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Pesquisa mostra viabilidade de vitória de Cleide Coutinho sobre Fábio Gentil 

 
 
Pesquisa publicada pelo blog do jornalista Ricardo Marques mostra a viabilidade da 
candidatura da deputada Cleide Coutinho à prefeita de Caxias e a possibilidade real de 
vitória. 
 
Segundo o levantamento encomendado por um partido político, numa eventual disputa 
entre o prefeito Fábio Gentil e a deputada Cleide Coutinho, o mandatário municipal 
alcança 40% dos votos contra 35% da adversária. 
 
“Leve-se em conta o fato de Dra. Cleide não ter se manifestado em momento algum 
como pretensa candidata e mesmo assim aparecer somente cinco pontos percentuais 
atrás de Fábio, fato que a consolida Cleide como uma grande liderança política de 
Caxias”, analisa Ricardo Marques no seu blog. 
 
Assim que anunciar o desejo de ser candidata, Cleide Coutinho não demorá a assumir a 
liderança das pesquisas. 
 
Outro dado importante da pesquisa é que a união de Cleide Coutinho (35%) e Paulo 
Marinho Jr. (20%) definiria a eleição em Caxias. 
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Audiência pública discute Reforma da Previdência na Assembleia Legislativa do MA 

 
 
A Assembleia Legislativa do Maranhão realizou, nesta segunda-feira (10), no Auditório 
Fernando Falcão, audiência pública que debateu o projeto de reforma da Previdência, 
em discussão no Congresso Nacional. 
 
A audiência pública, proposta pelo presidente da Assembleia, Othelino Neto (PCdoB), e 
pelos deputados federais Bira do Pindaré (PSB/MA) e Juscelino Filho (DEM/MA), contou 
com a presença do presidente da Comissão Especial que analisa a proposta em 
tramitação na Câmara dos Deputados, deputado Marcelo Ramos (PR-AM), além de 
deputados estaduais, membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, sindicalistas, 
representantes de entidades e de diversos segmentos da sociedade maranhense. 
 
Ao abrir os trabalhos, o deputado Othelino Neto explicou que, com a proximidade da 
apresentação do relatório da reforma da Previdência, prevista para esta semana na 
comissão especial da Câmara que analisa a proposta, tornou-se ainda mais urgente e 
indispensável a realização deste debate, em face da importância do tema para a vida de 
milhões de brasileiros: 
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“Não há como se evitar a discussão deste tema e esta Casa realiza este seminário, sob a 
forma de audiência pública, exatamente para ouvir a sociedade e, também, para que 
possamos externar nossas posições, porque há uma preocupação muito grande com 
possíveis impactos negativos que possam advir da proposta de reforma apresentada 
pelo governo federal”. 
 
Othelino Neto foi enfático ao afirmar que a reforma da Previdência não pode deixar de 
proteger os direitos das pessoas mais pobres: “Uma coisa essencial é assegurar o caráter 
compensatório da Previdência, que não pode deixar de atender aqueles que mais 
precisam. Daí a importância deste debate, para que a Previdência seja reformada e não 
destruída”, enfatizou. Também participaram da audiência pública os deputados federais 
Márcio Jerry (PCdoB) e Eduardo Braide (PMN). 
 
Os deputados Marcelo Ramos (PR-AM), presidente da comissão especial, e Juscelino 
Filho, presidente da Subcomissão de Seguridade Social da Câmara dos Deputados, 
fizeram uma explanação sobre os pontos mais polêmicos da Proposta de Emenda à 
Constituição 6/19, que pretende alterar o sistema de Previdência Social para os 
trabalhadores do setor privado e para os servidores públicos de todos os Poderes e de 
todos os entes federados (União, estados e municípios). 
 
Déficit da Previdência 
 
Em seu discurso, o presidente da comissão especial, deputado Marcelo Ramos (PR-AM), 
disse que há um saldo negativo nas contas públicas provocado pelo desequilíbrio no 
pagamento das aposentadorias. “É preciso dizer a verdade: que a Previdência tem 
deficit, sim. Não é verdade que a Previdência não tem deficit”, enfatizou. 
 
Mas, na avaliação do deputado, o governo também precisa ser mais claro sobre os 
objetivos das alterações no sistema previdenciário. “Falta dizer que não é verdade que a 
reforma é só para combater privilégios. Ela é para fazer ajuste fiscal, ela pede sacrifícios 
de pessoas de renda média e baixa. Mas ela é necessária para gerar empregos a quem 
não tem renda nenhuma”, ressaltou. 
 
Potência fiscal 
 
O presidente da Comissão considera que a remoção de alguns temas controversos não 
implicará em prejuízo aos resultados da reforma. Marcelo Ramos mencionou a 
aposentadoria especial para professores, a aposentadoria rural e o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC). O benefício é pago para deficientes, sem limite de idade, e 
idosos, a partir de 65 anos, no valor de um salário mínimo. O benefício é concedido a 
quem é considerado em condição de miserabilidade, com renda mensal per capita 
inferior a um quarto do salário mínimo. 
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“Com a atualização que o governo fez de que a economia prevista com a reforma é de 
R$ 1,2 trilhão. Se você tirar o BPC, o rural e os professores, nós ainda seremos uma 
economia na ordem de R$ 1,1 trilhão. O que demonstra que é possível fazer uma reforma 
protegendo as pessoas mais pobres sem perder a potência fiscal”, disse o deputado. 
 
Bira do Pindaré, um dos autores do pedido de audiência pública, disse que o projeto da 
reforma da Previdência “é uma proposta muito cruel” e que o governo federal tem 
condições de promover o ajuste fiscal, sem deixar de proteger os mais pobres: “Não 
podemos aceitar a penalização dos mais pobres, dos trabalhadores e trabalhadoras que 
mais se sacrificam por este País”, assinalou, acrescentando que o debate da reforma 
pode ser tratado com superficialidade e inverdades. 
 
Proposta de capitalização 
 
O advogado Guilherme Zagallo, que participou da audiência pública na condição de 
representante do Coletivo Nacional de Advogados de Servidores Públicos (CNASP), fez 
duras críticas à proposta de capitalização prevista pela reforma da Previdência. 
 
A Proposta de Emenda à Constituição nº 6/2019, que está tramitando na Câmara dos 
Deputados, prevê a possibilidade de criação de sistema de capitalização na Previdência, 
com uso de contas individuais de capitalização, em substituição ao regime de repartição 
hoje existente, em que as atuais gerações pagam com suas contribuições os benefícios 
dos aposentados e, em contrapartida, usufruem do sistema de proteção social 
construído pelas gerações anteriores. 
 
