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Um novo Sindicato para os Novos desafios  

 

A nova gestão do Sindipúblicos saúda toda a categoria e, em especial, os delegados 

e delegadas eleitos para o VII Congresso, que, sob uma brutal conjuntura, se 

engajam na história de lutas do Sindicato. 

Junto com vocês, reafirmamos o compromisso de avançar na organização e 

mobilização da categoria, inovando nas formas de enfrentar as políticas de governo 

que desvalorizam o servidor e o serviço público, entregam o patrimônio público para a 

iniciativa privada e promovem a fome, o desemprego, as desigualdades sociais e a 

concentração de renda.  

Aceitamos o desafio, apesar da adversidade conjuntural, pois sabemos que contamos 

com uma base aguerrida na luta por um serviço público de qualidade para os 

capixabas.  

Assumimos a direção do Sindipúblicos tendo a certeza de que não caminhamos 

sozinhos rumo a nosso objetivo de retomar o protagonismo na luta sindical, 

avançando na construção das lutas sociais que se apresentam dia após dia.  

Contamos com todos vocês na defesa dos servidores e do serviço público de 

qualidade!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 
 

PROGRAMAÇÃO DO VII CONGRESSO 
 

 
 
1º Dia – 10 de agosto  

 

10h - Credenciamento e Boas-vindas  

12h - Almoço 

13h - Mesa 1 - Abertura do Congresso e Plenária Inicial com: 

Apresentação do Planejamento e do Plano de Lutas 

Aprovação do Regimento Interno do Congresso 

Aprovação da Tese Guia. 

15h - Lanche 

16h - Mesa 2 - Análise de Conjuntura 

Debatedor 1: Helder Salomão 

Debatedor 2: Maria Lúcia Fatorelli (On-line) 

Coordenador 1: Diretoria do Sindicato 

Coordenador 2: Diretoria do Sindicato 

18h  -  Jantar 

 

 

 

 

2º Dia – 11 de agosto  

 

08h - Café da manhã  

09h - Abertura dos trabalhos 

09h30 - Mesa 3  -  Serviço Público sob ataque: austeridade para quem? 

Debatedora 1: Roberta Traspadini 

Debatedor 2: Merci Fardin 

Debatedor 3: Gerson Maia - Presidente do Sintapi 

Coordenador 1: Diretoria do Sindicato 

Coordenador 2: Diretoria do Sindicato 

12h – Almoço 
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2º Dia – 11 de agosto (tarde) 

 

13h - Mesa 4  -  Sindipúblicos: Um Novo Sindicato para Novos Desafios  

Debatedor 1: José Gozze – Presidente da Pública (on-line) 

Debatedor 2: Iran Milanez Caetano – Presidente do Sindipúblicos 

Coordenador 1: Diretoria do Sindicato 

Coordenador 2: Diretoria do Sindicato 

15h - Lanche 

16h - Grupos de trabalho: 

1- Estratégias de reorganização e fortalecimento do Sindicato pela 
base 

2 -  Plano de Lutas e Propostas dos Servidores para as eleições 
2022 

3 -  O protagonismo da mulher no serviço público estadual 

4 -  Política de formação sindical 

 

17h - Encerramento 

18h - Jantar 

 

 

 

 

3º Dia – 12 de agosto  

 

08h - Café da manhã 

09h - Plenária final - Aprovação do plano de lutas, Posse dos Delegados Sindicais e 
Eleição da Comissão de Ética 

Coordenador da mesa: Diretoria do Sindicato 

10h30 - Assembleia Geral Estatutária - Reforma do Estatuto 

Coordenador da mesa: Diretoria do Sindicato 

12h - Encerramento e almoço 

 

 

 



 
 

4 
 

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO DO VII CONGRESSO 

 

CAPÍTULO I – DA REALIZAÇÃO DO CONGRESSO 

Art. 1º - O VII Congresso dos Servidores e Trabalhadores Públicos do Estado do 

Espírito Santo, doravante denominado somente VII Congresso, será realizado nos 

dias 10, 11 e 12 de agosto de 2022, nas dependências do Hotel Praia Sol, situado na 

Rua Eudólio Cruz, nº 1, Nova Almeida – Serra, Espírito Santo, CEP 29174-160. 

Parágrafo Único - A programação anexa a este Regimento o integra. 

 

CAPÍTULO II - DOS TEMAS 

Art. 2º - O VII Congresso terá como tema “Um Novo Sindicato para Novos 

Desafios”. 

Art. 3º - São subtemas do VII Congresso: 

I – A conjuntura internacional, nacional e estadual:  

II - Contexto político e econômico da atuação sindical; 

III - Desafios e oportunidades do movimento sindical e do Sindipúblicos:  

a) As armadilhas institucionais; 

b) Organização e estratégias. 

 

CAPÍTULO III - DOS OBJETIVOS 

Art. 4º - O VII Congresso tem por objetivos: 

I - Analisar criticamente a conjuntura estadual, nacional e internacional, seus impactos 

nas políticas públicas e na vida profissional dos servidores; 
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II - Definir metas e estratégias para enfrentar os desafios que constituem obstáculos 

para a prestação de serviços públicos de qualidade e valorização dos trabalhadores 

que os prestam; 

III – Realizar a avaliação das ações do Sindipúblicos; 

IV - Reformar o Estatuto do Sindipúblicos; 

V – Elaborar um Plano de Lutas para o Sindipúblicos;  

VI – Eleger membros para o Conselho de Ética do Sindipúblicos; 

VII – Empossar os Delegados Sindicais. 

 

CAPÍTULO IV – DOS PARTICIPANTES 

Art. 5º - Participam do VII Congresso: 

I – Os(as) membros da Diretoria Plena do Sindipúblicos, com direito a voz e a voto; 

II – Os(as) Delegados(as) de base, eleitos nas Assembleias Gerais Extraordinárias, 

com direito a voz e a voto; 

III - Os(as) convidados(as) pela Comissão Organizadora do VII Congresso para 

colaborar nas atividades congressuais, com direito a voz. 

 

CAPÍTULO V- DA COORDENAÇÃO GERAL 

Art. 6º - A Coordenação Geral do VII Congresso é composta pelos(as) membros 

titulares da Diretoria Executiva, tendo como competência: 

I - Orientar e coordenar os trabalhos do VII Congresso; 

II - Fazer cumprir o presente Regimento Interno e o Estatuto do Sindicato; 
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III - Organizar a composição das mesas de debates, coordenando e assegurando a 

sistematização dos trabalhos. 

 

CAPÍTULO VI - DO FUNCIONAMENTO 

Art. 7º - O VII Congresso terá como espaços de debate e deliberação: 

I - Grupos de Trabalho; 

II - Plenária;  

 

SEÇÃO I - DOS GRUPOS DE TRABALHO 

Art. 8º - Os grupos de trabalho serão formados pelos(as) delegados(as), e 

convidados(as), devidamente inscritos e credenciados, com a competência de discutir 

e deliberar sobre os temas indicados na programação, apresentando-os por escrito 

em forma de propostas e moções para a composição do documento final a ser 

apreciado na Plenária. 

Art. 9º – Os Grupos de Trabalho serão formados observando-se o seguinte: 

I - No momento do credenciamento será facultado ao Delegado escolher um dos 

Grupos de Trabalho, que estarão numerados de 1 (um) a 4 (quatro); 

II - Cada Grupo de Trabalho terá lotação máxima de 20 inscritos; 

III - Atingida a lotação máxima do Grupo de Trabalho, o Delegado deverá escolher 

entre os Grupos de Trabalho com vagas remanescentes. 

Art. 10 - Exclui-se do previsto no Artigo anterior o Grupo “O protagonismo da mulher 

no serviço público estadual”, que será formado exclusivamente por mulheres e não 

terá limitação de número de participantes. 

Art. 11 - As propostas discutidas nos Grupos de Trabalho serão aprovadas por 

maioria simples dos seus componentes com direito a voto. 
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Art. 12 - Cada grupo elegerá um(a) coordenador(a) e um(a) relator(a) para coordenar 

e garantir a sistematização das propostas a serem apresentadas à plenária.  

 

SEÇÃO II - DA PLENÁRIA 

Art. 13 - A Plenária é o órgão máximo e soberano do VII Congresso e será composta 

pelos(as) delegados(as) e convidados credenciados(as) com a competência de 

analisar, discutir e deliberar os temas e objetos do Congresso, observando o temário, 

o Estatuto do SINDIPÚBLICOS, e o presente Regimento Interno. 

Parágrafo Único – Os trabalhos de cada Plenária serão conduzidos por uma Mesa 

Coordenadora, composta por um(a) Coordenador(a) e um(a) Secretário(a), cujos 

membros serão indicados previamente pela Coordenação Geral do VII Congresso.  

 

CAPÍTULO VII – DAS DISCUSSÕES E PROPOSTAS 

Art. 14 - Todo(a) delegado(a) que desejar intervir no Grupo de Trabalho e nas 

Plenárias deverá pedir inscrição à coordenação do espaço, apresentando o cartão de 

identificação e votação, e intervir segundo a ordem de inscrição. 

§ 1º - As intervenções serão feitas no período de três minutos, excluindo-se do 

cômputo o tempo de eventuais interrupções. 

§ 2º - As inscrições para debates serão encerradas na fala do(a) terceiro(a) orador(a), 

ficando a critério da coordenação do espaço a avaliação da necessidade de abertura 

de novas inscrições. 

