Prezados colegas servidores da área
ambiental, um pouco da sua atenção
pois o momento é gravíssimo!

A

o longo da breve história da administração pública no país foram várias as mudanças administrativas ocorridas, seja

sob o argumento da modernização do aparelho
de Estado ou de melhoria dos controles, sempre
atendendo ao poder predominante na época. Ao
mesmo tempo o serviço público foi evoluindo em
sua abrangência – sobretudo pelo avanço dos direitos sociais à educação, saúde e segurança e o
direito difuso de um meio ambiente equilibrado –
e qualificação profissional. Hoje, no lugar da folclórica figura do “carimbador”, a sociedade dispõe de professores universitários, cientistas, médicos, analistas, policiais e demais profissionais
especialistas em suas áreas e em políticas públicas, muito embora parte da imprensa e alguns
políticos insistam em atacar o serviço público.
A Constituição cidadã de 1988, fruto da redemocratização do país, além dos princípios da

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na administração pública, estabeleceu a estabilidade do servidor, como forma
de proteger o trabalho do servidor público dos interesses e pressões políticas.
As eleições de 2018 trouxeram para o governo forças políticas ultra neoliberais, que têm
buscado alterações em políticas públicas, inclusive em preceitos da Constituição Cidadã de
1988, ao arrepio dos avanços sociais e científicos
do século XXI. Negação dos desmatamentos e das
queimadas, mesmo com o registro de imagens de
satélites; Negação das mudanças climáticas, apesar do consenso científico internacional; Negação de uma pandemia que já matou 2,5 milhões
de pessoas no mundo e centenas de milhares de
brasileiros. E pervertendo o avanço nas comunicações, atacam a própria Democracia.
A experiência comprovada dessa turma que
ataca os servidores é a prática de Rachadinhas
por meio da divisão dos salários de funcionáriosfantasma. São essas práticas que seriam facilitadas, caso a reforma proposta por Bolsonaro seja
aprovada.

É nesse cenário que chamamos a atenção
para um conjunto de medidas em tramitação no
Congresso Nacional – e colocada como Prioridade para o atual governo – que visam o que chamam de Reforma Administrativa, com destaque
para a Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
32/20201, que altera disposições sobre os servidores, empregados públicos e a organização administrativa, que trataremos no presente informativo e recomendamos que seja lida e discutida
por todos os cidadãos.
O discurso difundido é que a reforma eliminará supostos “privilégios”.
Mas Parlamentares, Magistrados, Promotores, Procuradores e Militares não serão atingidos pela reforma. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/2020 ainda precisa ser analisada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado
Federal. É necessário que a população compreenda que essa alteração afetará diretamente a
vida dos brasileiros, a organização do Estado,
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além da proteção dos direitos básicos e do meio
ambiente.
O governo Bolsonaro, ao invés de priorizar a
vacinação da população, tenta aproveitar o cenário de pandemia para passar a boiada, acabando
com o serviço público, sem que a sociedade tenha
a possibilidade de se manifestar. Pior que isso!
Mente e chantageia a população, tentando atrelar a reforma administrativa à aprovação da extensão do auxílio emergencial. A Câmara dos Deputados e o Senado não podem ser cúmplices
dessa farsa!

PROPOSTA DE REFORMA ADMINISTRATIVA
E O FUNCIONALISMO

Sem apresentar nenhum estudo ou informação relevante, sob o pretexto de corrigir distorções e tornar a máquina pública mais ágil e econômica,

a proposta apresentada ao invés de

aprimorar o uso de ferramentas tecnológicas e
modernizar a gestão de pessoas com o conheci-

mento disponível, coloca em risco o serviço público de todas as esferas (Federal, Estadual e Municipal), alterando a Constituição e enfraquecendo mecanismos de controles entre os poderes, em favor do ocupante do cargo presidencial.
O que pretende esta proposta:
● Dar superpoderes ao Presidente da República:
A proposta do Governo assegura ao chefe do
Executivo o poder – sem monitoramento ou
consulta ao Parlamento – de extinguir ou reorganizar cargos públicos, funções e gratificações, assim como os Ministérios, os órgãos
técnicos e autarquias relacionadas. A lei determinará apenas o número máximo de órgãos,
facilitando ajustes de acordo com interesses
políticos de curto prazo e diminuindo a estabilidade dos serviços prestados e a segurança
jurídica nas políticas públicas necessárias
para a vida do país e da sociedade. Tudo por
um simples Decreto.
●