Guilherme Zagallo alertou para os elevados riscos que essa proposta apresenta, não só 
por quebrar o pacto de solidariedade intergeracional existente atualmente, mas pela 
possibilidade de altos custos de transição, a exemplo do que ocorreu em todos os países 
que migraram do regime de repartição para o de capitalização. 
 
Na audiência, foi mencionado ainda um estudo divulgado pela Organização Internacional 
do Trabalho, que indica que 18 dos 30 países que privatizaram sua previdência desde 
1981, retrocederam quanto à privatização do sistema, e que qualquer solução quanto 
aos recentes desequilíbrios da Previdência Social passa pela revogação dos subsídios 
anuais de impostos que financiam a Seguridade Social, atualmente na casa de R$ 157 
bilhões/ano. 
 
Participação popular 
 
Sindicalistas, vereadores, dirigentes de entidades e militantes de movimentos populares 
participaram da discussão, ensejando amplo debate sobre o tema proposto. Ao final do 
evento, questionado pelos participantes da audiência pública, o presidente da comissão 
especial, deputado Marcelo Ramos, explicou que o texto enviado pelo governo federal 
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já passou pela análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, primeira 
etapa da tramitação da PEC 6/19. 
 
A CCJ aprovou, no dia 23 de abril, por um placar de 48 votos a 18, o texto do relator, 
Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG), pela admissibilidade da proposta da reforma da 
Previdência. 
 
Na comissão especial, será examinado o mérito da proposição. A comissão foi instalada 
no dia 25 de abril. Somente na comissão especial poderão ser apresentadas emendas, 
com o mínimo de 171 assinaturas de deputados cada uma, no prazo de dez sessões do 
plenário. 
 
A relatoria da PEC 6/19 está sob a responsabilidade do deputado Samuel Moreira. Para 
ser aprovada no colegiado, a proposta precisa de, pelo menos, 25 votos favoráveis. 
 
Após a publicação do parecer da comissão especial e o intervalo de duas sessões, a 
proposta será incluída na ordem do dia do plenário da Câmara, onde será submetida a 
dois turnos de discussão e votação. 
 
Entre os dois turnos, há um intervalo de cinco sessões do plenário. Para ser aprovada, a 
proposta precisa ter, em ambos os turnos, três quintos dos votos dos deputados – 308, 
em votação nominal. Em seguida, o texto vai para o Senado, onde será submetido a uma 
nova tramitação. 
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Audiência pública discute Reforma da Previdência na Assembleia Legislativa 

 
 
A Assembleia Legislativa do Maranhão realizou, nesta segunda-feira (10), no Auditório 
Fernando Falcão, audiência pública que debateu o projeto de reforma da Previdência, 
em discussão no Congresso Nacional. 
 
A audiência pública, proposta pelo presidente da Assembleia, Othelino Neto (PCdoB), e 
pelos deputados federais Bira do Pindaré (PSB/MA) e Juscelino Filho (DEM/MA), contou 
com a presença do presidente da Comissão Especial que analisa a proposta em 
tramitação na Câmara dos Deputados, deputado Marcelo Ramos (PR-AM), além de 
deputados estaduais, membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, sindicalistas, 
representantes de entidades e de diversos segmentos da sociedade maranhense. 
 
Ao abrir os trabalhos, o deputado Othelino Neto explicou que, com a proximidade da 
apresentação do relatório da reforma da Previdência, prevista para esta semana na 
comissão especial da Câmara que analisa a proposta, tornou-se ainda mais urgente e 
indispensável a realização deste debate, em face da importância do tema para a vida de 
milhões de brasileiros: 
 
“Não há como se evitar a discussão deste tema e esta Casa realiza este seminário, sob a 
forma de audiência pública, exatamente para ouvir a sociedade e, também, para que 
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possamos externar nossas posições, porque há uma preocupação muito grande com 
possíveis impactos negativos que possam advir da proposta de reforma apresentada 
pelo governo federal”. 
 
Othelino Neto foi enfático ao afirmar que a reforma da Previdência não pode deixar de 
proteger os direitos das pessoas mais pobres: “Uma coisa essencial é assegurar o caráter 
compensatório da Previdência, que não pode deixar de atender aqueles que mais 
precisam. Daí a importância deste debate, para que a Previdência seja reformada e não 
destruída”, enfatizou. Também participaram da audiência pública os deputados federais 
Márcio Jerry (PCdoB) e Eduardo Braide (PMN). 
 
Os deputados Marcelo Ramos (PR-AM), presidente da comissão especial, e Juscelino 
Filho, presidente da Subcomissão de Seguridade Social da Câmara dos Deputados, 
fizeram uma explanação sobre os pontos mais polêmicos da Proposta de Emenda à 
Constituição 6/19, que pretende alterar o sistema de Previdência Social para os 
trabalhadores do setor privado e para os servidores públicos de todos os Poderes e de 
todos os entes federados (União, estados e municípios). 
 
Déficit da Previdência 
 
Em seu discurso, o presidente da comissão especial, deputado Marcelo Ramos (PR-AM), 
disse que há um saldo negativo nas contas públicas provocado pelo desequilíbrio no 
pagamento das aposentadorias. “É preciso dizer a verdade: que a Previdência tem 
deficit, sim. Não é verdade que a Previdência não tem deficit”, enfatizou. 
 
Mas, na avaliação do deputado, o governo também precisa ser mais claro sobre os 
objetivos das alterações no sistema previdenciário. “Falta dizer que não é verdade que a 
reforma é só para combater privilégios. Ela é para fazer ajuste fiscal, ela pede sacrifícios 
de pessoas de renda média e baixa. Mas ela é necessária para gerar empregos a quem 
não tem renda nenhuma”, ressaltou. 
 
Potência fiscal 
 
O presidente da Comissão considera que a remoção de alguns temas controversos não 
implicará em prejuízo aos resultados da reforma. Marcelo Ramos mencionou a 
aposentadoria especial para professores, a aposentadoria rural e o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC). O benefício é pago para deficientes, sem limite de idade, e 
idosos, a partir de 65 anos, no valor de um salário mínimo. O benefício é concedido a 
quem é considerado em condição de miserabilidade, com renda mensal per capita 
inferior a um quarto do salário mínimo. 
 
“Com a atualização que o governo fez de que a economia prevista com a reforma é de 
R$ 1,2 trilhão. Se você tirar o BPC, o rural e os professores, nós ainda seremos uma 
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economia na ordem de R$ 1,1 trilhão. O que demonstra que é possível fazer uma reforma 
protegendo as pessoas mais pobres sem perder a potência fiscal”, disse o deputado. 
 