Art. 15 - Na apreciação em plenário de propostas e moções sobre as quais não existir 

consenso, a coordenação do espaço abrirá uma defesa para cada proposta, 

assegurando que o plenário esteja esclarecido para votar. 

Art.16 - As deliberações em plenária serão tomadas por maioria simples. 

§ 1º- As propostas não destacadas serão votadas em bloco ao término da apreciação 

de cada tema. 
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§ 2º - As votações serão realizadas em plenária e nos grupos de trabalho, levantando-

se os cartões de votação/identificação; 

 

CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 17 - Os materiais entregues aos delegados e delegadas no ato do 

credenciamento em nenhuma hipótese serão substituídos. 

Art. 18 - O credenciamento terá início às 10 horas do dia 10/08/2022 e término às 18 

horas do dia 10/08/2022. 

Art.19 - Torna-se obrigatória a participação do(a) delegado(a), não sendo admitido 

ausentar-se do Congresso, exceto por motivo de força maior plenamente justificável. 

Art.20 - O delegado ou delegada que tenha outro compromisso inadiável durante o 

congresso deverá informar no ato de credenciamento, evitando prejuízos para o 

sindicato com custos de alimentação e pernoite. 

Parágrafo Único - O Sindipúblicos se reserva no direito de comunicar aos 

órgãos/entidades públicas as ausências de delegados(as) liberados(as) de seus 

locais de trabalho para participar do VII Congresso dos Servidores e Trabalhadores 

Públicos do Estado do Espírito Santo. 

Art. 21 - As despesas com transporte dos(as) delegados(as), compreendendo o 

transporte ao Hotel Praia Sol no dia 10/08/2022, bem como o retorno a Vitória no dia 

12/08/2022, serão de responsabilidade do Sindicato. 

Parágrafo Único – Não serão ressarcidos valores referentes à combustível para 

delegado(a) que optar por veículo próprio, exceto no caso em que não haja transporte 

proporcionado pelo Sindicato no trajeto.  

Art. 22 – Será de responsabilidade do(a) delegado(a) as diárias e quaisquer despesas 

de seu acompanhante. 

Art. 23 - Será de responsabilidade do participante as despesas com serviço de bar e 

lanchonete, assim como qualquer prejuízo material causado às dependências do local 

de realização das atividades. 
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Art. 24 - A não observância do disposto nos artigos 19 e 20 implicará no 

descredenciamento do Delegado, registro de débito das despesas pagas por serviços 

contratados pelo Sindipúblicos não utilizados e cobrança dos valores apurados. 

Art. 22- Os casos omissos no presente Regimento serão dirimidos pela Coordenação 

Geral e, caso necessário, submetidos à Plenária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitória, 26 de julho de 2022. 

 

 

 

Coordenação Geral do VII Congresso do Sindipúblicos 
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TESE GUIA DO VII CONGRESSO 

 

Introdução  

1. Para traçar ações mais efetivas e com mais chance de êxito, precisamos pôr 

na mesa informações, dados, fatos e muita história, que não se esgotam no VII 

Congresso.  

 

2. É importante compreender que os espaços em que ocorrem as lutas dos 

servidores são repletos de nuances, variáveis, forças políticas, conjunturas 

adversas e discursos hegemonicamente desfavoráveis. Encaramos 

argumentos baseados em limitações orçamentárias, austeridade e numa crise 

que repercute, sobretudo, no funcionalismo público e nos principais 

beneficiários de seus serviços: os que compõem as camadas menos 

favorecidas da sociedade.  

 

3. Apesar do grande impacto que sentimos cotidianamente em nossa vida laboral 

e financeira, é importante ter em mente que situação adversa não é apenas a 

nossa, mas representa a luta de toda a Classe Trabalhadora, do público ao 

privado, do local ao internacional. 

 

4. A pandemia mundial do coronavírus já levou a óbito, até o momento da escrita 

deste texto, 6.371.345 pessoas - 677.000 apenas no Brasil -, sendo grande 

parte delas vítimas do negacionismo de governos anticiência e antivacinas.  

 

5. Ao mesmo tempo em que vemos essa enorme cifra de mortos, assistimos à 

irresponsabilidade das grandes potências e de bilionários donos dos maiores 

conglomerados econômicos, que não ofereceram resposta à produção e 

distribuição de vacinas em tempo e em quantidade suficiente para combater a 

pandemia globalmente, que combateram as medidas necessárias para conter o 

avanço do vírus.  
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6. É importante salientar que as populações carentes e grupos étnicos como 

negros e indígenas, por exemplo, são as principais vítimas dessa tragédia, que 

poderia ser evitada com responsabilidade e investimentos.  

 

7. A pandemia do coronavírus escancarou a importância do Estado para a vida 

das pessoas. Somente com a louvável atuação da rede pública de saúde, com 

as medidas econômicas de garantia de renda e a continuidade da prestação de 

serviços públicos é que foi, e ainda é, possível nos colocarmos diante de um 

evento sanitário da magnitude do que vivemos. 

 

Onde estamos 

8. Chegamos em um momento no qual é difícil definir as fronteiras do que 

conhecemos como serviço público, haja vista a imbricação orgânica de grupos 

empresariais na gestão pública. Do planejamento estratégico à alocação de 

recursos, tudo passa pelo crivo do mercado. 

 

9. Os analistas políticos liberais acusam o Estado de interferir na economia, mas 

o que se vê na prática é o contrário. Vemos dia a dia a interferência da mão - 

nada - invisível do mercado dando a tônica na gestão pública.  

 

10. Tal forma organizativa do Estado, onde os interesses privados se sobrepõem 

aos do coletivo, resulta nas mais variadas formas de promover o entreguismo 

desenfreado, que se materializa por meio das terceirizações, das Parcerias 

Públicos Privadas (PPPs), das Organizações Sociais (OSs) e das 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs).  

 

11. A precarização do serviço público e os recentes ataques aos direitos da classe 

trabalhadora - como as reformas trabalhista, previdenciária e a proposta de 

reforma administrativa -  deixam toda a classe trabalhadora que não consegue 

acessar os “benefícios” do mundo privado à deriva de políticas públicas 

insuficientes e de baixa qualidade. 
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Como chegamos a esse ponto?   

12. A história mundial, nacional e por tabela a estadual, passou por uma 

significativa mudança no final do século XX.  

 

13. A partir da década de 1990, observamos o fim do mundo bipolar e o avanço da 

globalização. Com isso, os grandes conglomerados econômicos ficaram livres 

para atuar por todo o mundo, fortalecendo corporações e Estados das 

economias centrais. Lançando mão de instrumentos como dolarização, câmbio 

flutuante e mecanismos de endividamento, fortaleceram a relação de 

dependência das economias periféricas junto aos donos do poder.  

 

14. De 2003 até 2016, o Brasil esteve sob o que, comumente, se chama de 

governos progressistas. Foi a primeira vez desde a redemocratização que o 

país experimentou um governo voltado à diminuição das desigualdades 

sociais, à melhoria da distribuição de renda e ao aquecimento do mercado 

consumidor interno, o que resultou em melhorias nas taxas de emprego e na 

retirada do Brasil do mapa da fome. 

 

15. Por outro lado, tais elementos positivos não excluem as contradições que 

atravessaram o ciclo petista à frente do comando central do país. As reformas 

da previdência, que representaram retirada de direitos dos servidores públicos, 

o aumento da dívida pública, as privatizações denominadas de concessões e a 

manutenção do tripé macroeconômico (câmbio flutuante, meta inflacionária e 

superávit primário) são exemplos de que, ao mesmo tempo em que fazia uma 

política de inclusão pelo consumo e pelo acesso à serviços públicos, os 

governos petistas trabalharam sob o ideal de conciliação de classes, em que a 

melhoria da vida da classe trabalhadora permite o aumento da riqueza 

daqueles que já concentravam a maioria dos recursos do país. 

 

16. A partir de 2008, com a crise do subprime, a economia global passou por um 

processo de reestruturação do capital internacional, promovendo uma série de 

ataques aos direitos sociais da classe trabalhadora. Os efeitos disso foram 

sentidos no país de maneira retardatária, devido às políticas anticíclicas 

implementadas pelo governo federal.  
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17. Essas políticas, porém, não foram suficientes para impedir que a crise afetasse 

a economia brasileira, gerando uma piora nos indicadores sociais e 

econômicos, conjugada a uma crise política (a presença de vários casos de 

corrupção do governo e seus aliados). Isso, levou a implementação de uma 

agenda de oposição que buscava a desestabilização do segundo mandato da 

presidenta Dilma, com a implementação de diversas pautas bombas no 

congresso nacional.  

 

18. Aproveitando os efeitos deletérios da crise social e econômica no país e no 

mundo e aliados aos interesses da mídia elitista, dos lavajatistas (liderados por 

Sérgio Moro) e do que existe de mais conservador e retrógrado no pensamento 

social brasileiro, setores de direita iniciaram uma campanha de criminalização 

das forças populares, numa trama “com o Supremo e com tudo”, para derrubar 

a presidenta Dilma Rousseff, sob argumento de que essa cometera crime de 

responsabilidade.  

 

19. Promoveu-se, então, uma manobra institucional com imagem de legalidade 

que culminou na deposição de Dilma Rousseff. Na votação do impeachment, 

em 2016, assistimos deputados e senadores envolvidos em esquemas de 

corrupção e adoradores de torturadores da ditadura militar reivindicar, em 

nome da moral e da família, a justificativa do golpe. 

