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CONVOCATÓRIA
A PEC 241/2016 foi recentemente aprovada na Câmara e seguiu para o Senado,
agora com o número 55/2016. Caso seja promulgada, limitará todas as despesas, exceto
pagamento dos juros da dívida, à inflação do ano anterior, sem interferir na causa do problema
econômico em que o país se encontra, que á queda de arrecadação. Isso significa que o total do
custeio e do investimento do Executivo, Legislativo e Judiciário ficará, na melhor hipótese, com o
mesmo poder aquisitivo dos valores executados em 2016 mais o resto a pagar de 2015, exceto
Saúde e Educação que terão como ano-base 2017. Ou seja, serão congelados em um dos
piores anos de cortes no orçamento público. A área ambiental será uma das mais afetadas,
inclusive
com
congelamento
de
vencimentos
e
ausência
de
concursos.
Nesse sentido, realizamos duas assembléias conjuntas da Asibama - DF e Sindsep DF no dia 9 de novembro no Ibama/SFB e no Instituto Chico Mendes, com a presença de
Economista do Dieese que debateu com os colegas presentes os efeitos desta PEC. Ratificamos
também a disposição de luta dos servidores da CEMA/PECMA contra esta perspectiva de
desmonte do Estado e deliberamos pela nossa participação no Dia Nacional de Luta contra a
PEC
com
as
seguintes
atividades
nesta
6ª feira,
11
de
novembro:
8h00 / 9h30 – paralisação e manifestação com café da manhã:
Ibama / SFB - portão
Instituto Chico Mendes – café da manhã com concentração no posto da Asibama-DF (em
frente ao BB)
9h30 – saída para manifestação na Esplanada em conjunto com demais servidores
públicos,
convocada
pela
Condsef
e
centrais
sindicais
Temos que demonstrar a nossa indignação com a tentativa do governo de cortar os
direitos conquistados com muita luta! Somente com nossa unidade e mobilização poderemos
reverter esse quadro.
NÃO A PEC 55/2016.

Brasília, 10 de novembro de 2016.
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