Bira do Pindaré, um dos autores do pedido de audiência pública, disse que o projeto da 
reforma da Previdência “é uma proposta muito cruel” e que o governo federal tem 
condições de promover o ajuste fiscal, sem deixar de proteger os mais pobres: “Não 
podemos aceitar a penalização dos mais pobres, dos trabalhadores e trabalhadoras que 
mais se sacrificam por este País”, assinalou, acrescentando que o debate da reforma 
pode ser tratado com superficialidade e inverdades. 
 
Proposta de capitalização 
 
O advogado Guilherme Zagallo, que participou da audiência pública na condição de 
representante do Coletivo Nacional de Advogados de Servidores Públicos (CNASP), fez 
duras críticas à proposta de capitalização prevista pela reforma da Previdência. 
 
A Proposta de Emenda à Constituição nº 6/2019, que está tramitando na Câmara dos 
Deputados, prevê a possibilidade de criação de sistema de capitalização na Previdência, 
com uso de contas individuais de capitalização, em substituição ao regime de repartição 
hoje existente, em que as atuais gerações pagam com suas contribuições os benefícios 
dos aposentados e, em contrapartida, usufruem do sistema de proteção social 
construído pelas gerações anteriores. 
 
Guilherme Zagallo alertou para os elevados riscos que essa proposta apresenta, não só 
por quebrar o pacto de solidariedade intergeracional existente atualmente, mas pela 
possibilidade de altos custos de transição, a exemplo do que ocorreu em todos os países 
que migraram do regime de repartição para o de capitalização. 
 
Na audiência, foi mencionado ainda um estudo divulgado pela Organização Internacional 
do Trabalho, que indica que 18 dos 30 países que privatizaram sua previdência desde 
1981, retrocederam quanto à privatização do sistema, e que qualquer solução quanto 
aos recentes desequilíbrios da Previdência Social passa pela revogação dos subsídios 
anuais de impostos que financiam a Seguridade Social, atualmente na casa de R$ 157 
bilhões/ano. 
 
Participação popular 
 
Sindicalistas, vereadores, dirigentes de entidades e militantes de movimentos populares 
participaram da discussão, ensejando amplo debate sobre o tema proposto. Ao final do 
evento, questionado pelos participantes da audiência pública, o presidente da comissão 
especial, deputado Marcelo Ramos, explicou que o texto enviado pelo governo federal 
já passou pela análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, primeira 
etapa da tramitação da PEC 6/19. 
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A CCJ aprovou, no dia 23 de abril, por um placar de 48 votos a 18, o texto do relator, 
Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG), pela admissibilidade da proposta da reforma da 
Previdência. 
 
Na comissão especial, será examinado o mérito da proposição. A comissão foi instalada 
no dia 25 de abril. Somente na comissão especial poderão ser apresentadas emendas, 
com o mínimo de 171 assinaturas de deputados cada uma, no prazo de dez sessões do 
plenário. 
 
A relatoria da PEC 6/19 está sob a responsabilidade do deputado Samuel Moreira. Para 
ser aprovada no colegiado, a proposta precisa de, pelo menos, 25 votos favoráveis. 
 
Após a publicação do parecer da comissão especial e o intervalo de duas sessões, a 
proposta será incluída na ordem do dia do plenário da Câmara, onde será submetida a 
dois turnos de discussão e votação. 
 
Entre os dois turnos, há um intervalo de cinco sessões do plenário. Para ser aprovada, a 
proposta precisa ter, em ambos os turnos, três quintos dos votos dos deputados – 308, 
em votação nominal. Em seguida, o texto vai para o Senado, onde será submetido a uma 
nova tramitação. 
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Reforma da Previdência é discutida em audiência pública na Assembleia Legislativa 

 
 
A Assembleia Legislativa do Maranhão realizou, nesta segunda-feira (10), no Auditório 
Fernando Falcão, audiência pública que debateu o projeto de reforma da Previdência, 
em discussão no Congresso Nacional. A audiência pública, proposta pelo presidente da 
Assembleia, Othelino Neto (PCdoB), e pelos deputados federais Bira do Pindaré (PSB) e 
Juscelino Filho (DEM), contou com a presença do presidente da Comissão Especial que 
analisa a proposta em tramitação na Câmara dos Deputados, deputado Marcelo Ramos 
(PR-AM), além de deputados estaduais, membros do Poder Judiciário e do Ministério 
Público, sindicalistas, representantes de entidades e de diversos segmentos da 
sociedade maranhense. 
 
Ao abrir os trabalhos, o deputado Othelino Neto explicou que, com a proximidade da 
apresentação do relatório da reforma da Previdência, prevista para esta semana na 
comissão especial da Câmara que analisa a proposta, tornou-se ainda mais urgente e 
indispensável a realização deste debate, em face da importância do tema para a vida de 
milhões de brasileiros: “Não há como se evitar a discussão deste tema e esta Casa realiza 
este seminário, sob a forma de audiência pública, exatamente para ouvir a sociedade e, 
também, para que possamos externar nossas posições, porque há uma preocupação 
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muito grande com possíveis impactos negativos que possam advir da proposta de 
reforma apresentada pelo governo federal”. 
 
Othelino Neto foi enfático ao afirmar que a reforma da Previdência não pode deixar de 
proteger os direitos das pessoas mais pobres: “Uma coisa essencial é assegurar o caráter 
compensatório da Previdência, que não pode deixar de atender aqueles que mais 
precisam. Daí a importância deste debate, para que a Previdência seja reformada e não 
destruída”, enfatizou. Também participaram da audiência pública os deputados federais 
Márcio Jerry (PCdoB) e Eduardo Braide (PMN). 
 
Em seu discurso, o presidente da comissão especial, deputado Marcelo Ramos (PR-AM), 
disse que há um saldo negativo nas contas públicas provocado pelo desequilíbrio no 
pagamento das aposentadorias. “É preciso dizer a verdade: que a Previdência tem 
deficit, sim. Não é verdade que a Previdência não tem deficit”, enfatizou. 
 
Mas, na avaliação do deputado, o governo também precisa ser mais claro sobre os 
objetivos das alterações no sistema previdenciário. “Falta dizer que não é verdade que a 
reforma é só para combater privilégios. Ela é para fazer ajuste fiscal, ela pede sacrifícios 
de pessoas de renda média e baixa. Mas ela é necessária para gerar empregos a quem 
não tem renda nenhuma”, ressaltou. 
 
O presidente da Comissão considera que a remoção de alguns temas controversos não 
implicará em prejuízo aos resultados da reforma. Marcelo Ramos mencionou a 
aposentadoria especial para professores, a aposentadoria rural e o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC). O benefício é pago para deficientes, sem limite de idade, e 
idosos, a partir de 65 anos, no valor de um salário mínimo. O benefício é concedido a 
quem é considerado em condição de miserabilidade, com renda mensal per capita 
inferior a um quarto do salário mínimo. 
 
