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12 de dezembro de 2016 

 

Carta Aberta ao Senado da República Federativa do Brasil 

 

Sr. Presidente do Sentado 

Srs. Senadores da República 

 

Considerando as recentes informações sobre possíveis 
ações de improbidade no cumprimento de mandatos políticos, que 
atingem vários membros do Senado; 

Considerando as mais recentes pesquisas sobre a 
popularidade do atual Governo brasileiro; 

Considerando os recentes episódios envolvendo a 
Presidência do Senado, garantida por um ato heterodoxo e polêmico 
do Supremo Tribunal Federal; 

E considerando que as reformas que o Governo e o 
Congresso desejam aprovar têm profundas repercussões sobre a vida 
do povo brasileiro, inclusive no que concerne a seu bem estar físico, 
mental e social, que define internacionalmente o padrão de saúde, 

 

A Associação Brasileira de Saúde Mental – Abrasme, vem a 
público solicitar a suspensão da votação do PEC-55, direcionado a 
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estabelecer teto para os investimentos  do governo federal em 
serviços públicos e sociais.  

 

JUSTIFICATIVA DA SOLICITAÇÃO 

Tem sido amplamente apontado, entre cientistas, 
profissionais de serviços públicos, usuários dos sistemas públicos de 
serviços e outros atores sociais, em nível nacional e internacional, que 
o congelamento dos investimentos em serviços públicos prejudicará 
sensivelmente o bem estar dos cidadãos. O respeito à cidadania e o 
bom senso apontam que uma iniciativa deste porte seja 
exaustivamente discutida e a iniciativa de sua aplicação seja 
sustentada pela legitimidade, respeito e popularidade do Governo e do 
Congresso. Ao contrário, tais decisões estão sendo tomadas por um 
Governo impopular e um Congresso suspeito, aliados de forma 
esdrúxula ao STF, sem oportunidade de qualquer participação das 
entidades da sociedade civil para não dizer da população em geral.  

Além da ilegitimidade flagrante desta forma de impor suas 
reformas, nota-se nestas ações uma pressa e um afã inusitados. É 
temerário que, em um momento em que atravessamos graves crises, 
ética, política e econômica, o Congresso se aventure a tomar decisões 
tão graves de forma tão açodada. Essa forma de agir só levanta mais 
desconfianças, o que não é saudável para as relações entre políticos, 
e sociedade. 

Se comprovadas as acusações de utilização da máquina 
pública em prol de interesses particulares, muitos dos congressistas 
que deverão votar o PEC 55 não poderão estar também aí 
representando esses interesses? Como confiar nas intenções de voto 
destes congressistas? E se o PEC for aprovado por congressistas 
culpados de peculato, lavagem de dinheiro e tráfico de influencia, 
entre outros crimes? Teremos uma emenda à Constituição que 
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suspeitamos atender interesses de empreiteiras, lobistas, partidos 
políticos e empresas familiares, ao invés do bem estar da sociedade 
brasileira? 

 

 CONCLUSÃO 

Tendo em vista os argumentos acima, vemos razões 
suficientes e, mais que isso, imperativas, para suspensão da votação 
do PEC 55. Esta matéria só deve ser pautada após as graves 
acusações que pesam sobre os senadores sejam devidadmente 
esclarecidas. A sociedade deseja e precisa confiar em seus 
congressistas, em seu Governo e no Poder Judiciário. O açodamento 
e a pressa, não conduzem ao aumento desta confiança. Ao contrário, 
geram maiores crises e maiores problemas. Se o Congresso nada tem 
a temer, se o Governo deseja alcançar sua legitimidade, seria sábio 
não tomar, neste momento, nenhuma medida que possa 
profundamente atingir a população em seus direitos a serviços 
públicos de qualidade.  

Caso contrário, vemos com tristeza um horizonte de crises 
cada vez mais difíceis de superação. 

 

DIRETORIA DA ABRASME 

Walter Ferreira de Oliveira, Presidente 

Ana Maria Fernandes Pitta, Vice-Presidente 

Leonardo Penafiel Pinho, Secretário 

Anna Luiza de Castro Gomes, 2ª Secretária 
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Fabricio Augusto Menegon, Tesoureiro 

Ricardo de Albuquerque Lins, 2º Tesoureiro 

Paulo Duarte de Carvalho Amarante, Presidente de Honra. 
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