CARTA AOS DEPUTADOS
Prezado(a) Deputado(a)
Os associados(as) da Federação de Arte Educadores do Brasil (FAEB) estão
preocupados com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241/2016, que congela
os gastos públicos por 20 anos. A preocupação diz respeito à situação econômica,
política e social que se desenha dramática para o futuro do país. Como educadores,
nos posicionamos contrários e exigimos que as nossas vozes sejam ouvidas em
relação à Emenda Constitucional 241.
O plenário da comissão especial destinada à análise da PEC 241, aprovou por
23 votos a 7 o parecer do deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS), a favor da proposta,
que segue para votação na Câmara dos Deputados.
Entendemos a PEC 241 como uma estrutura de congelamento, limites graves
de investimentos e de perda de recursos da saúde pública, educação pública e
salários. Da forma como está proposta prejudica as políticas públicas e sociais, e tudo
o que foi citado corre risco se a PEC for aprovada. Vislumbramos um imenso
retrocesso em nossa história, que trará graves consequências para a educação
nacional. Mesmo que haja crescimento econômico não haverá possibilidade de
revisão, pois o congelamento será por 20 anos. A proposta vai colocar na Constituição
Federal tudo aquilo que hoje é denunciado em relação à sua inconstitucionalidade, à
saúde, à educação e aos direitos sociais. Sabemos que há interesses do governo na
aprovação urgente da PEC no Congresso Nacional para que o novo cálculo para os
gastos públicos já seja aplicado para 2017.
Esperamos que Vossa Senhoria seja sensível ao nosso apelo; que pense nas
futuras gerações, que não podem ser prejudicadas por essa proposta que o Governo
Temer quer deixar como herança às classes trabalhadoras, aumentando a miséria e
as desigualdades.
Como eleitores, cidadãos e cidadãs imbuídos de um espírito nacional estamos
dizendo não a PEC 241 e clamamos para que seu o voto seja a favor de nossa
sociedade e não contra ela.

“VOTE NÃO À PEC 241”
Ponta Grossa/Pr, 9 de outubro de 2016
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