“Com a atualização que o governo fez de que a economia prevista com a reforma é de 
R$ 1,2 trilhão. Se você tirar o BPC, o rural e os professores, nós ainda seremos uma 
economia na ordem de R$ 1,1 trilhão. O que demonstra que é possível fazer uma reforma 
protegendo as pessoas mais pobres sem perder a potência fiscal”, disse o deputado. 
 
Bira do Pindaré, um dos autores do pedido de audiência pública, disse que o projeto da 
reforma da Previdência “é uma proposta muito cruel” e que o governo federal tem 
condições de promover o ajuste fiscal, sem deixar de proteger os mais pobres: “Não 
podemos aceitar a penalização dos mais pobres, dos trabalhadores e trabalhadoras que 
mais se sacrificam por este País”, assinalou, acrescentando que o debate da reforma 
pode ser tratado com superficialidade e inverdades. 
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De olho na Previdência Social 

A deputada estadual Cleide Coutinho (PDT) participou na manhã desta segunda-feira 
(10), na Assembleia Legislativa do Maranhão, de uma Audiência Pública para debater a 
Reforma da Previdência. O debate foi proposto pelo presidente da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, Othelino Neto (PC do B), e pelos deputados federais Bira do 
Pindaré (PSB) e Juscelino Filho (DEM) 
 

 
 
As discussões foram concentradas nos impactos sociais e econômicos que a Reforma, 
sugerida pela equipe do governo Jair Bolsonaro (PSL), vai trazer ao país. A Proposta de 
Emenda à Constituição 6/19 (PEC) pretende alterar o sistema de Previdência Social para 
os trabalhadores do setor privado e para os servidores públicos de todos os Poderes e 
de todos os entes federados (União, estados e municípios). 
 
Se a PEC for aprovada, os homens só poderão se aposentar com idade mínima de 65 
anos e as mulheres terão que ter, no mínimo, 62 anos para ter direito a aposentadoria. 
Para as atuais contribuições o governo criou regras de transição. 
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“Esta é uma discussão muito relevante para todos os trabalhadores do país. Nós temos 
que tomar conhecimento de tudo que afetará a vida dos brasileiros. A Reforma da 
Previdência está efervescente e nós estamos aqui para aprofundar nosso conhecimento 
sobre a PEC e, posteriormente, nos posicionarmos como representantes legítimos do 
povo”, afirma a deputada. 
 
Po enquanto, estão sendo analisadas todas as emendas apresentadas á proposta. O 
parecer do relator pode sair até o próximo dia 13/06/2019. 
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Othelino defende em audiência que Reforma da Previdência deve proteger os setores 
mais frágeis da sociedade 

 
Othelino Neto diz que tem conversado bastante com bancada federal do Maranhão e exposto  
aos parlamentares as preocupações sobre os pontos negativos da reforma 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, deputado Othelino Neto 
(PC do B), ao abrir a audiência pública realizada na manhã desta segunda-feira (10), para 
debater a proposta de Reforma da Previdência, disse que é imprescindível proteger os 
setores mais frágeis da sociedade, a exemplo dos trabalhadores rurais e dos que 
recebem Benefício de Prestação Continuada (BPC). Ele também defendeu a manutenção 
da Previdência na Constituição e o abono PIS-Pasep. 
 
A audiência, proposta por Othelino Neto e pelos deputados federais Bira do Pindaré 
(PSB) e Juscelino Rezende Filho (DEM), foi realizada no auditório Fernando Falcão, da 
Assembleia Legislativa, e contou com a presença do presidente da Comissão Especial que 
analisa a proposta em tramitação na Câmara Federal, deputado Marcelo Ramos (PR-
AM). 
 
Fizeram parte da Mesa de Trabalhos, presidida por Othelino Neto, os deputados federais 
pelo Maranhão, Márcio Jerry (PCdoB) e Eduardo Braide (PMN), além de Bira e Juscelino 
Filho; a deputada Cleide Coutinho (PDT), representando todos os parlamentares 
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estaduais; o juiz federal Carlos Veloso e Leonardo da Silva da Mota, representante da 
Previdência Social. Também presentes ao evento representantes do Judiciário, do 
Ministério Público e de diversos segmentos de classe. 
 
“É um tema que a Assembleia tem debatido bastante. Embora seja de competência do 
Congresso Nacional decidir sobre este tema, mas como maranhenses, temos uma 
preocupação muito grande em tratar a questão. O que está nos preocupando são os 
pontos negativos da proposta de Reforma. Temos conversado bastante com a nossa 
bancada federal, levando essas preocupações. Temos a grata preocupação em ver que a 
bancada é sensível e atuante, para que os setores mais sensíveis não sejam 
prejudicados”, afirmou Othelino. 
 
Othelino Neto alertou para os impactos negativos da proposta, tais como a capitalização 
e a desconstitualização da Previdência. “São os pontos que mais chamam a atenção. O 
Congresso tem maturidade para discutir e, principalmente, fazer a reforma que o Brasil 
precisa, mas sem destruir a Previdência e retirar dela o caráter social”, enfatizou. 
 
Disse, ainda, que a reforma é importante e necessária para o Brasil e para o Maranhão, 
mas não pode ser destruída. 
 
Debate amplo 
 
Othelino Neto elogiou a disposição do presidente da Comissão em percorrer o país, 
ouvindo posições distintas sobre a reforma. “Outro ponto que me chamou a atenção é 
o fato dele estar percorrendo o Brasil, ouvindo várias regiões, afinal, nosso país é grande 
e temos realidades diferentes. Deixou-me também feliz o fato do deputado ser do Norte 
e compreender, como nós compreendemos, que este tema é caro e precisa ser discutido 
com todos os setores para que a Previdência não seja destruída. Entendemos a 
necessidade da reforma para que haja equilíbrio fiscal, caso contrário, os estados não 
poderão pagar os benefícios. Mas precisamos identificar as formas justas de fazer esse 
equilíbrio”, garantiu. 
 
“Foi um convite meu e dos deputados Bira e Juscelino, ao deputado Marcelo Ribeiro, que 
preside a Comissão, para que realizássemos a audiência pública conjunta sobre a 
reforma, para que ele possa nos ouvir e levar as nossas contribuições para o relator do 
projeto”, explicou Othelino. 
 