Criar novas formas de vínculos, permi-

tindo até a contratação de servidores sem concurso público – põe fim ao REGIME JURÍDICO
ÚNICO, isto é, uma regra única para o serviço

público, e cria cinco grupos diferentes de funcionalismo, com diferentes categorias de servidores onde a possibilidade de perseguição
política ou pressão de interesses dos ocupantes políticos fica facilitada. Os diferentes vínculos serão regulamentados pelo governo federal para todos os níveis de governo em lei posterior.
A reforma ainda engessa a administração ao
detalhar o funcionamento da gestão de pessoas
do futuro quadro, numa clara contradição que
desconsidera diferentes funções e necessidades
dos cidadãos e dos órgãos públicos.
A proposta busca justificar-se de maneira
falaciosa, propondo a retirada de benefícios que
sequer são aplicados aos servidores públicos
atingidos pelo projeto, como licenças-prêmio,
férias maiores que 30 dias e incorporações salariais. O projeto também mente quanto a impossibilidade de demissão do servidor público: o que
querem é demitir para atender aos desejos dos
políticos de plantão.

O texto traz ainda regras de transição que diz
preservar os direitos atuais dos servidores investidos em cargos públicos efetivos na data da
entrada em vigor da nova regra, dando a falsa
sensação de segurança aos atuais servidores. Se
aprovada a reforma com novas regras para os
futuros

servidores, os atuais são colocados em

regime de extinção de carreira, dividindo as categorias, facilitando a falência de negociações ou
recomposições ao longo dos próximos anos. Ao
retirar a estabilidade dos futuros servidores, a
proposta criaria uma subcategoria no serviço
público, vulnerável às pressões dos “patrões”
como na iniciativa privada. Alguns exemplos de
riscos que a proposta pode gerar:
● Instabilidade e descontinuidade de políticas
públicas, gerando insegurança jurídica e
outras perdas ao público. Os superpoderes
delegados ao Presidente da República podem interromper qualquer política pública
, por questões ideológicas ou outros interesses, impactando a sociedade e seu funcionamento. Se essa proposta estivesse em vigor,

por exemplo, o atual governo poderia extinguir o MMA, IBAMA e ICMBio por um simples Decreto. O ocupante da presidência teria o poder de dono da administração pública. Mesmo com os sistemas de controle e
equilíbrio entre os três poderes, fundamentais para a democracia, assistimos hoje o
esfarelamento das políticas ambientais e o
desmonte do SISNAMA e dos órgãos
ambientais.
● Acaba com o regime jurídico único e a estabilidade dos servidores públicos, permitindo
a proliferação de esquemas como a famosa
“rachadinha” da Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) e facilita a
perseguição que vem sendo realizada contra os servidores dos órgãos de gestão ambiental. Atinge os servidores nas esferas federal, estadual e municipal, representando
uma verdadeira volta ao passado, ignorando as competências técnicas e abrindo
caminho para ferir os princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade,
moralidade administrativa, publicidade e

eficiência. Podemos imaginar o que aconteceria com o fiscal que multou o atual presidente da República? Ou então com técnicos
que se manifestem com base na legislação
ambiental, contra obras de interesse político e econômico?
● Maior distanciamento democrático com eliminação de participação e controle externo
na administração pública, inclusive a ambiental. Medidas de esvaziamento de controle
social das políticas públicas por meio da eliminação e ou descaracterização de colegiados como vem acontecendo nos dois últimos
anos, incluindo canais importantes para a
articulação técnica entre os entes federados e a sociedade civil, como o Conama e o
Conselho da Amazônia, seriam aprofundados ao tirar prerrogativas do Congresso Nacional. Com a aprovação da proposta de reforma administrativa, o poder decisório ficaria concentrado nas mãos do Presidente
da República, que poderia extinguir órgãos
técnicos fundamentais com apenas um decreto. A Medida Provisória (MPV) 870/2019,