 

20. Com Michel Temer empossado, via golpe, na presidência da República, 

implementou-se o projeto antipopular denominado “Ponte para o Futuro”, que 

congelou os gastos públicos por vinte anos (PEC do Teto de Gastos ou do fim 

do mundo). Realizou-se as contrarreformas da previdência e trabalhista, se 

autorizou a terceirização sem limites e se permitiu às gestantes o trabalho em 

locais insalubres e periculosos.  

 

21. Paralelo ao desmonte das instituições de Estado, a operação Lava Jato 

contribuiu para o processo de desindustrialização do país, com o fechamento 

de empreiteiras, estaleiros e toda uma cadeia de indústria de base e 

construção civil, se utilizando do pretexto moralista de estancar a corrupção 
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endêmica no país. Empresas que - corrigidos os desvios encontrados - 

poderiam continuar produzindo foram fechadas, contribuindo para que 

tenhamos 16 milhões de desempregados e uma crise social que se arrasta até 

os dias de hoje.  

 

22. As medidas antipopulares do presidente Michel Temer tinham como discurso a 

desoneração da produção, a retomada dos investimentos e a recuperação 

econômica com a geração de mais empregos.  

 

23. A reforma trabalhista 1 (Lei 13.467/2017) não entregou o prometido. O que se 

observa ao analisar as resultantes dessas políticas é que o desemprego 

continuou em crescimento após quatro anos da implementação da reforma. Em 

2017 a taxa de desocupação era de 11,8% e em 2021 esse número cresce 

1,9%, resultando numa taxa de 13,7%, conforme dados do IBGE, 2021.  

 

Governo Bolsonaro: a farsa como tragédia dos brasileiros 

24. Com a política criminalizada, com forte estímulo midiático às posições 

conservadoras - adormecidas após a redemocratização do país - e com a volta 

dos militares à cena política, criaram-se as condições para a eleição de um 

presidente com posturas autoritárias, antidemocráticas; que propaga o ódio na 

vida e na política e que ataca o serviço público e os servidores, por considerá-

los empecilho ao crescimento nacional. Elegeu-se um governante abertamente 

a favor do garimpo ilegal, do desmatamento; que se posiciona contra a 

titulação e preservação das terras indígenas e quilombolas, contra a autonomia 

das mulheres e que estimula a violência contra as comunidades LGBTQIA+. 

 

25. O desgoverno Bolsonaro se caracteriza pela quebra de harmonia entre os 

poderes da República, pelo uso de aparato industrial de desinformação (fake 

news), pela incompetência administrativa e por uma composição ministerial 

                                                           
1 https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2021/10/07/reforma-trabalhista-michel-temer-empregos-4-

anos.htm 
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despreparada, envolvida em denúncias de corrupção e despreocupada com a 

vida dos brasileiros. 

 

26. No campo econômico, o governo se caracteriza pelo viés ultraliberal 

privatizante, apesar de até nisso ter contradições causadas pelo uso clientelista 

da coisa pública. Sua marca de “conservador nos costumes” é utilizada para 

criar todo tipo de cortina de fumaça e desviar o foco das inúmeras polêmicas 

que marcam a gestão e a vida privada do mandatário.  

 

27. Quanto à política internacional, ela é marcada pela subalternidade e falta de 

linha estratégica, com declarações desastrosas contra parceiros comerciais 

relevantes. Bolsonaro, ao invés de governar, gasta seu tempo e os recursos 

dos brasileiros investindo em teoria da conspiração e no ataque às instituições 

democráticas e às eleições.  

 

28. Não podemos deixar de mencionar a interferência nas instituições de 

investigação e controle, assim como a sua íntima ligação com setores que 

operam na ilegalidade, como milícias, madeireiros e garimpeiros ilegais, 

especuladores e grileiros de terra. Isso, além dos esquemas e casos de 

corrupção envolvendo a família Bolsonaro, ministros, pastores e gente da sua 

extrema confiança.  

 

29. O ano em que o presente texto foi escrito é o último do mandato de Bolsonaro 

e como saldo podemos elencar a marca de mais de 677 mil brasileiros e 

brasileiras mortos pela pandemia da covid-19. Acredita-se que mais da metade 

desse saldo tenha como responsável o próprio presidente, por negar os 

impactos da doença, por atrasar a vacinação, por negligenciar a elaboração de 

um plano emergencial para conter o contágio e por ser enfaticamente contra 

todas as medidas de proteção recomendadas por cientistas e pela 

Organização Mundial da Saúde.  

 

30. O atual governo também acumula uma taxa de desemprego de mais de 25%, 

se somados os 12 milhões de desempregados com as pessoas que estão na 

informalidade ou subocupadas.  Outro dado que assusta são os cerca de 19 
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milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar, além da contínua 

desindustrialização e do aprofundamento do desmonte dos serviços públicos. 

 
31. Em suma, muitos brasileiros que votaram na esperança de um Brasil melhor se 

deparam com um governo que vira as costas para o povo, que ataca os 

serviços públicos com uma política de desestatização, de arrocho e de 

desemprego.  

 

32. O modus operandi de Bolsonaro, necessário afirmar, ao precarizar e diminuir 

os serviços públicos e buscar diminuir direitos e garantias de trabalhadores; ao 

criminalizar as organizações sociais e todos aqueles que atuam pautados em 

ideais de justiça social também fragiliza a nossa organização sindical e o 

potencial que temos de lutar.  

 

33. Cabem a nós, servidores públicos, trabalharmos para derrotar esse projeto, 

sob pena de, num período não muito distante, não termos nem mesmo as 

garantias que a combalida democracia brasileira ainda nos dá e os parcos 

direitos que os vários ataques não conseguiram nos levar. 

 

No âmbito estadual, a era Hartung/Casagrande 

 

34. Nos últimos vinte anos, o Espírito Santo foi governado pelo mesmo projeto 

econômico e político.  A alternância de poder se deu apenas na imagem e na 

representação, pois na essência, o programa empresarial do “Espírito Santo 

Em Ação” é quem dita as regras do nosso modelo de desenvolvimento.  

 

35. Nesse período, tivemos apenas dois governadores: Paulo Hartung e Renato 

Casagrande, ora compondo a mesma gestão, ora disputando o comando e a 

liderança dos interesses do grande empresariado. 
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36. Paulo Hartung, eleito em 2002, surge como um governante moderno e 

responsável, imbuído das tarefas de recuperar o Espírito Santo do mar de lama 

instalado nas instituições e de resgatar a economia capixaba.  

 

37. Liderando uma ampla aliança, Hartung conseguiu maioria na Assembleia 

Legislativa, pacificou as relações com os Tribunais de Contas e de Justiça. Por 

outro lado, abriu diálogos importantes com entidades da sociedade civil, 

envolvendo empresários, Arquidiocese e OAB, além de exercer forte influência 

sobre a imprensa. Esses movimentos blindaram o governo e a imagem do 

governador, fortalecendo seu poder na implementação do seu projeto político. 

 
38. O saneamento das contas públicas e o pagamento em dia dos salários do 

funcionalismo ocorreram, graças à antecipação dos royalties do petróleo, 

equilibrando as contas do tesouro estadual. Contudo, após a agenda de 

enfrentamento ao caos nas contas públicas, PH assume uma agenda voltada 

para o potencial logístico capixaba como forma de superar o gargalo da 

economia do ES. Esse projeto ganha as elites locais, sob a perspectiva de 

tornar o estado em um grande exportador, dado sua estrutura de transporte e 

portos, perfeitos ao escoamento de commodities e produtos beneficiados pela 

indústria nacional. 

 

39. Para consolidar seu projeto político, o então governador assume a agenda da 

ONG Espírito Santo em Ação, que sob o argumento ideológico de maior 

eficiência do setor privado em relação ao público, sucateia serviços e 

instituições públicas com vistas à privatização e/ou cessão da gestão dos 

serviços para entes privados. Por outro lado, a insuficiência dos concursos 

públicos, a austeridade fiscal nas políticas sociais e na valorização dos 

servidores, e, principalmente, no aporte às atividades do grande capital com 

incentivos fiscais, geraram um prejuízo de arrecadação na ordem de R$ 19 

bilhões entre 2004 e 2010. 

 

40. A partir de 2015, em seu último mandato, Hartung adota um duro ajuste fiscal, 

mantendo estagnadas as políticas sociais. Uma das consequências desse 

ajuste é a entrega da administração dos hospitais públicos às Organizações 
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Sociais, avançando sorrateiramente com o modelo de redução das 

responsabilidades estatais.  

 
41. O modelo nota A na economia será alardeado como uma grande conquista da 

sua gestão, mesmo que para os capixabas e para os servidores, esse título 

não signifique mais investimentos sociais e valorização. 

 
42. Casagrande, por seu turno, se intitula como um político de Centro e defende 

uma política de austeridade fiscal, de controle de gastos e manutenção das 

"finanças nota A", como forma de garantir a saúde das contas públicas e a 

possibilidade de investimento público.  

 

43. Ocorre, no entanto, que essa política é feita com o sacrifício da prestação de 

serviços públicos e dos trabalhadores do setor público, ao mesmo tempo em 

que o governo mantém uma política de incentivos fiscais. Ou seja, o governo 

deixa de investir em saúde, segurança, educação e tudo mais que é 

indispensável para a população capixaba para permitir que o empresariado 

tenha condições de lucrar com seus investimentos - sem qualquer controle do 

propalado retorno que as renúncias de impostos trariam com geração de 

emprego e renda. 