O presidente Othelino enfocou a necessidade da Reforma, mas sem retirar o caráter 
social da Previdência Social num país carente. “Minha opinião é como militante político, 
porque cada deputado tem seu posicionamento de que não pode ser retirado esse 
caráter compensatório da Previdência de dar cobertura social a populações mais 
humildes”. 
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Deputado Wellington do Curso cobra melhorias para a zona rural de São Luís 

 
Lama e buracos dificultam acesso ao Porto Grande 

 
Por meio do Gabinete Móvel, o deputado estadual Wellington do Curso esteve na Zona 
Rural de São Luís e constatou a situação de abandono nos bairros locais. Entre os pontos 
precários, há a situação da única entrada para o Porto Grande, Limoeiro e Taim, que está 
totalmente intrafegável. 
 
Ainda no local, o deputado Wellington cobrou que a Prefeitura de São Luís se 
manifestasse e adotasse, em caráter de urgência, alguma medida. 
 
“Essa é a situação de abandono da Zona Rural de São Luís. A única entrada para o Porto 
Grande, Limoeiro e Taim está desse jeito, sem qualquer estrutura. A população quer 
saber: cadê o prefeito? Assim como todos os aliados de Flávio Dino, de forma 
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irresponsável, Edivaldo Holanda Jr sumiu! Temos realizado uma atuação em defesa de 
São Luís e continuaremos fiscalizando, denunciando e cobrando para que esses gestores 
criem vergonha na cara e façam alguma coisa! Identificamos os problemas e já 
apresentamos as soluções”, disse Wellington. 
 
Todas as solicitações e possíveis soluções foram encaminhadas ao prefeito de São Luís, 
Edivaldo Holanda Jr., para que adote as devidas providências. Assista: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WPKoMkuOdIo


 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma 

São Luis – Maranhão - 98-3131-4200 
www.al.ma.gov.br 

ASSUNTO: 
Parlamentares discutem Pontos Polêmicos da PEC da 

Reforma da Previdência em Audiência Pública 

SITE: http://www.blogjorgevieira.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 11/06/2019 

Parlamentares discutem Pontos Polêmicos da PEC da Reforma da Previdência em 
Audiência Pública 

 
 
Deputados federais e estaduais marcaram presença na audiência pública promovida pela 
Assembleia Legislativa, na manhã desta segunda-feira (10), para debater a proposta de 
Reforma da Previdência em trâmite no Congresso Nacional. Os representantes da 
bancada federal maranhense Eduardo Braide (PNN), Márcio Jerry (PC do B), Juscelino 
Filho (DEM) e Bira do Pindaré (PSB) acompanharam atentamente as discussões e 
avaliaram que o evento alcançou os ojetivos desejados, já que contou com a presença 
do presidente da comissão especial que analisa a proposta em tramitação na Câmara 
Federal, deputado Marcelo Ramos, do PR do Amazonas 
 
O deputado Marcio Jerry disse que o debate foi muito oportuno, importante e 
necessário, pois há muitas divergências no que diz respeito à PEC. “Muito honrosa a 
presença do deputado Marcelo Ramos, que  preside a Comissão Especial, e o qual nos 
trouxe ótimos esclarecimentos, até porque se trata de um tema controverso, a respeito 
do qual há muitas dúvidas e questionamentos. Há posições muito diferentes. Eu mesmo 
sou contra essa proposta, porque a considero muito ruim. Ela não resolve o problema da 
Previdência e ataca os mais pobres e os que mais precisam do dinheiro da Previdência 
Social”. 
 
Eduardo Braide disse que é um tema importante a ser discutido e que todos precisam 
entender porque a reforma vai mexer com a vida das pessoas. “Nada mais importante 
do que ouvir a opinião dos maranhenses, daqueles que estão aqui vivendo a realidade 
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do Estado, para que possamos levar ao Congresso Nacional o sentimento do nosso 
povo”, salientou Eduardo Braide. 
 
O deputado Zé Inácio (PT) destacou que “há uma crítica muito contundente naquilo que 
retira direitos dos trabalhadores, sobretudo, dos trabalhadores rurais e professores, 
atingindo muito fortemente as mulheres. “Nós temos que nos posicionado contra esse 
processo, no que diz respeito à retirada de direitos. Além disso, há a possibilidade de  
mudança no sistema  de captação, que também somos contra, uma vez que  o sistema 
mais adequado, de acordo inclusive com o que prevê a nossa Constituição Federal, é um 
regime geral de tripartição, que eu acho que  isso é o acontece em todos os países 
desenvolvidos e o Brasil não pode  entrar nessa  onda de atrelar a Previdência Social ao 
mercado financeiro”, pontuou Zé Inácio. 
 
Para o deputado Antônio Pereira (DEM), a Reforma da Previdência é um tema de grande 
importância e precisa ser amplamente debatido. Ele lembrou que se os estados e os 
municípios ficarem fora da reforma, será desgastante para os governadores, para as 
Assembleias e a classe política em geral. “Esperamos que, realmente, façam parte da 
reforma os estados e municípios. É um tema de grande importância para o brasileiro e 
nós todos temos que ficar atentos”. 
 
Fernando Pessoa (Solidariedade) disse que a audiência foi muito importante e destacou 
o requerimento que deu entrada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), para que 
sejam realizados encontros regionais em várias cidades do Maranhão. “Vamos fazer 
esses encontros regionais em várias cidades do Maranhão, para que possamos tratar 
desse assunto e dar um norte à bancada federal maranhense, para que eles possam agir 
conforme o povo pensa, lá em Brasília.”. 
 
“É importante a discussão desse projeto que está tramitando no Congresso Nacional, 
para que eles possam levar as impressões que nós, temos daqui do Maranhão, acerca 
dos pontos negativos e positivos dessa reforma, disse o deputado Ciro Neto (PP). 
 
“Parabenizo o presidente Othelino Neto pela iniciativa de fazer um evento como esse, 
pois é uma matéria que tem um grande impacto em todo o Brasil e nada mais justo do 
que nós, deputados estaduais, estarmos por dentro e participar dessa discussão, já que 
vai impactar a vida de todos os brasileiros. Estamos aqui para dar a nossa contribuição a 
respeito da reforma”, garantiu Wendell Lages (PMN). 
 