que dispunha sobre a reforma ministerial e
possibilitou o desmonte e o controle por ruralistas de órgãos ambientais, direitos de
populações indígenas e tradicionais, foi em
parte amenizada graças a sensibilização do
Congresso Nacional pela sociedade civil e
opinião pública.
● Maior risco de conflitos de interesses ou
uso privado de equipamentos públicos: A
PEC ainda torna possível fazer acordos de
cooperação com órgãos e entidades, públicas e privadas, para a execução de serviços
públicos. O compartilhamento de estrutura
física e a utilização de recursos humanos de
particulares poderão ser utilizados, mesmo
sem contrapartida financeira. A regulamentação será feita por lei federal.
● A mudança no artigo 41 da Constituição Federal concede a estabilidade apenas aos
ocupantes de cargos típicos de Estado, sem
definir o que isso realmente significa. Atualmente, são estáveis todos os servidores
após 2 anos de efetivo exercício do cargo e

a aprovação do estágio probatório. A definição desses cargos típicos de Estado ficará a
cargo de uma lei complementar posterior,
que será articulada entre os Poderes Executivo e Legislativo.
● Servidores nas categorias de vínculo de duração indeterminada, que ingressam por
concurso público, podem ser demitidos
diante de cortes de gastos ou porque houve
uma decisão presidencial de eliminar um
órgão, por exemplo, desconsiderando todo
investimento realizado com recursos públicos para a seleção e capacitação dos servidores. Contratos temporários e cargos de
liderança ou assessoramento não têm estabilidade e o ingresso é feito por seleção simplificada, o que facilita a inserção de apadrinhados

políticos

sem

qualificação,

de

acordo com o interesse do governante de
plantão. Imaginem o que seria de um técnico
que, com base na legislação ambiental, elabore um parecer que contrarie interesses
políticos e econômicos?

● Aumento de assédios moral e institucional,
assim como perseguição como os que servidores da área ambiental vêm sofrendo nos
últimos anos, principalmente por realizarem
trabalhos técnicos contra a destruição do
meio ambiente e da biodiversidade, além de
se pautarem na atual legislação brasileira e
em dados empíricos.
É a continuidade dos serviços públicos que garante qualidade em ações como o combate ao
desmatamento e incêndios florestais, a qualidade
do ar e das águas, a proteção ambiental, entre
outros.

O desmonte proposto é para todos os serviços
públicos: saúde, educação, segurança pública,
etc. Os três níveis de governo estão em risco, o
que comprometerá a qualidade de vida de todos.

ENTENDENDO O PAPEL DO CONGRESSO NACIONAL

Dentro do ordenamento jurídico, a Constituição
Federal orienta os princípios gerais da nação e
está acima dos demais instrumentos jurídicos,
que devem atender aos seus pressupostos. A
Constituição é a alma de nosso povo. Alterar a
Constituição exige um rito mais rigoroso e maior
quórum para sua aprovação no Parlamento. A
seguir, apresentamos o fluxograma base de
tramitação de uma proposta de emenda à Constituição no Congresso Nacional e os espaços onde
é possível atuar e pressionar os contra a “PEC da
rachadinha”:
Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania
(CCJC) da Câmara dos Deputados:
Análise de admissibilidade e constitucionalidade da proposta.

● Comissão especial: Análise de mérito que
pode alterar a proposta original por meio de
emendas e substitutivos. Essa instância é
fundamental

para

realizar

articulações

junto aos parlamentares para alterar o
texto.
● Plenário da Câmara dos Deputados: A aprovação da proposta depende de 308 votos
(dos 513 deputados existentes) favoráveis,
em dois turnos.
● Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal: Análise de mérito e admissibilidade.
● Plenário do Senado Federal: A aprovação da
proposta depende de 49 votos favoráveis
(sendo 81 senadores no total), em dois turnos. Caso o Senado altere partes do texto
aprovado pela Câmara dos Deputados, a
proposta retorna para o crivo dos deputados e pode ocorrer um eterno “ping-pong”
entre as casas. Caso contrário, o texto segue
para a promulgação do Congresso Nacional,
sem a possibilidade de vetos da Presidência
da República.