 

44. A situação chegou a tal ponto em que, em 2022, até mesmo os políticos de 

direita, aqueles que querem reduzir o tamanho do Estado e entregar os 

serviços essenciais para a iniciativa privada, acusam Casagrande de não 

investir o suficiente em serviços públicos, de não ter uma política consistente 

de geração de emprego e renda além de não cuidar da população mais 

necessitada. 

 
45. Todo esse histórico demonstra a continuidade das políticas implementadas 

pelos governos Hartung e Casagrande, apesar das disputas aparentes. Se 

num primeiro momento Casagrande se coloca como sucessor de Paulo 

Hartung, ao final do seu primeiro mandato, em 2014, ocorre a disputa pela 

liderança do projeto das elites capixabas e PH sai vencedor. Contudo, Hartung 
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ao não visualizar condições para uma nova reeleição, sai do cenário estadual 

abrindo espaço para um novo mandato de Renato.2 

 

46. Na relação com os servidores públicos, em especial conosco do Sindipúblicos, 

a sensação de continuidade é inequívoca. As perdas se acumulam, os cargos 

são preenchidos com burla à regra do concurso público e o diálogo, 

fundamental para a construção de soluções, ou não acontece (como nos 

governos de PH) ou não caminha (como nos governos de Casagrande). 

 

47. Por tudo apontado, é fundamental a participação e contribuição dos servidores 

públicos nas lutas que se avizinham. Devemos manter nosso senso crítico e 

aprofundá-lo, com estudos e debates, sem abrir mão da ação nas ruas e nas 

redes, apresentando alternativas aos modelos propostos que melhorem as 

condições de trabalho e, como consequência, melhorem o atendimento à 

sociedade capixaba. 

 

48. É essencial somar forças com as organizações de trabalhadores, os 

movimentos sociais, que se colocam atuantes na defesa de um Estado que dê 

conta de garantir direitos fundamentais, de aprofundar os mecanismos de 

democracia e de colocar a vida acima do lucro. 

 

Avançar nas lutas, avançar nas conquistas 

49. Nos dias 22, 23, 24 de abril e no dia 04 de maio 2022, ocorreu o planejamento 

estratégico da nova Diretoria Executiva do Sindipúblicos para o triênio 2021-

2024. O evento foi realizado na sede do Sinasefe-Ifes/ES, bairro Jucutuquara 

em Vitória/ES, ao qual deixamos nossos agradecimentos pelo apoio e pela 

cessão do espaço, o que representa um passo importante no processo de 

solidariedade de classe entre os trabalhadores e trabalhadoras organizadas. 

 

50. Partindo do princípio de que o sindicato é os trabalhadores, esta Diretoria se 

preocupou em aprofundar a relação com segmentos organizados da base, que 

                                                           
2 http://www.sindipublicos.com.br/incentivos-fiscais-da-era-hartung-custaram-ao-estado-quatro-anos-de-icms/ 
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sempre cumpriram um papel fundamental na organização das demandas, dos 

avanços e das conquistas dos servidores públicos.  

 

51. Nesse sentido, foi importante e produtiva a presença das Associações de 

servidores, dos delegados sindicais e dos ex-presidentes do Sindipúblicos/ES 

Tadeu Guerzet e Haylson de Oliveira, no primeiro dia do evento, debatendo a 

conjuntura política, a real situação organizativa do sindicato e da sua base. 

 
52. Acreditamos que só com a união da categoria e dos instrumentos organizados 

como a Diretoria do Sindicato, as direções das associações, os delegados e 

delegadas sindicais, de todo o funcionalismo público, além dos nossos 

experientes e aguerridos aposentados, é que encontraremos os caminhos e as 

respostas necessárias às nossas vitórias e conquistas.  

 

53. É assim que queremos construir novos tempos na história do Sindipúblicos,  

um novo ciclo de lutas junto ao funcionalismo e movimentos sociais. Só um 

sindicalismo de luta, preparado para os novos desafios e uma ampla aliança 

entre os trabalhadores do campo e da cidade é que pode criar condições para 

escrevermos uma nova história para o Estado do Espírito Santo. 

 

54. Afinal, somos servidoras e servidores públicos, um elo fundamental no 

funcionamento da máquina pública, na formulação, gestão e implementação 

das políticas públicas de qualidade para os capixabas. 

 

55. Durante os quatro dias do planejamento estratégico, os participantes 

enfrentaram temas relevantes para a reorganização do sindicato, como a 

conjuntura política estadual, as lutas e as eleições em 2022; os pontos 

positivos e negativos, internos e externos à realidade do Sindicato; o Plano de 

lutas unificado; a definição do objetivo estratégico e dos objetivos específicos. 

 

56. Os resultados dessa imersão versam também sobre processos internos do 

Sindicato, sobre as estratégias de luta para a valorização dos servidores, de 

organização da base e de melhorias no atendimento e participação de nossos 

filiados, com propostas de facilitação do acesso aos serviços, como a 
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reestruturação de atendimento jurídico remoto, e fortalecimento dos espaços 

organizativos da categoria, como as assembleias híbridas.  

 

57. Conheça o objetivo estratégico da nossa gestão e os 10 eixos específicos 

aprovados pela Nova Diretoria no planejamento: 

 
 

Objetivo Estratégico 

O Sindipúblicos retomou a legitimidade política e o protagonismo na luta 

sindical, avançando na construção das lutas sociais. 

 

Eixo interno 

58. - Reestruturação da Comunicação sindical (interna e externa), considerando 

filiados e sociedade; 

59. - Reestruturação da Organização Interna (estrutura física, patrimonial e de 

força de trabalho); 

60. – Sanear a política de finanças do sindicato; 

 

Relação com a base 

61. – Fortalecer o quadro de delegados sindicais; 

62. – Melhorar o relacionamento do sindicato com a base; 

63. – Construir um plano de formação sindical; 

64. – Melhorar a relação com os aposentados; 

65. – Realizar o congresso em agosto de 2022; 

 

Lutas, movimentos sociais e eleições 2022 

66. – Retomar o protagonismo na luta sindical e dos movimentos sociais; 
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67. – Eleições 2022: Elaborar uma plataforma de propostas para fortalecimento do 

serviço e pela valorização dos servidores; 

 

68. Além do Planejamento estratégico, a Nova Gestão do sindicato realizou e 

participou de um conjunto de atividades, mostrando o dinamismo e o 

compromisso com as lutas da categoria e dos movimentos sociais.  

 

69. O batismo de fogo dessa Gestão foi à luta para acompanhar, compreender e 

debater junto à Seger os projetos de lei de reestruturação das carreiras do 

executivo. Recém empossada, a Nova Gestão, ainda tomando pé de suas 

tarefas, teve que se jogar de cabeça nesse processo, como prioridade da 

Diretoria, realizando 28 reuniões com vários atores - dentre eles a SEGER, 

associações de servidores, parlamentares - e 49 assembleias de base, 

informando a categoria sobre os dilemas do projeto e fomentando o debate e 

participação dos servidores nessa matéria de extrema relevância.  

 

70. Sobre a reestruturação de carreiras, é importante dizer que o Sindipúblicos não 

foi convidado em nenhum momento para colaborar na elaboração do Projeto 

de Lei. Foi preciso cavar cada um dos espaços de debate.  

 

71. Graças a ação do Sindicato, as posições dos servidores foram ouvidas e o 

projeto recebeu as críticas e alguns ajustes advindos da nossa base. 

Lamentamos o método e a escolha adotada pelo Governador e pela Seger, 

que não levaram em consideração a representação dos servidores públicos, 

uma vez que o projeto de reestruturação foi todo construído a toque de caixa e 

sem a participação dos trabalhadores na discussão, elaboração e tramitação 

do mesmo. Acreditamos que o diálogo, com cobrança e apontamento de 

soluções, entre o governo e os trabalhadores é fundamental para avançarmos 

no enfrentamento das distorções salariais e na valorização do funcionalismo 

público.  
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Sindipúblicos nas lutas e nas ruas!  

72. A Nova Gestão esteve na linha de frente das lutas sociais no primeiro semestre 

de 2022, quando a bandeira do sindicato pode ser vista ao lado de outros 

sindicatos e de movimentos sociais do campo e da cidade.  

 

73. Estivemos nas ruas com nossa categoria, marchando com os companheiros e 

companheiras do Incaper, MST, MPA, FETAES; com servidores do quadro 

permanente e com os servidores e servidoras impactados pela decisão que 

reconheceu a inconstitucionalidade da Lei 187/2000. Estivemos no ato do Dia 8 

de março, o Dia Internacional das Mulheres e no Primeiro de Maio Unificado 

dos Trabalhadores, defendendo a melhoria da qualidade de vida dos 

trabalhadores, salários dignos e combate a fome. Participamos das lutas das 

famílias atingidas pelo maior crime ambiental da nossa história, a ruptura da 

barragem de Fundão, de propriedade da Vale/BHP, das mobilizações dos 

professores e estudantes contra os cortes do MEC na educação e pela 

apuração das denúncias de corrupção envolvendo ministros, funcionários e 

pastores.  

 
74. Como pode se observar, não houve tempo para reclamar e colocar a culpa nos 

outros. Nosso princípio é arregaçar as mangas e continuar trabalhando para 

um sindicato cada vez mais forte e atuante!  

 
75. Ao longo desse processo, elegemos os delegados sindicais de base, que tem 

por finalidade estatutária, compor a Diretoria Plena do sindicato, fortalecendo 

ainda mais as instâncias de decisão da categoria.  