Tramitação – Caso a PEC seja aprovada, a idade mínima para a aposentadoria será de 65 
anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Há regras de transição para os atuais 
contribuintes. Atualmente, a proposta está em fase de análise das emendas 
apresentadas. São 277 sugestões a serem estudadas, com expectativa de conclusão até 
o próximo dia 15 de junho. 
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Reforma da Previdência é discutida em audiência pública na Assembleia Legislativa 

 
A audiência pública foi proposta pelo presidente da Assembleia, Othelino Neto (PCdoB), e pelos  
deputados federais Bira do Pindaré (PSB) e Juscelino Filho (DEM) 

 
A Assembleia Legislativa do Maranhão realizou, nesta segunda-feira (10), no Auditório 
Fernando Falcão, audiência pública que debateu o projeto de reforma da Previdência, 
em discussão no Congresso Nacional. A audiência pública, proposta pelo presidente da 
Assembleia, Othelino Neto (PCdoB), e pelos deputados federais Bira do Pindaré (PSB) e 
Juscelino Filho (DEM), contou com a presença do presidente da Comissão Especial que 
analisa a proposta em tramitação na Câmara dos Deputados, deputado Marcelo Ramos 
(PR-AM), além de deputados estaduais, membros do Poder Judiciário e do Ministério 
Público, sindicalistas, representantes de entidades e de diversos segmentos da 
sociedade maranhense. 
 
Ao abrir os trabalhos, o deputado Othelino Neto explicou que, com a proximidade da 
apresentação do relatório da reforma da Previdência, prevista para esta semana na 
comissão especial da Câmara que analisa a proposta, tornou-se ainda mais urgente e 
indispensável a realização deste debate, em face da importância do tema para a vida de 
milhões de brasileiros: “Não há como se evitar a discussão deste tema e esta Casa realiza 
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este seminário, sob a forma de audiência pública, exatamente para ouvir a sociedade e, 
também, para que possamos externar nossas posições, porque há uma preocupação 
muito grande com possíveis impactos negativos que possam advir da proposta de 
reforma apresentada pelo governo federal”. 
 
Othelino Neto foi enfático ao afirmar que a reforma da Previdência não pode deixar de 
proteger os direitos das pessoas mais pobres: “Uma coisa essencial é assegurar o caráter 
compensatório da Previdência, que não pode deixar de atender aqueles que mais 
precisam. Daí a importância deste debate, para que a Previdência seja reformada e não 
destruída”, enfatizou. Também participaram da audiência pública os deputados federais 
Márcio Jerry (PCdoB) e Eduardo Braide (PMN). 
 
Em seu discurso, o presidente da comissão especial, deputado Marcelo Ramos (PR-AM), 
disse que há um saldo negativo nas contas públicas provocado pelo desequilíbrio no 
pagamento das aposentadorias. “É preciso dizer a verdade: que a Previdência tem 
deficit, sim. Não é verdade que a Previdência não tem deficit”, enfatizou. 
 
Mas, na avaliação do deputado, o governo também precisa ser mais claro sobre os 
objetivos das alterações no sistema previdenciário. “Falta dizer que não é verdade que a 
reforma é só para combater privilégios. Ela é para fazer ajuste fiscal, ela pede sacrifícios 
de pessoas de renda média e baixa. Mas ela é necessária para gerar empregos a quem 
não tem renda nenhuma”, ressaltou. 
 
O presidente da Comissão considera que a remoção de alguns temas controversos não 
implicará em prejuízo aos resultados da reforma. Marcelo Ramos mencionou a 
aposentadoria especial para professores, a aposentadoria rural e o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC). O benefício é pago para deficientes, sem limite de idade, e 
idosos, a partir de 65 anos, no valor de um salário mínimo. O benefício é concedido a 
quem é considerado em condição de miserabilidade, com renda mensal per capita 
inferior a um quarto do salário mínimo. 
 
“Com a atualização que o governo fez de que a economia prevista com a reforma é de 
R$ 1,2 trilhão. Se você tirar o BPC, o rural e os professores, nós ainda seremos uma 
economia na ordem de R$ 1,1 trilhão. O que demonstra que é possível fazer uma reforma 
protegendo as pessoas mais pobres sem perder a potência fiscal”, disse o deputado. 
 
Bira do Pindaré, um dos autores do pedido de audiência pública, disse que o projeto da 
reforma da Previdência “é uma proposta muito cruel” e que o governo federal tem 
condições de promover o ajuste fiscal, sem deixar de proteger os mais pobres: “Não 
podemos aceitar a penalização dos mais pobres, dos trabalhadores e trabalhadoras que 
mais se sacrificam por este País”, assinalou, acrescentando que o debate da reforma 
pode ser tratado com superficialidade e inverdades. 
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“Não podem destruir a Previdência e retirar dela o caráter social”, pontua Othelino Neto 

 
Othelino Neto alertou para os impactos negativos da proposta, tais como a capitalização e a  
desconstitualização da Previdência 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, deputado Othelino Neto 
(PC do B), ao abrir a audiência pública realizada na manhã desta segunda-feira (10), para 
debater a proposta de Reforma da Previdência, disse que é imprescindível proteger os 
setores mais frágeis da sociedade, a exemplo dos trabalhadores rurais e dos que 
recebem Benefício de Prestação Continuada (BPC). Ele também defendeu a manutenção 
da Previdência na Constituição e o abono PIS-Pasep. 
 
A audiência, proposta por Othelino Neto e pelos deputados federais Bira do Pindaré 
(PSB) e Juscelino Rezende Filho (DEM), foi realizada no auditório Fernando Falcão, da 
Assembleia Legislativa, e contou com a presença do presidente da Comissão Especial que 
analisa a proposta em tramitação na Câmara Federal, deputado Marcelo Ramos (PR-
AM). 
 
Fizeram parte da Mesa de Trabalhos, presidida por Othelino Neto, os deputados federais 
pelo Maranhão, Márcio Jerry (PCdoB) e Eduardo Braide (PMN), além de Bira e Juscelino 
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Filho; a deputada Cleide Coutinho (PDT), representando todos os parlamentares 
estaduais; o juiz federal Carlos Veloso e Leonardo da Silva da Mota, representante da 
Previdência Social. Também presentes ao evento representantes do Judiciário, do 
Ministério Público e de diversos segmentos de classe. 
 
“É um tema que a Assembleia tem debatido bastante. Embora seja de competência do 
Congresso Nacional decidir sobre este tema, mas como maranhenses, temos uma 
preocupação muito grande em tratar a questão. O que está nos preocupando são os 
pontos negativos da proposta de Reforma. Temos conversado bastante com a nossa 
bancada federal, levando essas preocupações. Temos a grata preocupação em ver que a 
bancada é sensível e atuante, para que os setores mais sensíveis não sejam 
prejudicados”, afirmou Othelino.  
 
Othelino Neto alertou para os impactos negativos da proposta, tais como a capitalização 
e a desconstitualização da Previdência. “São os pontos que mais chamam a atenção. O 
Congresso tem maturidade para discutir e, principalmente, fazer a reforma que o Brasil 
precisa, mas sem destruir a Previdência e retirar dela o caráter social”, enfatizou. 
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The Intercept: vazamentos dividem deputados na Assembleia 

De O Estado 
 

 
 
O vazamento de diálogos entre o ministro da Justiça e Segurança Pública, ex-juiz federal 
Sergio Moro, e o procurador da República Deltan Dallagnol, da força-tarefa da Lava Jato 
em Curitiba, dividiu deputados ouvidos por O Estado na Assembleia Legislativa na tarde 
de ontem (10). 
 
