
 
 
 

MOÇÃO DE REPÚDIO AO PACOTE FISCAL, ORÇAMENTÁRIO E 
FEDERATIVO DE BOLSONARO E GUEDES 

 
Os delegados participantes da 3ª Plenária Intercongressual da Confederação Nacional          

dos Trabalhadores em Educação – CNTE, reunidos em Curitiba nos dias 06 e 07 de dezembro                
de 2019, repudiam o conjunto de três propostas de emenda à constituição (PECs) que, em nome                
de contenção de gastos, traz enorme prejuízo aos servidores públicos brasileiros, das três             
esferas, além de comprometer a execução das próprias políticas sociais no país. 

A primeira grande injustiça é a regra de excepcionalidade das medidas, que deixam de              
fora juízes, membros do Ministério Público, da diplomacia e das carreiras policiais. Ademais, o              
objetivo das PECs se articula na extinção de fundos públicos (exceto os constitucionais, como o               
Fundeb), “reforma” do pacto federativo e na contenção de despesas com gastos de pessoal. 

No tocante à educação, além dos prejuízos impostos aos servidores que formam a             
maioria nas três esferas administrativas (sendo que na saúde esse impacto será menor, pois              
muitos/as trabalhadores/as já são contratos/as por Organizações Sociais), a PEC do pacto            
federativo revoga o Fundo Social e a Lei 12.858, duas medidas que carimbavam os recursos dos                
royalties do petróleo, gás, recursos hídricos e minérios para as áreas de educação e saúde (entre                
outras, no caso do Fundo Social). O governo propõe transferir esses recursos, de sua              
competência, para Estados, DF e Municípios, porém sem carimbá-los para as políticas sociais –              
enorme retrocesso! 

As duas principais ameaças das PECs ao financiamento da educação e da saúde públicas              
dizem respeito à inclusão das despesas com aposentadorias e pensões dessas áreas na             
contabilização dos mínimos constitucionais – que permanecem inalterados, mas com previsão           
de revogação do dispositivo da LC 141 que reajusta os percentuais de investimento na saúde –, e                 
a junção dos limites previstos nos artigos 198 e 212 da Constituição (saúde e educação) numa só                 
rubrica, conforme destacado acima. Os recursos da educação poderão ser deslocados para a             
saúde e vice-versa. E isso gerará todo tipo de conflito, sem resolver o problema das duas áreas                 
que é a escassez de recursos. 

Rejeitamos, portanto, as medidas de ajuste neoliberal do Governo Bolsonaro! E não            
abriremos mão da luta para a derrubada integral desse pacote de maldades! 
 
 
 

Brasília, 07 de dezembro de 2019 
Delegados da 3ª Plenária Intercongressual da CNTE 

 


