
 

 

 

O Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de Resende - SFPMR,  realizou na tarde de 

sábado, uma Assembleia Geral Online, convocada para prestar contas aos servidores sobre as ações 

deste sindicato. Presidida pelo presidente da entidade Georvanio Sousa, quem abordou e iniciou com 

a leitura do Edital de Convocação publicado no jornal A voz da Cidade. A assembleia contou com a 

participação de dois diretores da Federação dos Servidores Públicos Municipais no Estado do Rio de 

Janeiro FESEP - RJ. O presidente após prestar contas, começou a explanar sobre os terríveis prejuízos 

que a PEC 32 trará a todos os servidores públicos do Brasil e finalizou dizendo: “A PEC coloca em 

risco nosso emprego enquanto concursados, extingue o Estatuto do Servidor, inviabiliza o 

Resenprevi, prejudicando até mesmo os já aposentados.  

Foi aberto tempo para inscrição de servidores que queriam falar e como nenhum servidor se 

manifestou, o presidente passou a palavra para o Vice-Presidente da FESEP- RJ, Eduardo Chamarelli, 

quem apresentou de forma clara e objetiva os principais prejuízos nas quais são muito importante 

registrar e lembrou a justificativa de Bolsonaro para apresentar a PEC 32: “O político que ganha 

eleição tem que colocar o pessoal dele pra dentro mesmo!” (Bolsonaro) 

Os principais pontos mencionados são: 

- Redução de serviços públicos à população, ou seja, redução do Estado; 

- Possibilidade de demissão a servidores antigos e novos se forem mal avaliados 

- Extinção de benefícios como: Abono aposentadoria, Abono permanência, Anuênio, progreção 

salarial (nossa tabela salarial), gratificações e qualquer benefício vinculado ao tempo de serviço, etc 

- Extermínio completo dos concursados; 

- Congelamento de salários; 

- Proibição de redução de carga horária sem redução proporcional de salário (hoje no município há 

redução de horário para serviços administrativo. Caso a PEC 32 seja aprovada, a prefeitura será 

obrigada a reduzir os salários de quem segue com carga horária reduzida); 

- Aumento gigantesco de contratações e nomeações de cargos comissionados; 

- Privatização em áreas como por exemplo segurança. (Fim das Guardas Municipais), saúde, 

educação, fiscalização tributária; 

- O município fica proibido de dar remédio para a população; 

- Fim da assistência Social; 

- Fim de indenizações pagas de forma retroativa; 

- Proibição de qualquer tipo de incorporação; 

- Políticas salariais e benefícios passa a ser decisão do executivo, sem passar pelas câmaras 

municipais; 

- Altera o regime de previdência; (o Resenprevi será responsável até pelo contratado) 

A PEC 32 beneficia cargos como: juiz, militar,  parlamentares e Ministério Público. 

A PEC 32 segue para votação ainda este mês na Câmara de Deputados. 

Para finalizar foi aprovado por unanimidade o ato denominado “ATO EM DEFESA DO SERVIÇO 

PÚBLICO CONTRA A PEC 32” 

Georvanio Sousa 

Presidente do SFPMR 