 

76. Já está previsto um ciclo de formação e nivelamento para a Diretoria Plena, de 

modo a subsidiar os diretores de base com os debates do cotidiano da 

entidade, assim como preparar e formar esses diretores com temas de 

relevância para vida política e laboral da categoria.  

 
77. Fortalecer as instâncias é uma das metas mais importantes dessa gestão. 

Sendo assim, estabeleceremos um processo continuado de formação da nossa 

categoria, com empoderamento dos delegados sindicais, fortalecimento de 
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vínculos e construção de estratégias unificadas junto às associações de 

servidores públicos. 

 

78. Outra questão relevante que marca essa Nova Gestão é o compromisso com a 

reativação dos coletivos setoriais, como um espaço de acolhimento e 

organização de demandas específicas. Para este ano, trabalhamos com a 

meta de organizar três coletivos, sendo eles: de aposentados e aposentadas, 

de mulheres e de formação.  

 

79. Esses três coletivos visam trabalhar questões fundamentais na nossa 

categoria:  

 

80. Primeiro: a valorização daqueles que contribuíram para a história de 

organização do nosso sindicato e do serviço público. Quem sempre contribuiu 

para o ES, não pode amargar a situação de abandono e descaso.  

 
81. Segundo: assistimos o avanço da violência política de gênero, que busca 

impedir a participação das mulheres nos espaços de decisão e poder. Nesse 

sentido, empoderar as companheiras do Sindipúblicos/ES para que possam, 

cada vez mais, exercer mandato sindical qualificado e representativo da voz 

feminina.  

 

82. Terceiro: o coletivo de formação, com a tarefa de integrar os demais coletivos, 

a Direção do Sindicato, as associações e delegados sindicais em processo de 

formação continuada para o exercício de um sindicalismo democrático, 

representativo e aliado das lutas sociais e dos trabalhadores e trabalhadoras.  

 

83. Outra frente que se faz necessária é a participação dos servidores e 

servidoras, dirigentes sindicais ou não, nos conselhos participativos de 

formulação, implementação e fiscalização de políticas públicas, deliberativos 

ou consultivos, no sentido de estabelecer um elo com os segmentos de 

representação dos trabalhadores e da sociedade civil.  
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84. Acreditamos que a defesa de políticas públicas efetivas e de qualidade, se 

passa por uma aliança entre os trabalhadores do serviço público, da iniciativa 

privada e das organizações populares do campo e da cidade, tarefa que não 

nos furtaremos a construir. Nesse sentido, buscar parcerias entre os servidores 

públicos e os usuários das políticas públicas se faz necessário e urgente.  
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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA 

 

O Sindipúblicos tem como tradição inserir uma Assembleia Geral para reforma 

Estatutária na programação do Congresso da entidade.  

Ao mesmo tempo em que isso facilita a participação dos filiados mais envolvidos no 

cotidiano e na atuação do Sindicato - os Delegados que participam do Congresso - é 

possível verificar que os debates acerca de alterações no Estatuto consomem parte 

considerável do Congresso, tanto de espaços que deveriam ser de formulação política 

da entidade, os Grupos de Trabalho (GT’s), quanto do espaço de deliberação, a 

plenária final. 

Tem-se, ainda, que a realização de alterações estatutárias a cada Congresso, com 

vistas a atualizar o Estatuto à realidade de cada momento do Sindipúblicos, fez com 

que o documento adquirisse algumas características de fragmentariedade: 

disposições pensadas para um momento convivem com outras formuladas para 

momentos diversos; disposições semelhantes se repetem ao longo do texto e, em 

alguns casos, é possível se verificar a existência de contradições internas no 

documento. 

Neste ano, o VII Congresso do Sindipúblicos traz o tema “Sindipúblicos: um novo 

sindicato para novos desafios”, incluindo entre os seus objetos “Estratégias de 

reorganização e fortalecimento do sindicato pela base”. 

A Diretoria Executiva do Sindipúblicos entende que o Estatuto da entidade precisa 

estar adequado a esse “novo sindicato” e a esses “novos desafios” que o VII 

Congresso vai debater. É preciso que o documento de constituição reflita o momento 

e o cenário em que a nossa luta pela defesa do Serviço Público e de seus Servidores 

se insere. 

Isso demanda uma análise apurada, um debate democraticamente realizado e uma 

formulação bem feita, com tempo e condições adequadas para que os filiados ao 

Sindipúblicos possam contribuir e opinar. 

Por isso, a Diretoria Executiva propõe que: 
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1) Sejam feitas as alterações que se mostram urgentes para o bom 

funcionamento atual da entidade;  

 

2) Seja iniciado um processo de Reforma Estatutária amplo e aprofundado, com 

apresentação de proposta inicial pela Diretoria Executiva à Diretoria Plena, 

abertura de prazo para contribuições e debates, e aprovação da redação final 

em Assembleia especialmente convocada para esse fim. 

No que tange às alterações imediatas, propõe-se que seja votado e aprovado o 

seguinte: 

 

REDAÇÃO ATUAL NOVA REDAÇÃO JUSTIFICATIVA 

Art. 9º - São deveres dos 
sindicalizados:  

I – Manter em dia as 
mensalidades sociais fixadas 
em 1% do valor do 
vencimento, subsídio, ou 
proventos, observando-se 
que nos casos em que o 
servidor cumule cargos o 
desconto se dará sobre o 
vínculo de maior 
rendimento ou 
remuneração; 

Art. 9º - São deveres dos 
sindicalizados:  

I – Manter em dia as 
mensalidades sociais fixadas 
em 1% do valor do 
vencimento, subsídio, ou 
proventos, incluindo-se as 
gratificações de funções e 
observando-se que nos 
casos em que o servidor 
cumule cargos o desconto 
se dará sobre o vínculo de 
maior rendimento ou 
remuneração; 
 

 
Explicita-se que o cálculo da 
mensalidade incide sobre 
gratificações de funções. 

Art. 9º - São deveres dos 
sindicalizados: (...) 

Parágrafo Único – O filiado 
perderá a condição de 
associado em caso de 
falecimento ou por 
inadimplência por 3 (três) 
meses consecutivos no 
pagamento das 
mensalidades sociais de que 

Art. 9º - São deveres dos 
sindicalizados: (...) 

§1º - O filiado perderá a 
condição de associado em 
caso de falecimento ou por 
inadimplência por 3 (três) 
meses consecutivos no 
pagamento das 
mensalidades sociais de que 
trata o Inciso “I” do 

 
Explicita-se a forma como se 
procederá a desfiliação do 
sindicalizado que se manter 
inadimplente. Atualmente, 
não consta tal previsão no 
Estatuto, o que gera dúvida 
sobre o procedimento 
adequado e suficiente para 
que se realize a desfiliação, 
ao mesmo tempo 
garantindo o direito do 
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trata o Inciso “I” do 
presente artigo. 

 

presente artigo. 

§2º - A perda da condição 
de associado por 
inadimplência será 
comunicada ao filiado 
através dos meios de 
contato por ele informados 
em sua ficha de filiação, 
tendo esse o prazo de 1 
(um) mês para regularizar 
suas pendências. 
 

filiado se opor a ela e 
regularizar sua situação 
junto à entidade. 

Art. 22 - As Assembleias 
Gerais serão convocadas 
através de Edital e suas 
decisões são soberanas, 
respeitando as decisões do 
Congresso e as 
determinações deste 
Estatuto. 

Parágrafo Único - É 
facultada às Assembleias 
Gerais convocadas com fins 
específicos tratar de outros 
assuntos de interesse da 
categoria, vedada somente 
a sua votação, que deverá 
observar as regras deste 
estatuto. 
 

Art. 22 - As Assembleias 
Gerais serão convocadas 
através de Edital e suas 
decisões são soberanas, 
respeitando as decisões do 
Congresso e as 
determinações deste 
Estatuto. 

§ 1º - As Assembleias Gerais 
poderão ser feitas de modo 
presencial, com todos os 
participantes no local de sua 
realização; online, com 
participantes conectados via 
internet; ou de modo 
híbrido, online e presencial. 

§ 2º - É facultada às 
Assembleias Gerais 
convocadas com fins 
específicos tratar de outros 
assuntos de interesse da 
categoria, vedada somente 
a sua votação, que deverá 
observar as regras deste 
estatuto. 
 

 
Acrescenta-se parágrafo ao 
Artigo 22 para explicitar que 
as Assembleias Gerais 
podem ser feitas de modo 
presencial, com todos os 
participantes no local de sua 
realização; online, com 
participantes conectados via 
internet; ou de modo 
híbrido, online e presencial. 
 
A realização de Assembleias 
online, e posteriormente 
híbridas, tornou-se comum 
durante a pandemia de 
Covid-19 e mostraram-se 
benéficas para aumentar a 
participação de filiados nos 
espaços decisórios do 
Sindicato.  

Art. 23 - Compete à Direção 
Executiva convocar e 
coordenar as Assembleias 

Art. 23 - Compete à Direção 
Executiva convocar e 
coordenar as Assembleias 

 
Propõe-se a alteração dos 
prazos para convocação de 
Assembleias Gerais para dar 
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Gerais. 

§ 1º A convocação da 
Assembleia Geral se fará 
através de Edital de 
Convocação, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis que 
antecedem a realização da 
mesma, salvo no caso de 
deliberação de greve, em 
que o prazo será de 3 (três) 
dias úteis, divulgada 
amplamente no sítio do 
sindicato na internet, nos 
quadros de avisos 
disponíveis em sua sede e 
nos locais de trabalho. 