Em discurso durante o expediente final da sessão de ontem, o petista Zé Inácio Lula – o 
nome do ex-presidente foi incluído na identificação oficial a pedido do parlamentar – 
defendeu que as revelações do site The Intercept confirmam a tese de que Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) foi perseguido pelo Judiciário para não ser candidato em 2018. 
 
“O diálogo que veio a público entre Sérgio Moro e o procurador Dallagnol demonstra 
que muita coisa do que eu dizia aqui era verdadeiro, era correto, e que, de fato, o 
presidente Lula foi perseguido politicamente via Poder Judiciário, para condená-lo, 
depois condená-lo novamente em segunda instância e impedi-lo de participar do 
processo eleitoral. E aí não ser candidato nas últimas eleições de 2018”, declarou. 
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Já Arnaldo Melo (MDB), ex-presidente da Assembleia, deu destaque ao que considerou 
“ilegalidade” do ataque hacker que atingiu procuradores da Lava Jato e o ministro da 
Justiça. Segundo ele, há que avaliar o que foi divulgado na íntegra e o que pode ter sido 
descontextualizado. 
 
“As coisas, quando entram por esse caminho da ilegalidade, das gravações clandestinas, 
tudo isso, a gente não sabe o que foi realmente contextualizado numa conversa e o que 
foi extraído do contexto daquela conversa”, pontou. 
 
Ele ponderou que procuradores e juízes não devem ter contato sobre processos que não 
ocorram nos autos, mas acrescentou que, do material já vazado, não viu nada de errado 
no contato entre Moro e Dallagnol. 
 
“A gente compreende que não pode o Ministério Público fazer esse tipo de referência 
com os julgadores. Isso é algo que a gente não aceita. Porém, nesse caso específico, pelo 
que eu li dos textos, não vejo nada que possa comprometer a decisão do à época juiz 
Sergio Moro nesse julgamento”, completou. 
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Reforma da Previdência: Othelino defende setores mais frágeis da sociedade 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, deputado Othelino Neto 
(PC do B), ao abrir a audiência pública realizada na manhã desta segunda-feira (10), para 
debater a proposta de Reforma da Previdência, disse que é imprescindível proteger os 
setores mais frágeis da sociedade. 
 
Ele reforçou ser contra os pontos que prejudicam os trabalhadores rurais e dos que 
recebem Benefício de Prestação Continuada (BPC). Othelino também defendeu a 
manutenção da Previdência na Constituição e o abono PIS-Pasep. 
 
Para o presidente, esse é um tema que a Assembleia tem debatido bastante, embora 
seja de competência do Congresso Nacional decidir sobre. 
 
“O que está nos preocupando são os pontos negativos da proposta de Reforma. Temos 
conversado bastante com a nossa bancada federal, levando essas preocupações. Temos 
a grata preocupação em ver que a bancada é sensível e atuante, para que os setores 
mais sensíveis não sejam prejudicados”, afirmou Othelino. 
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Othelino Neto alertou para os impactos negativos da proposta, tais como a capitalização 
e a desconstitualização da Previdência. “São os pontos que mais chamam a atenção. O 
Congresso tem maturidade para discutir e, principalmente, fazer a reforma que o Brasil 
precisa, mas sem destruir a Previdência e retirar dela o caráter social”, enfatizou. 
 
Disse, ainda, que a reforma é importante e necessária para o Brasil e para o Maranhão, 
mas não pode ser destruída. 
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Presidente da comissão da previdência: “A proposta apresentada pelo relator não será a 
do governo” 

 
 
Foi realizada na Assembleia Legislativa do Maranhão audiência pública para discutir a 
reforma da previdência. A audiência foi proposta pelo presidente da Assembleia 
Legislativa, Othelino Neto. O presidente da Comissão Especial que analisa a proposta em 
tramitação na Câmara dos Deputados, deputado Marcelo Ramos (PR-AM), falou sobre 
as mudanças que a Câmara está propondo. 
 
“A proposta que será apresentada pelo relator não será a do governo. Não podemos 
deixar que idosos e de pessoas de baixa renda pagar por ajuste fiscal. A reforma não terá 
a proposta draconiana para professores”, afirmou. 
 
Marcelo disse que é possível chegar à economia necessária sem penalizar o trabalhador 
rural e os que recebem menos. Ele disse que a comissão faz esforço para ter um uma 
economia de R$ 800 bilhões e R$ 1 trilhão sem mexer nestes. 
 
Para o presidente, a desconstitucionalização de algumas regras deve ser analisada item 
a item. “Não se pode colocar tudo no mesmo bojo. Na minha opinião, a expectativa de 
vida é variável. Nos anos 70 era de 40 anos, e hoje é de 82 anos a média. Indexar uma 
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idade sendo que isso varia muito é um item a ser discutido. E isto pode 
desconstitucionalizar”. 
 
Ele disse ainda que a tendência hoje é que a Câmara exclua a capitalização. “O governo 
não conseguiu explicar bem. O que foi apresentado é diferente do sistema chileno. Hoje, 
a aposentadoria é composta uma parte pelo trabalhador, outra pelo empregador e o 
restante pelo governo. Seria um sistema sem contribuição patronal e de recursos do 
tesouro. Cada trabalhador tiraria 10% para aplicar. Seria uma poupança garantia”. 
 
Estados e municípios 
 
Sobre a grande polêmica a respeito da extensão da reforma para servidores estaduais e 
municipais, Marcelo afirmou que continua em aberto. Já que a grande maioria dos 
governadores querem a inclusão – citou até a divergência do governador do Maranhão 
– e a maioria dos deputados não quer. 
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Deputados federais e estaduais participam de audiência e discutem pontos polêmicos da 
PEC da reforma 

 
 
Deputados federais e estaduais marcaram presença na audiência pública promovida pela 
Assembleia Legislativa, na manhã desta segunda-feira (10), para debater a proposta de 
Reforma da Previdência em trâmite no Congresso Nacional. Os representantes da 
bancada federal maranhense Eduardo Braide (PNN), Márcio Jerry (PC do B), Juscelino 
Filho (DEM) e Bira do Pindaré (PSB) acompanharam atentamente as discussões e 
avaliaram que o evento alcançou os ojetivos desejados, já que contou com a presença 
do presidente da comissão especial que analisa a proposta em tramitação na Câmara 
Federal, deputado Marcelo Ramos, do PR do Amazonas. 
 