O QUE PODEMOS FAZER?

Os cidadãos podem acompanhar o trabalho
legislativo mesmo estando fora de Brasília, seja
por meio da TV Câmara e da TV Senado. Nesses
portais são transmitidas audiências públicas,
votações e demais debates. Outra estratégia
para atuar e acompanhar as discussões no Congresso Nacional é por meio de mecanismos disponibilizados pelos sites oficiais, o primeiro consiste no acompanhamento da proposição. Essa
função pretende cadastrar os e-mails dos cidadãos para receberem boletins informativos sobre a proposição, para ativá-la basta seguir os
seguintes passos:
● Clique aqui e acesse o link.
● Procure o link escrito “Cadastrar para
acompanhamento”, que se encontra no final
da página;

● Ao abrir a página “Boletins eletrônicos”, clique em entrar. Abrirá uma página de login,
basta se cadastrar ou acessar seu perfil.
Após isso clique em “Inscrever”.
O segundo diz respeito à enquete que está sendo
realizada no site da Câmara dos Deputados sobre
a proposição. Infelizmente esse mecanismo não
possui resultados imediatos, contudo, mostra o
posicionamento de parte da sociedade civil e
pode servir de meio para constranger determinados parlamentares para não votarem contra os
interesses da população.
● Para

votar

basta

acessar

o

link

forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2262083.

● Não deixe de exercer seu direito ao voto aqui
também!!!
Entretanto, o momento é sério! Precisamos
juntar nossos esforços em frentes ainda mais incisivas. Vamos ampliar a ação?
● Procure os parlamentares federais de seu
Estado.

Para contatar os Senadores, clique aqui, clique
na caixinha “senadores em exercício” e depois no
nome dos senadores. Abrirá uma janela com email, endereços e telefones institucionais e públicos para acessá-los.
Para

contatar

os

deputados,

clique

aqui,

selecione os deputados na última legislatura de
seu estado. Aparecendo nomes e fotos, clique no
nome para ver e-mail, endereços e telefones institucionais e públicos para acessá-los.
● Converse

com

seus

vizinhos,

colegas,

amigos e até inimigos se for o caso!
o Lembre-se que hospitais, escolas, creches, postos policiais, parques, centros
de pesquisa e outros equipamentos
públicos só funcionam se pessoas trabalharem nele: servidor público trabalha muito! É falácia dizer que precisa investir em equipamentos sem ter quem
preste o serviço adequadamente!
o Conte o que fazemos no Sisnama e
como contribuímos para a qualidade de

vida da população com base em muito
estudo e ciência!
o Ajude a desmentir as falsas mensagens
de que não trabalhamos ou atrapalhamos o desenvolvimento do país contando como os ocupantes de cargos políticos comissionados emperram a administração pública muitas vezes por
puro despreparo;
o Participe ativamente!
o Carreatas e atos presenciais - se possível e com todos os protocolos de segurança derivados da Pandemia em respeito à sua vida e dos demais
o Participe de twittaço, lives e outras manifestações virtuais apoiadas pela ASCEMA Nacional e a CONDSEF que você
fique sabendo através do nosso site:
www.ascemanacional.org.br
www.condsef.org.br

Use sua criatividade
para colaborar e se expressar.

● Acesse e se associe às associações e sindicatos que estão ativos nessa discussão!
o Organização e debate qualificado é o
que precisamos para aperfeiçoar os
serviços oferecidos ao público!
o O futuro, nosso e dos que virão, está em
nossas mãos e a área ambiental é sinônimo de diversidade de vida, incluindo
as nossas.

O serviço público é para atender ao cidadão e
sua defesa depende de todos!
Vamos barrar a destruição do Estado Brasileiro
e do serviço público de qualidade.

O meio ambiente agradece!