 

Gerais. 

§1º - A convocação da 
Assembleia Geral se fará 
através de Edital de 
Convocação divulgado 
amplamente nos quadros de 
avisos disponíveis em sua 
sede, no sítio do Sindicato 
na internet, por redes 
sociais e aplicativos de 
mensagem. 

§2º - As Assembleias Gerais 
serão convocadas 
observando-se os seguintes 
prazos: 

I - 24 (vinte e quatro) horas 
para tratar de 
encaminhamentos 
necessários à pauta política 
da categoria e à atuação 
sindical; 

II - 3 (três) dias úteis em 
caso de deliberação de 
greve; 

III - 5 (cinco) dias úteis para 
as Assembleias Gerais que 
tenham como assunto 
aplicação de penalidades, 
destituição de diretores, 
procedimentos das eleições 
sindicais, prestação de 
contas, aprovação de 
orçamento ou apreciação do 
presente Estatuto e do 
Regimento Interno, 
devendo, em todo caso, 
serem observados os prazos 
próprios assinalados em 
outros Artigos do presente 
Documento. 

 

possibilidade de mais 
dinamicidade à atuação 
sindical. 
 
Durante o ano de 2022, o 
prazo de 5 (cinco) dias para 
convocação de Assembleias 
dificultou a reunião de 
parcelas da base para a 
realização de debates 
urgentes - como os relativos 
à reestruturação das 
carreiras do executivo - e a 
convocação para 
acompanhamento de 
reuniões e momentos 
decisórios importantes.  
 
Considera-se que a 
utilização de mídias on-line 
e de aplicativos de 
mensagem possibilitam que 
se dê a devida divulgação 
das Assembleias no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas 
para os momentos de 
relevância e urgência. Ao 
mesmo tempo, são 
mantidos os prazos mais 
dilatados para as questões 
mais sensíveis, que 
demandam tempo para 
apreciação.   
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Art. 26 – As Assembleias 
Gerais podem ser Ordinárias 
ou Extraordinárias. 

§ 1° As Assembleias Gerais 
Ordinárias são as seguintes: 

a) Assembleia Geral 
Patrimonial, realizada 
anualmente, para aprovação 
do balanço patrimonial e 
prestações de contas e do 
Orçamento Anual do 
Sindicato; 

Art. 26 – As Assembleias 
Gerais podem ser Ordinárias 
ou Extraordinárias. 

§ 1° As Assembleias Gerais 
Ordinárias são as seguintes: 

a) Assembleia Geral 
Patrimonial, realizada 
anualmente, para aprovação 
do balanço patrimonial e da 
prestação de contas do 
Sindicato;  

b) Assembleia Geral 
Orçamentária, realizada 
anualmente, para aprovação 
do Orçamento Anual do 
Sindicato; 

 

 
Propõe-se a separação das 
Assembleias de aprovação 
de orçamento e prestação 
de contas. 
 
A Assembleia de aprovação 
de orçamento deve ser 
realizada para projetar 
gastos do ano que ainda irá 
se iniciar, ao passo que a de 
prestação de contas é feita 
após a sistematização das 
contas do ano que se 
encerrou. 
 
Assim, visualiza-se como 
adequado que a Assembleia 
de aprovação do orçamento 
seja realizada no fim de 
cada ano, para aprovar o 
orçamento do ano seguinte 
e a de prestação de contas 
nos primeiros meses do ano, 
para apreciar as contas do 
ano findo. 

Art. 27 - A Diretoria Plena é 
a instância entre a 
Assembleia Geral e a 
Direção Executiva, 
constituída por todos os 
membros das demais 
instâncias de direção do 
Sindicato. (...) 

§ 4º A reunião da Diretoria 
Plena será realizada, 
ordinariamente, a cada 
trimestre ou a qualquer 
tempo em caráter 
extraordinário.  

 

 

Art. 27 - A Diretoria Plena é 
a instância entre a 
Assembleia Geral e a 
Direção Executiva, 
constituída por todos os 
membros das demais 
instâncias de direção do 
Sindicato. (...) 

§4º - A reunião da Diretoria 
Plena será realizada, 
ordinariamente, a cada 
semestre ou a qualquer 
tempo em caráter 
extraordinário, podendo ser 
realizada de modo 
presencial, online ou 
híbrido. 

 

 
Propõe-se alterar a 
frequência de reuniões da 
Diretoria Plena para uma 
que seja mais factível e 
acrescentar-se a 
possibilidade de que essas 
possam também adotar os 
modelos online e híbrido. 



 
 

31 
 

Art. 34 - Ao Secretário de 
Finanças: 

I - Implementar a Política de 
Finanças, tendo sob sua 
responsabilidade os setores 
de tesouraria e 
contabilidade do sindicato; 

 

Art. 34 - Ao Secretário de 
Finanças: 

I - Implementar a Política de 
Finanças, tendo sob sua 
responsabilidade os setores 
de tesouraria e 
contabilidade, bem como os 
valores e numerários do 
sindicato; 

 

 
Propõe-se que seja trazido 
para a Secretaria de 
Finanças atribuição que 
estava na Secretaria de 
Administração e Patrimônio. 
 
Pela divisão de funções 
entre essas secretarias, faz 
mais sentido que valores e 
numerários fiquem sob 
responsabilidade da 
Secretaria de Finanças, que 
é a responsável por 
pagamentos. 

Art. 34-A - Ao Secretário de 
Administração e Patrimônio 

I - Ter sob sua 
responsabilidade a guarda e 
fiscalização dos valores e 
numerários, contratos e 
convênios, bem como o 
controle patrimonial do 
sindicato; 

 

Art. 34-A - Ao Secretário de 
Administração e Patrimônio 

I - Ter sob sua 
responsabilidade a guarda e 
fiscalização dos contratos e 
convênios, bem como o 
controle patrimonial do 
sindicato; 

 

 
Vide a justificativa anterior. 
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CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AO VII CONGRESSO 

 

Tese de José Roberto Gomes - diretor de Comunicação do Sindipúblicos e empregado da Ceturb/ES 

com colaboração de Merci Pereira Fardin. 

 

 

 

Elogio do Aprendizado 

 

Aprenda o mais simples! 

Para aqueles cuja hora chegou 

Nunca é tarde demais! 

Aprenda o ABC; não basta, mas aprenda! 

Não desanime! Comece! É preciso saber tudo! 

Você tem que assumir o comando! 

Aprenda, homem no asilo! 

Aprenda, homem na prisão! 

Aprenda, mulher na cozinha! 

Aprenda, ancião! 

Você tem que assumir o comando! 

Freqüente a escola, você que não tem casa! 

Adquira conhecimento, você que sente frio! 

Você que tem fome, agarre o livro: é uma arma. 

Você tem que assumir o comando. 

Não se envergonhe de perguntar, camarada! 

Não se deixe convencer! 

Veja com seus próprios olhos! 

O que não sabe por conta própria, não sabe. 

Verifique a conta É você que vai pagar. 

Ponha o dedo sobre cada item 

Pergunte: o que é isso? 

Você tem que assumir o comando. 

 

 

Bertolt Brecht 
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O SISTEMA DA DÍVIDA E O SERVIÇO PÚBLICO 

 

Até 1980, existia uma autonomia relativa das economias nacionais em relação ao 

mercado mundial de produtos e serviços. Dessa forma, o mercado de trabalho 

funcionava dentro dos limites das fronteiras nacionais. O fim desse período chegou 

com a crise da dívida dos anos 1980, fruto do esgotamento do processo de 

substituição de importações, da exaustão das fontes de financiamento do Estado e 

com o aumento brutal das taxas de juros pelo Federal Reserve System (FED), o 

Banco Central norte-americano.  

A crise da dívida soma-se ao processo de Globalização e aos esforços para 

substituição da antiga ordem existente. Com isso, a globalização elevou os impactos 

gerados pela abertura dos mercados comerciais e financeiros, sentidos pelo mercado 

de trabalho e percebido nas condições de vida da classe trabalhadora.  

Para que se adequassem a essa nova ordem, as economias dependentes foram 

sujeitadas ao projeto neoliberal. Sua implantação destruiu todos os vestígios de 

soberania econômica, por meio de planos de ajuste estrutural que, desde a década de 

1980, desmantelaram a relativa autonomia interna das economias nacionais, ao 

obrigá-las a concorrer com produtos transnacionais e submetendo-as ao investimento 

estrangeiro. 

No Brasil, o Projeto Neoliberal é adotado com medidas para conter os efeitos da crise 

da dívida dos anos 80. Com profundos e graves impactos nos âmbitos econômico, 

social, político e ecológico, teve início a partir da década de 1990, seguindo as 

diretrizes políticas, técnicas e teóricas de organismos internacionais, como BIRD, BID, 

BIS (BANCO CENTRAL DOS BANCOS CENTRAIS) e FMI. 

Desde então, TODOS os governos que assumiram o Estado Brasileiro têm feito a 

opção de orientar, organizar e gerir a Administração Pública Federal guiados pelos 

princípios, premissas e ideologia neoliberais, tendo adotado como medidas: disciplina 

fiscal, reordenamento das prioridades dos gastos públicos, reforma tributária, 

liberalização do setor financeiro, controle da taxa de câmbio, abertura comercial, altas 

taxas de juros para atração de investimentos estrangeiros, privatizações das 

empresas estatais, desregulamentação da economia e proteção a direitos autorais.  

