ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SÃO FRANCISCO DE PAULA – RS
Proposição nº
SECRETARIA QUE
PREENCHE

Sessão:
02/03/2017

Apresentada pelo Vereador proponente: Professor Mateus - PT
Dirigida ao Presidente do Legislativo Municipal Vereador José Luis Ferreira de Souza
Excelentíssimo Senhor Presidente do Legislativo Municipal.
O Vereador que esta subscreve requer que, após tramitação regimental, seja aprovado a
seguinte:
MOÇÃO DE REPÚDIO:
Solicitamos que seja encaminhada à Câmara e ao Senado Federal, MOÇÃO DE REPÚDIO
ao texto da PEC 287/2016, que trata da Reforma da Previdência Social.
JUSTIFICATIVA
Os Vereadores da cidade de São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul, reunidos na sessão de 02 de março
de 2017 às 19h, concordamos que a PEC 287/2016 da Reforma da Previdência, se aprovada, vai impor
prejuízos a todos os trabalhadores e trabalhadoras, assim como trará imenso prejuízo à economia local,
pela falta de distribuição de renda, configurando uma redução drástica de direito e rendimentos de enorme
parcela da população da nossa cidade.
É comprovado que a reforma retira direitos consagrados, pois: Estabelece que homens e mulheres,
urbanos e rurais, só poderão se aposentar ao completarem 65 anos de idade; Aumenta o tempo de
contribuição mínimo de 15 para 25 anos; As regras para acessar os benefícios de prestação continuada
(BPC) dificultam ou impedem acesso aos que mais precisam (idosos e deficientes). Reduz de maneira
drástica os rendimentos dos futuros aposentados, ao modificar as regras de cálculo do valor da
aposentadoria; As pensões serão cortadas quase pela metade, pois a viúva ou viúvo receberão apenas 60%
do rendimento do titular; As pensões e o Benefício de Prestação Continuada serão desvinculados ao salário
mínimo, o que significa que os rendimentos poderão ser inferiores a um salário mínimo.
Portanto, ao dificultar o acesso à aposentadoria, a Reforma da Previdência reduzirá os proventos das
pessoas e prejudicará a vida e a economia do município. Com a redução da renda dos aposentados,
pensionistas e beneficiários, os impactos negativos no comercio e na produção local serão irreversíveis.
Haverá desemprego e queda da arrecadação municipal, prejudicando todos os moradores da nossa cidade;
Em vista dos fatos acima mencionados, nós, vereadores, aprovamos esta moção contra a PEC 287/2016 e
pedimos aos nossos Deputados Federais e Senadores que votem contra a aprovação da referida Reforma
da Previdência.
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São Francisco de Paula, 02 de Março de 2017.
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