
 

 

 

JUNTE-SE NA LUTA EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO 

A PEC 32, da Reforma Administrativa, 

apresentada pelo governo Bolsonaro, se 

aprovada resultará na destruição do setor 

público. A PEC está na Comissão Especial 

da Câmara dos Deputados. 

Elaborada pela equipe do ministro da 

economia Paulo Guedes, a proposta 

representa o desmonte dos serviços 

públicos, inclusive nas áreas de saúde e 

educação. 

Ao invés de ter trabalhadores 

concursados, o governo poderá contratar 

empresas privadas para gestão dos 

serviços prestados à população. Enfim, 

com a Reforma Administrativa ainda 

poderão fazer com que você tenha de 

pagar por serviços que hoje são direitos. 

PLC 26 - Em SP, o governador João 

Doria (PSDB) também ataca servidores.  

Na surdina, encaminhou um Projeto de 

Lei Complementar (PLC) 26/2021 à Alesp 

em regime de urgência. O projeto altera o 

regime jurídico de contração de 

professores, profissionais da educação e 

do conjunto do funcionalismo estadual, 

sem qualquer discussão com esses 

trabalhadores.  

Mais um absurdo, que reforça o 

alinhamento entre Doria a Bolsonaro, 

apesar da frequente troca de farpas.  

Com o PLC 26, Doria quer antecipar a 

Reforma Administrativa no Estado. Vamos 

juntos, combater os retrocessos contidos 

nessas propostas de BolsoDoria! 

Por isso, convidamos você a juntar-se 

nessa luta em defesa dos servidores e dos 

serviços públicos!  

 

DIGA NÃO À REFORMA ADMINISTRATIVA! 

 

 

VERSO 

 

Eles decidirão o futuro dos servidores e dos serviços públicos 

 

Abaixo estão os deputados federais do Estado de SP que integram a Comissão Especial da PEC 

32. Entre em contato e pressionem para que votem contra a Reforma Administrativa: 

 

NA PRESSÃO 

 

É possível pressionar os deputados (as) pelo site www.napressao.org.br. Acesse a página, escolha a 

campanha Diga Não à Reforma Administrativa. Em seguida, serão apresentadas três colunas de 

parlamentares: uma com os que estão contrários ao projeto; outra com indecisos sobre o voto e, por 

fim, uma coluna com os que declararam apoio à PEC 32. Ao clicar em um dos políticos, você poderá 

encaminhar pra ele uma mensagem no WhatsApp, Facebook, Twitter ou e-mail pedindo para votar 

NÃO! Participe, pressione e ajude a defender os serviços públicos. 

 

 
 

FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS NO ESTADO DE SP – FESSP-ESP 

http://www.napressao.org.br/


 

ELES DECIDIRÃO O FUTURO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

Deputados federais do Estado de SP que integram a Comissão Especial da PEC 32.  
Entre em contato e pressione para que votem contra a Reforma Administrativa

 

 

SAMUEL MOREIRA (PSDB)  

dep.samuelmoreira@camara.leg.br 

Telefone: (61) 3215-5921 

 

CAPITÃO AUGUSTO (PL) 

dep.capitaoaugusto@camara.leg.br 

Telefone: (61) 3215-5358 

 

CORONEL TADEU (PSL) 

dep.coroneltadeu@camara.leg.br 

Telefone: (61) 3215-5756 

 

KIM KATAGUIRI (DEM) 

dep.kimkataguiri@camara.leg.br 

Telefone: (61) 3215-5421 

 

ALEX MANENTE (CIDADANIA) 

dep.alexmanente@camara.leg.br 

Telefone: (61) 3215-5205 

 

GENINHO ZULIANI (DEM) 

dep.geninhozuliani@camara.leg.br 

Telefone: (61) 3215-5860 

 

LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS (PSL) 

dep.luizphilippedeorleansebraganca@camara.leg.br  

Telefone: (61) 3215-5719 

 

 

PAULO PEREIRA DA SILVA     

(SOLIDARIEDADE)  

CONTRA A PEC 32 

dep.paulopereiradasilva@camara.leg.br 

Telefone: (61) 3215-5217 

 

RUI FALCÃO (PT)  

CONTRA A PEC 32 

dep.ruifalcao@camara.leg.br 

Telefone: (61) 3215-5819 

 

ALENCAR SANTANA BRAGA (PT)  

CONTRA A PEC 32 

dep.alencarsantanabraga@camara.leg.br 

Telefone: (61) 3215-5239 

 

IVAN VALENTE (PSOL)  

CONTRA A PEC 32 

dep.ivanvalente@camara.leg.br 

Telefone: (61) 3215-5716 

 

PAULO TEIXEIRA (PT)  

CONTRA A PEC 32 

dep.pauloteixeira@camara.leg.br 

Telefone: (61) 3215-5281 

 
 
 

ASSINAM ESSE DOCUMENTO: 
 
 

 