Essas medidas neoliberais são conhecidas como fruto do “Consenso de Washington” 

e são exigidas pelos organismos internacionais representantes das instituições 

financeiras globalizadas e dos poderosos conglomerados econômicos transnacionais 

para o ajustamento ao novo modelo econômico. Essa exigência desconsidera as 

implicações negativas na qualidade do Serviço Público, na vida dos trabalhadores e 

das trabalhadoras, na Economia Nacional e no equilíbrio ecológico. 

Dessa forma, as medidas de ajuste estrutural adotadas para conter o déficit 
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orçamentário e impedir o aumento da dívida requerem uma centralidade política e 

econômica na formulação e aprovação orçamentária, nas três esferas de governos, 

que inevitavelmente devem gerar superávit primário suficiente para o atendimento dos 

serviços da Dívida Pública da União: Federal, Estadual e Municipal. 

Tem-se como momento decisivo na implantação desse projeto no Brasil o Plano 
Collor, iniciado em 1990, que foi uma combinação de política monetária 
intervencionista com a privatização ao estilo do FMI (Consenso de Washington), além 
de liberalização do comércio e adoção de taxa de câmbio flutuante.  
 
Esse plano tinha como metas a correção de um déficit orçamentário de US$31 bilhões 

e a demissão de 360 mil funcionários públicos. Como objetivo, cortar gastos públicos 

e salários para liberar os recursos necessários para pagar serviços das dívidas 

externa e interna, além de um novo acordo com o FMI para um empréstimo de 2 

bilhões de dólares. 

Para esse novo empréstimo foi imposta uma série de exigências que levaram à 

substituição da ministra Zélia Cardoso de Mello por Marcílio Marques Moreira, que 

enquanto embaixador em Washington teria desenvolvido estreita relação com David 

Mulford, subsecretário do Tesouro dos Estados Unidos. Para negociar a dívida, foi 

nomeado Pedro Malan, consultor do BID e ex-diretor executivo do Banco Mundial. 

O novo empréstimo comprometeria o governo brasileiro, durante um período de vinte 

meses, com um conjunto de reformas econômicas muito mais destrutivas. O ajuste 

fiscal exigia além dos 65% até então já comprometidos com a dívida, mais cortes nos 

gastos sociais.  

Outro ato desse processo envolve o governo de Itamar Franco, que teve a nomeação 

de três Ministros da Fazenda rejeitadas pelo FMI. A intenção anunciada de aumentar 

os salários reais, abaixar os preços das tarifas públicas e modificar o programa de 

privatização, sem se atentar que essas ações infringiriam os acordos do Brasil com o 

FMI, seriam os motivos para as rejeições.  

Em julho de 1993, o presidente Itamar Franco abdicou de todo seu poder e 

encarregou seu novo ministro, Fernando Henrique Cardoso, de realizar as reformas 

econômicas. Nesse momento, Fernando Henrique Cardoso era ex-senador da 

oposição e entendia que a aprovação das reformas dependia da manipulação da 

opinião pública, bem como do apoio do Legislativo. 

Assim, a sociedade civil foi levada a crer que a desindexação salarial3 levaria ao 

combate da inflação. Com isso, ele logo pode anunciar cortes de 50% na educação, 

na saúde e no desenvolvimento regional, além de apontar para a necessidade de 

reforma da Constituição. Com suas propostas, os salários chegaram a declinar 31%, 

representando uma economia de US$11 bilhões para os cofres públicos e para os 

credores internacionais.  

                                                           
3
 Os salários deixariam de ser corrigidos pela inflação 



 
 

35 
 

O último ato dessa série aconteceu em abril de 1994. Foi assinado um novo acordo, 

em Nova York, de US$ 49 bilhões. Participaram dessa negociação FHC e o vice-

presidente do Citibank Corp, William Rhodes, que representava o interesse de cerca 

de 750 bancos credores. 

Esse novo acordo levou à proposição de uma emenda constitucional, sendo o FMI 

encarregado da tarefa burocrática e de acompanhar o processo legislativo em nome 

dos bancos comerciais. Desse modo, apesar dos atrasos no congresso, uma 

liberação maciça de recursos financeiros foi feita a favor dos credores.  

Para isso, o Legislativo aprovou as reformas fiscais do FMI, implicando na criação de 

um Fundo Social de Emergência, de acordo com o modelo formulado pelo Banco 

Mundial. Foi necessário que o Congresso alterasse a Constituição, o que foi realizado 

por meio de emenda, autorizando o governo a cortar o orçamento federal em 43% e 

redirecionar o recurso às receitas do Estado para o pagamento da dívida. 

O Governo Lula contou com a elevação dos superávits fiscais e com um cenário 

internacional bem mais favorável, com melhorias no câmbio e também nos juros. A 

relação dívida-PIB, no entanto, continuou apresentando uma relação desfavorável, 

tendo atingido 52,4% do PIB, em seu primeiro ano.  

O comportamento da relação dívida-PIB nos Governos Lula revela claramente as 

principais variáveis que ajudam a entender que, apesar dos esforços, tem sido 

medíocre os ganhos obtidos: as variações do PIB, do câmbio e dos juros, quando se 

apresentam adversas exigem maior esforço fiscal por meio da geração superávits 

primários mais elevados para impedir o crescimento. Deixa claro também a relação 

existente entre ajuste externo e equilíbrio fiscal, já que para garantir o primeiro 

mediante a desvalorização do câmbio e/ou elevação dos juros, aumentam-se os 

encargos da dívida, uma vez que boa parte de seu montante está indexada em 

dólares e à taxa de juros interna (Selic), exigindo assim mais esforça fiscal para evitar 

aumento descontrolado. 

As contas externas e as condições da economia mundial apresentaram 

desenvolvimento favorável. A partir do ano de 1999, a balança comercial apresentou 

um processo de reversão de seus déficits. Em 2001, apresentou saldo positivo, tendo 

resultados ainda mais positivos entre 2003 e 2006, puxados pelo aumento dos preços 

das commodities no mercado internacional, situação que reduziu fortemente as 

exigências de financiamento externo e a vulnerabilidade.  

No entanto, isso não significou uma redução dos gigantescos compromissos da 

economia brasileira com pagamento de juros da dívida e remessas de lucro.  

No Governo Dilma, sob impacto da crise de 2008, as condições externas se 

deterioraram e os saldos na balança comercial passaram a ser negativos no ano de 

2014, refletindo na formação de superávits fiscais.    
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Gráfico 1 - Resultado primário do governo federal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fonte: Tesouro Nacional 

 

Logo após o Golpe na presidenta Dilma, nova rodada de negociação com o Banco 

Mundial é iniciada, devido à incapacidade do pagamento dos serviços da dívida. 

Desse novo acordo, temos um novo compromisso de redobrar os esforços para a 

obtenção de superávit primário, com novos cortes no gasto com pessoal e em 

programas sociais. O resultado pode ser percebido nos anos seguintes, com 

sucessivas quedas no gasto desses itens (ver Tabela 1). 

Tabela 1 - Governa Federal – Resultado primário e gastos constantes 
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Acontece que a participação das despesas financeiras no Orçamento dos Governos 

Federal, Estaduais e Municipais têm representado uma fatia maior do PIB, levando 

gestores a adotarem a opção de reduzir anos após anos a participação dos 

investimentos em Infraestrutura e Gastos Sociais nesses orçamentos (Tabela 1), para 

cumprirem rigorosamente com as despesas financeiras da Dívida Pública, seja para o 

pagamento de juros e/ou para a amortização do principal.  

Por outro lado, NÃO há limite para o comprometimento orçamentário com as 

Despesas Financeiras, NÃO há Teto de Gastos para a Dívida Pública. Essa foi a 

motivação dos operadores do Sistema da Dívida para articular a proposição e a 

aprovação da Emenda Constitucional 95, que limita o gasto primário do Governo 

Federal a um teto definido no orçamento do ano anterior, reajustado pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).  

O gráfico abaixo mostra o Orçamento do Governo Federal EXECUTADO em 2021: 

Orçamento Federal Executado (pago) em 2021 = R$ 3,861 TRILHÕES 
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A busca sem limites por um saldo positivo no orçamento primário e sua transferência 

para a composição de receitas destinadas ao pagamento das despesas financeiras 

tem sido a meta de todas as metas. É o objetivo principal de todos os governos, 

independentemente das consequências altamente negativas para os setores da 

economia que geram bens, mercadorias ou serviços reais e úteis a toda população, e 

que geram empregos, tributos e crescimento econômico. 

A insistência inconsequente pelo Superávit Primário nas contas dos governos é o que 

tem motivado as políticas de desinvestimentos públicos, a aprovação das 

contrarreformas que têm retirado ou reduzido direitos dos trabalhadores, a 

precarização e extinção de Serviços Públicos e a decadência, cada vez maior, das 

condições de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. E mesmo com todos os 

esforços, a dívida não para de crescer. 

 

Gráfico 2 – Estoque da dívida pública federal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tesouro Nacional 

 

As lutas iniciadas e continuadas pela Classe Trabalhadora desde o começo desse 

processo de financeirização da economia brasileira têm sido cada vez mais 

frequentes e cada vez mais desiguais, devido à intensificação de medidas que têm 

como único objetivo reservar recursos orçamentários dos governos para suas 
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inversões no chamado Sistema da Dívida. 

Nacional e internacionalmente, o modelo neoliberal da economia tem se desenvolvido 

e operado de forma tão interligada e institucionalizada que já não podemos falar em 

Dívidas Públicas, mas em um verdadeiro Sistema da Dívida, que desenvolve, 

aperfeiçoa e opera um sofisticado e intricado arcabouço legal, político, cultural, 

midiático, tributário, financeiro e bancário para legitimar e operar tal Sistema. 

