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Reforma da Previdência será votada
na próxima terça, na CCJ do Senado

Impressiona a velocidade do governo
e sua base aliada para acabar com a
aposentadoria da classe trabalhadora. Menos
de 20 dias depois que a Câmara enviou ao
Senado a PEC 06/2019, que trata da reforma
da Previdência, o senador Tasso Jereissati
apresentou seu relatório sobre a matéria. O
documento já começou a ser discutido na
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da
casa, com previsão de ser votado na próxima
terça, dia 3 de setembro. No mesmo dia, a CUT
e demais centrais sindicais vão percorrer os
gabinetes dos senadores, no sentido de
convencê-los a votar contra a reforma.
Tasso Jereissati retirou alguns pontos
do documento aprovado pelos deputados,
sem, no entanto, mexer na espinha dorsal da
PEC, o que desobriga que a matéria seja
devolvida para nova votação na Câmara. O
parlamentar transferiu esses pontos para uma
nova Proposta de Emenda Constitucional,
denominada de PEC Paralela, a qual também
recebeu novos itens, como a inclusão dos

estados e municípios nas regras da nova
Previdência. A estratégia é pôr na PEC Paralela
itens do projeto original do governo que
ﬁcaram de fora da proposta aprovada pelos
deputados. Os temas que foram incluídos na
PEC Paralela serão votados no Senado e
enviados para apreciação da Câmara.
A previsão é que a PEC 06/2019 vá
para votação em plenário no início de outubro.
A única forma de evitar que acabem com a
aposentadoria dos trabalhadores é pressionar
os senadores a derrubar a matéria. Dos três
senadores Pernambucanos, Jarbas
Vasconcelos e Fernando Bezerra Coelho são
favoráveis à reforma, enquanto Humberto
Costa é contra. Vamos fazer pressão, ligando e
enviando mensagens. Os contatos deles são
esses: Jarbas Vasconcelos (61) 3303-3522 /
3431, sen.jarbasvasconcelos@senado.leg.br;
Fernando Bezerra Colho (61) 3303-2182
fernandobezerracoelho@senador.leg.br; e
Humberto Costa (61) 3303-6285 / 6286
humberto.costa@senador.leg.br.

