
 
 
 
SINDICATO DOS SERVIDORES DE CONSELHOS 
  E ORDENS AUTÁRQUICOS DAS PROFISSÕES 
             LIBERAIS NO ESTADO DA BAHIA 

 

NOTÍCIA 
 
 
AUDIÊNCIA PÚBLICA CONTRA A PEC 108/19 REALIZADA NA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DA BAHIA. 
 
Estiveram presentes em importante audiência pública sobre a PEC 108/19 realizada pela 
Frente Parlamentar em Defesa das Cidades e das Engenharias na Assembleia Legislativa 
da Bahia, os diretores do SINSERCON-BA Diogo Oliveira – Presidente, Arildson Araújo – 2.º 
Vice-Presidente, Glauber Pinto – 1.º Secretário, Francisco Santa Bárbara – 1.º Tesoureiro e 
Josenilton Reis – 2.º Tesoureiro. 
  
Os trabalhos foram dirigidos pela Deputada Estadual Maria Del Carmen e pelo Deputado 
Marcelino Galo, e além da representação do SINSERCON-BA, contou com a presença de 
Dirigentes de diversos Conselhos Regionais e Federais que debateram sobre a matéria e 
suas implicações e consequências extremamente danosas e prejudiciais para toda a 
sociedade. 
  
Compondo a mesa da audiência, o Presidente do SINSERCON-BA posicionou-se em total 
repúdio a PEC 108/19 e, não somente expôs o contexto que deu origem a essa proposta e o 
objetivo manifesto do atual governo em realizar um verdadeiro desmonte dos Conselhos de 
fiscalização das profissões, como também ressaltou que, dentre as várias implicações de 
efeitos nefastos da referida proposta de emenda constitucional destaca-se a sujeição do 
quadro de pessoal dos Conselhos profissionais às regras da legislação trabalhista, ou seja, o 
regime celetista, em total afronta à Constituição e a garantia liminar da Suprema Corte que 
estabeleceu o regime estatutário para os seus servidores. 
  
Na conclusão das atividades foi deliberada a construção e elaboração de um documento 
com a participação dos Conselhos presentes e do SINSERCON-BA, em parceria com os 
mandatos dos Deputados Maria Del Carmen e Marcelino Galo, para ser entregue aos 
presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal alertando para os imensos 
prejuízos sociais da PEC. 
  
Os dirigentes do SINSERCON-BA, em consonância com um dos seus principais 
compromissos de campanha – devolver a real representatividade a este Sindicato, através 
de ações efetivas em todas as frentes de atuação, visando o fortalecimento e a defesa dos 
interesses e direitos de toda a nossa categoria – continuará atuando fortemente na luta 
contra a PEC 108/19 e contra quaisquer ataques aos direitos vigentes da nossa classe. 
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