da administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e 

dos municípios. 

É inadmissível que durante a maior pandemia do século, o governo 

federal e seus aliados se movimentem para a retirada de direitos e extermínio 

do funcionalismo público. É importante ressaltar que as categorias não podem 

demonstrar seu descontentamento pois, na maioria esmagadora das vezes, 

estão na linha de frente no combate ao C0VID19. 

A PEC 32/20 é posta como uma grande reforma administrativa, mas por 

trás do disfarce, se esconde um grave ataque ao Estado democrático de 

Direito, aos servidores e ao povo, de modo especial aos mais pobres. A 

proposta altera 27 trechos e introduz outros 87. 

É evidente que se a proposta de emenda constitucional for aprovada, 

acabará colocando o interesse públicos como subserviente do privado. 

Cabendo ao primeiro só intervir na ausência do segundo. 

A presente MOÇÃO DE PROTESTO é a manifestação concreta da 

insatisfação desta Casa Legislativa e dos servidores públicos de Mogi das 

Cruzes contra a proposta de emenda constitucional (PEC) 32/2020, 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
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popularmente conhecida como "PEC da reforma administrativa", proposta pelo 

poder executivo. 

Requer-se, satisfeitas as formalidades regimentais, que seja oficiado e 

dê-se ciência desta ao Presidente da república- Sr. Jair Bolsonaro, ao 

Presidente do Senado, Sr. Rodrigo Pacheco, ao Presidente da Câmara Federal 

— Sr. Arthur Lira e a Central Única dos Trabalhadores (CUT) do estado de São 

Paulo. 

Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 22 de Junho de 2021 

INÊS PAZ- PSOL 










