
Cancela a PEC 32/2020  

Se você acha que o atendimento nos órgãos públicos está 

ruim e sucateado, tudo ficará ainda pior se a Reforma 

Administrativa for aprovada. Acha que a criminalidade e a 

corrupção aumentaram? Ou que seus direitos estão sendo 

atacados? Com a PEC 32/2020, tudo isso vai piorar.  

Se aprovada, a Reforma Administrativa destruirá os 

serviços públicos, afetando todos os brasileiros, que já 

lutam pela sobrevivência e sofrem todos os tipos de 

ataques do governo de Jair Bolsonaro. A cada nova 

Reforma, o governo repete a estratégia de enganar a 

população. Não acredite em mais essa mentira.  

Os deputados Paulo Magalhães (PSD-BA). Sérgio Brito 

(PSD-BA) Leur Lomanto Jr. (DEM-BA) (além de Arthur 

Oliveira Maia (DEM/BA), relator da matéria), já disseram 

SIM para a Reforma e mostraram ser contrários aos 

interesses do povo. Na próxima eleição, não vote em quem 

viola seus direitos. Pressione os deputados e senadores 

baianos para que derrubem a PEC 32/20 no Congresso 

Nacional. 

#VaiPiorar 

#Quem Vota Pela Reforma Não Volta 

#Não à PEC 32/2020 da Reforma Administrativa 
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