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“ Em que pese celebrarmos algumas conquis-
tas no texto aprovado em relação ao texto 
original é preciso intensificar, ainda mais, 
nossos esforços para enterrarmos, em defini-
tivo, esse nefasto projeto no Senado Federal. 

Na Câmara, o PLP 257 não seguiu o rito pro-
cessual que o bom senso exige em casos de 
um projeto com gigantesco impacto na vida 
dos servidores públicos e de qualquer cidadão 
do nosso país. O desmonte do Estado bra-
sileiro está ocorrendo à revelia, sem o im-
prescindível debate nas comissões parla-
mentares com participação da sociedade civil 
organizada, dos movimentos sociais e dos rep-
resentantes dos trabalhadores do setor público 
brasileiro. 

A solução para o ajuste fiscal, volto a repetir, 
deve passar, inevitavelmente, pela auditoria 
da dívida pública, pelo fim das isenções fiscais 
indiscriminadas, pela taxação das grandes for-
tunas, pelo aprimoramento dos mecanismos 
de combate à corrupção, à sonegação fiscal e 
cobrança da dívida ativa. 

Com essas medidas, teremos abundância de 
recursos para superar a crise financeira e reto-
mar o desenvolvimento nacional. Precisamos 
descontruir a farsa que impõe sacrifícios aos 
trabalhadores da ativa e aposentados, como 
única receita para superarmos a crise que o 
país atravessa. 

Com mais de 45% do orçamento discricionário 
da União migrando para o bolso de credores 
da dívida pública, com fortes indícios de ile-
galidades para o pagamento da mesma, é 
preciso forte mobilização para uma mudança 
radical na política econômica em curso. 

A cada novo ataque aos direitos trabalhistas 
e sociais, mais nos aproximamos de uma 
greve geral, pois o PLP 257 sequer é a maior 
ameaça que enfrentamos no momento. A PEC 
241, admitida ontem [ terça-feira,9 ], na CCJ 
da Câmara, propõe consignar diretamente na 
Constituição as restrições pretendidas pelo 
PLP 257/16.  

A unidade do movimento sindical se fortalece 
em períodos como esse. Estamos preparados 
e organizados para uma reação sem prece-
dentes caso o governo interino continue a in-
sistir nessa agenda recessiva”.

João Domingos Gomes dos Santos
Presidente da CSPB 

 Os problemas gerados com 
o “não pagamento”  ou parcelamen-
to do salário dos trabalhadores do 
serviço público em várias cidades e 
vários estados, nos faz posicionar-
mos, enfaticamente, na defesa des-
ta negociação relativa à dívida dos 
estados. 
 
 A confederação com seu 
protagonismo histórico jamais deixará 
de contribuir para o fortalecimen-
to e recuperação do potencial de 
desenvolvimento das cidades e do 
país e,  nesse aspecto, essa rene-
gociação da dívida é necessária e 
urgente.
 
 Mas não podemos deixar 
que fique apenas isto; devemos 
ter ousadia e defender junto às 
Câmaras Legislativas e a todos os 
gestores, que se faça a auditoria da 
dívida para apresentar a sociedade 
onde foi aplicado todo dinheiro 
contraído com as instituições finan-
ceiras.
 
 Estamos lutando incansavel-
mente contra este PLP 257, desde 
o dia 22/03/2016, que foi elaborado 
pelo conselho de secretários es-
taduais da Fazenda e encaminhado 
ao Congresso Nacional pela presidente 
afastada Dilma Rousseff e recebida 
pelo presidente interino Michel Te-
mer, que também defende enfati-
camente esta proposta. Nesta dis-
cussão, a CSPB vem demarcando 
as contradições do projeto -  que 
rasga a constituição federal ao im-
por limites aos estados, quebrando 
a regra de independência dos entes 
federados.

 Felizmente a garra e a dis-
posição de luta dos servidores pú-
blicos, em especial a base da CSPB 
que com denúncias e pressão con-
seguiu mudar este caráter no proje-
to, mas ainda é insuficiente. 
 
 Precisamos avançar nas 
mobilizações para que consigamos 
revogar o artigo 4°, que engessa 
a ampliação do serviço público à 
sociedade com impedimento da 
valorização dos servidores públi-
cos e, por consequência, interfere 
diretamente nos serviços prestados 
à população. Esse engessamen-
to inviabiliza a aplicabilidade de 
políticas públicas que ajudam no 
desenvolvimento e fortalecimento 
dos estados, principalmente em um 
momento de recessão econômica 
em que o investimento público em 
um serviço público de qualidade é 
de grande relevância para a econo-
mia do país.
 
 É preciso focar na pressão 
contra este projeto que não tem 
o aval dos servidores públicos. 
Precisamos, ainda, construir a re-
sistência juntamente com a popu-
lação; denunciando o desmonte 
do estado que está implícito neste 
projeto.
 

CSPB - Construindo 
a unidade dos 

Trabalhadores do Serviço 
Público do Brasil e em 

defesa do Serviço Público 
Brasileiro.

SECOM/CSPB

CSPB 
SIM A RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DOS ESTADOS!

NÃO À PERDA DE DIREITOS DOS
SERVIDORES PÚBLICOS!
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