No caso brasileiro, temos documentado pelas investigações da Comissão 

Parlamentar de Inquérito da Dívida Pública - de autoria do deputado Ivan Valente 

(PSOL/SP), instalada em 2010 pela Câmara dos Deputados - sérios indícios de 

fraudes, irregularidades e ilegalidades em grande parte dos contratos que compõem a 

Dívida Pública da União. Entretanto, as providências apontadas no relatório não foram 

tomadas até hoje, exatamente pela ação dos mecanismos de proteção do 

mencionado Sistema da Dívida. 

Apesar das investigações da CPI da Dívida Pública terem apontado todos esses 

indícios, o Relator, dep. Pedro Novais (PMDB/MA), em seu Relatório não fez qualquer 

menção às irregularidades encontradas nos contratos de endividamento público 

brasileiro, além de rejeitar a sugestão de uma Auditoria da Dívida. O Relatório final 

não chegou a sugerir nem ao menos o encaminhamento dos documentos ao 

Ministério Público Federal. 

Paralelamente, devido à discordância com o parecer do Relator, o autor do pedido da 

CPI da Dívida Pública apresentou Voto em Separado, fundamentando em outro 

Relatório a necessidade de aprofundamento das investigações pelos órgãos de 

controle federais. 

Anterior a tudo isso, a Auditoria Cidadã da Dívida, desde a sua criação no ano 2000, 

tem insistido na proposta de uma ampla discussão sobre os investimentos e Gastos 

Públicos e, principalmente, sobre o modelo de financiamento do Estado. Um pensar 

sobre esse arranjo que transfere, sem qualquer transparência, a metade dos tributos 

pagos pela sociedade brasileira para a manutenção de uma dívida que não para de 

crescer e de ameaçar a dignidade das pessoas. 

Essa discussão precisa ser enraizada em todas as camadas da população, haja vista 

que só a mobilização popular em torno desse debate poderá gerar a formação de 

uma nova correlação de forças que supere os mecanismos do Sistema da Dívida e 

altere esse cenário de escassez, com o qual a Classe Trabalhadora tem sido obrigada 

a conviver, para um cenário de abundância que expresse uma melhor distribuição das 

riquezas do País. 

Para demonstrar que os recursos públicos estão sendo apropriados de maneira 

irregular, ilegal e fraudulenta, a ferramenta que a Auditoria Cidadã da Dívida propõe é 

a realização de uma Auditoria Oficial da Dívida, com participação popular. O objetivo 

dessa auditoria seria investigar, através dos procedimentos técnicos, a legalidade dos 

contratos, a entrada dos recursos, suas aplicações, os pagamentos já realizados, o 
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montante e forma de cálculo dos juros. 

É importante destacar que o Artigo 26 das Disposições Transitórias da Constituição 

Federal de 1988 faz a previsão da Auditoria da Dívida, mas essa determinação 

Constitucional tem sido letra morta até o momento. Esse é o texto: 

 

Artigo 26 do ADCT 

 “Art. 26. No prazo de um ano a contar da promulgação da 

Constituição, o Congresso Nacional promoverá, através de 

Comissão mista, exame analítico e pericial dos atos e fatos 

geradores do endividamento externo brasileiro. 

§ 1o - A Comissão terá a força legal de Comissão parlamentar de 

inquérito para os fins de requisição e convocação, e atuará com o 

auxílio do Tribunal de Contas da União. 

§ 2o - Apurada irregularidade, o Congresso Nacional proporá ao 

Poder Executivo a declaração de nulidade do ato e encaminhará o 

processo ao Ministério Público Federal, que formalizará, no prazo 

de sessenta dias, a ação cabível”(GRIFO NOSSO). 

 

Além disso, é fundamental para a Auditoria Cidadã da Dívida que o debate para 

envolver a sociedade na luta por uma Auditoria da Dívida, com participação popular, 

ocorra de forma transversal em temas que interferem direta e profundamente na vida 

de todos e de todas, principalmente na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. 

São temas que têm sido alvos constantes dos governos e objetos de contra reformas, 

tais como: Previdência Social, legislação trabalhista, gastos sociais, servidores 

públicos e outros. Além da discussão transversal sobre a enorme Dívida Ecológica, 

que joga luz sobre as ações de destruição, desequilíbrio ambiental e entrega das 

riquezas naturais do Brasil ao capital transnacional que participa do Sistema da 

Dívida.  

Portanto, entendemos que, para potencializar os resultados das táticas e estratégias 

dos Servidores Públicos e de suas organizações sindicais, faz-se necessário, antes 

de todas as demais ações dessas organizações, o debate, a compreensão e a 

correlação de causa e efeito entre o Sistema da Dívida - e suas medidas de 

austeridade fiscal, contra reformas e privatizações - e a imperiosa necessidade de 

realização de uma auditoria oficial da Dívida Pública da União, com participação 

popular.  

É preciso que se garanta transparência e a implementação das medidas sugeridas 

pelos estudos e pesquisas do Grupo Técnico que venham a realizar esse importante 
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trabalho de investigação de uma dívida que tem consumido, com o pagamento de 

juros e amortizações, a metade dos tributos pagos pela sociedade brasileira e, ainda 

assim, não para de crescer. 

A conclusão a que se pode chegar nesse processo é que as reformas impostas pelos 

organismos internacionais contribuíram para a polarização social e o empobrecimento 

de todos os setores da população. Além disso, proporcionou o enfraquecimento da 

estrutura fiscal federal, com recrudescimento do processo de fragmentação regional, 

instabilidade dentro das forças armadas, violação de direitos humanos e aumento dos 

negócios informais.  

Com isso verifica-se, desde o governo FHC, a criação de um “governo paralelo”, que 

se reporta regularmente a Washington. Dessa forma, o Estado está sendo falido e 

seus bens vendidos no programa de privatização. 

 

A DÍVIDA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Para subsidiar o debate em nosso Congresso, propomos a análise e discussão da 

Dívida Pública do Estado do Espírito Santo, que foi assumida, refinanciada e 

acrescida de novos contratos a partir de 1998, nas condições da Lei 9.496/97. Essa 

envolveu um conjunto de programas:  

• PAF (Programa de Ajuste Fiscal e Refinanciamento da Dívida do Estado), 

 • PED (Programa Estadual de Desestatização) e  

• PROES (Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade 

Bancária), programa do Governo Federal com objetivo de sanear os Bancos Públicos 

Estaduais em preparação para suas privatizações. 

Segundo o Tesouro Nacional, o valor da dívida do Espírito Santo assumida pela 

União em março de 1998 é de R$ 429.887.648,70 e o empréstimo do PROES é de 

R$260.364.014,56 em novembro de 1998, totalizando R$ 647.672.882,01. 

No período de 1998 a 2016 o Estado do Espírito Santo pagou à União a quantia de 

R$992.900.610,82 referente ao refinanciamento da dívida obtida em 1998 e 

838.033.503,76 de juros e amortizações relativos ao PROES, totalizando R$ 

1.830.934.114,58 em 18 anos. Trata-se de considerável e importante volume de 

recursos públicos para os serviços da Dívida Pública do Estado.  

Destaca-se, ainda, que apesar de toda essa transferência de recurso do Orçamento 

Público do Estado para o pagamento de juros e amortizações, a dívida passou nesse 

mesmo período a um valor inexplicável de R$ 1.284.701.938,23. 

E a transferência de recursos públicos para o Sistema da Dívida não para de crescer. 

Seguem abaixo os gráficos que expressam o dramático compromisso dos últimos 

governos do Estado do Espírito Santo em reservar no Orçamento Público fatias 
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consideráveis para pagamento de juros da dívida - sem qualquer questionamento da 

legalidade, da origem, da moralidade ou de irregularidade técnica nos contratos e/ou 

na gestão desses contratos, que têm gerado custos de manutenção extremamente 

altos e impagáveis, pois quanto mais se paga, mas se deve. Eis os gráficos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: planejamento.es.gov.br 
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VALOR DA DÍVIDA DO ESTADO (Espírito Santo) 

R$  7.383.900.046,12 

Fonte: Dados referentes ao último quadrimestre dos exercícios. Extraídos do SICONFI do Tesouro Nacional, em 28/03/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.tesourotransparente.gov.br 

http://www.tesourotransparente.gov.br/
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O que defendemos, enquanto Servidores Públicos do Estado e como cidadãos e 

usuários do serviço público, é que de fato se realize uma auditoria oficial, com 

participação popular, na Dívida Pública da União, ou, que o Governo do Estado do 

Espírito Santo tenha a iniciativa de realizar a sua própria auditoria, com a participação 

cidadã nessa investigação, para informar com o máximo de transparência a 

legalidade, regularidade e moralidade de todo histórico de contratações, pagamentos 

e manutenções dessa dívida. 

Os usuários do Serviço público e os Servidores Públicos são as parcelas da 

sociedade que mais têm sido penalizadas com esse processo de endividamento do 

Estado, com a transferência de recursos do orçamento para os serviços da dívida. 

Portanto, é tarefa desses dois grupos exigirem e lutarem por transparência e justiça, 

antes que mais recursos públicos sejam destinados para o Sistema da Dívida, que 

tanto tem gerado precariedade, redução do tamanho do Estado e de sua capacidade 

de atendimento às questões sociais.  

A transparência efetiva é um dever de todo governante. 
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