O deputado Marcio Jerry disse que o debate foi muito oportuno, importante e 
necessário, pois há muitas divergências no que diz respeito à PEC. “Muito honrosa a 
presença do deputado Marcelo Ramos, que  preside a Comissão Especial, e o qual nos 
trouxe ótimos esclarecimentos, até porque se trata de um tema controverso, a respeito 
do qual há muitas dúvidas e questionamentos. Há posições muito diferentes. Eu mesmo 
sou contra essa proposta, porque a considero muito ruim. Ela não resolve o problema da 
Previdência e ataca os mais pobres e os que mais precisam do dinheiro da Previdência 
Social”. 
 
Eduardo Braide disse que é um tema importante a ser discutido e que todos precisam 
entender porque a reforma vai mexer com a vida das pessoas. “Nada mais importante 
do que ouvir a opinião dos maranhenses, daqueles que estão aqui vivendo a realidade 
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do Estado, para que possamos levar ao Congresso Nacional o sentimento do nosso 
povo”, salientou Eduardo Braide. 
 
O deputado Zé Inácio (PT) destacou que “há uma crítica muito contundente naquilo que 
retira direitos dos trabalhadores, sobretudo, dos trabalhadores rurais e professores, 
atingindo muito fortemente as mulheres. "Nós temos que nos posicionado contra esse 
processo, no que diz respeito à retirada de direitos. Além disso, há a possibilidade de  
mudança no sistema  de captação, que também somos contra, uma vez que  o sistema 
mais adequado, de acordo inclusive com o que prevê a nossa Constituição Federal, é um 
regime geral de tripartição, que eu acho que  isso é o acontece em todos os países 
desenvolvidos e o Brasil não pode  entrar nessa  onda de atrelar a Previdência Social ao 
mercado financeiro”, pontuou Zé Inácio. 
 
Para o deputado Antônio Pereira (DEM), a Reforma da Previdência é um tema de grande 
importância e precisa ser amplamente debatido. Ele lembrou que se os estados e os 
municípios ficarem fora da reforma, será desgastante para os governadores, para as 
Assembleias e a classe política em geral. “Esperamos que, realmente, façam parte da 
reforma os estados e municípios. É um tema de grande importância para o brasileiro e 
nós todos temos que ficar atentos”. 
 
Fernando Pessoa (Solidariedade) disse que a audiência foi muito importante e destacou 
o requerimento que deu entrada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), para que 
sejam realizados encontros regionais em várias cidades do Maranhão. “Vamos fazer 
esses encontros regionais em várias cidades do Maranhão, para que possamos tratar 
desse assunto e dar um norte à bancada federal maranhense, para que eles possam agir 
conforme o povo pensa, lá em Brasília”. 
 
“É importante a discussão desse projeto que está tramitando no Congresso Nacional, 
para que eles possam levar as impressões que nós, temos daqui do Maranhão, acerca 
dos pontos negativos e positivos dessa reforma, disse o deputado Ciro Neto (PP). 
 
“Parabenizo o presidente Othelino Neto pela iniciativa de fazer um evento como esse, 
pois é uma matéria que tem um grande impacto em todo o Brasil e nada mais justo do 
que nós, deputados estaduais, estarmos por dentro e participar dessa discussão, já que 
vai impactar a vida de todos os brasileiros. Estamos aqui para dar a nossa contribuição a 
respeito da reforma”, garantiu Wendell Lages (PMN). 
 
Tramitação 
Caso a PEC seja aprovada, a idade mínima para a aposentadoria será de 65 anos para os 
homens e 62 anos para as mulheres. Há regras de transição para os atuais contribuintes. 
Atualmente, a proposta está em fase de análise das emendas apresentadas. São 277 
sugestões a serem estudadas, com expectativa de conclusão até o próximo dia 15 de 
junho. 
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Audiência na Alema reafirmou a posição de Flávio Dino e seu grupo a favor do caráter 
social da Previdência 

 
Marcelo Ramos e Othelino Neto: posições diferentes em debate sobre a Previdência 

 
A audiência pública realizada ontem na Assembleia Legislativa (Alema), que trouxe a São 
Luís o presidente da Comissão Especial da Câmara Federal, deputado Marcelo Ramos 
(PR-AM), para debater a proposta de reforma da Previdência que está em curso no 
Congresso Nacional, foi decisiva para que a posição firmada até aqui pelo governador 
Flávio Dino (PCdoB) e seus aliados na bancada maranhense de só aceitar a inclusão do 
Estado e municípios com a garantia de que a aposentadoria rural, o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) – que garante uma renda mínima a idosos e inválidos sem 
aposentadoria formal – e outros itens menos relevantes não sejam mudados, e a posição 
do Palácio do Planalto de cortar esses pontos essenciais e alcançar uma economia de R$ 
1,2 trilhão em uma década, fossem intensamente debatida. Iniciativa do presidente 
Othelino Neto (PCdoB) e dos deputados federais Bira do Pindaré (PSB) e Juscelino Filho 
(DEM), a audiência serviu para reafirmar a posição do governador e das principais 
lideranças maranhenses em defesa do caráter social da Previdência, condição básica 
para o Maranhão aceitar incluído no pacote, juntamente com os demais estados. 
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Vista de uma maneira superficial, a questão parece simples. Mas analisada com mais 
cuidado e profundidade ela se revela complexa e mostra que, dependendo das decisões 
a serem tomadas hoje em Brasília pelos governadores, haverá desdobramentos positivos 
e negativos. Na audiência de ontem, o presidente Othelino Neto sinalizou com clareza a 
posição do Maranhão: “Não há como se evitar a discussão deste tema (…) exatamente 
para ouvir a sociedade, e também para que possamos externar nossas posições, porque 
há uma preocupação muito grande com possíveis impactos negativos que possam advir 
da proposta de reforma apresentada pelo governo federal”. E acrescentou: “Uma coisa 
essencial é assegurar o caráter compensatório da Previdência, que não pode deixar de 
atender aqueles que mais precisam. Daí a importância deste debate, para que a 
Previdência seja reformada e não destruída”. 
 
Diante da posição externada pelo presidente do Legislativo, que seria firmemente 
corroborada pelos deputados federais Bira do Pindaré – que classificou a proposta 
governista de “cruel” -, Juscelino Filho, Márcio Jerry (PCdoB) e Eduardo Braide (PMN), o 
presidente da Comissão Especial, deputado Marcelo Ramos, rebateu, defendendo 
enfaticamente o projeto proposto pelo Palácio do Planalto, admitindo que os mais fracos 
pagarão o grosso da conta: “É preciso dizer a verdade: que a Previdência tem déficit, sim. 
Não é verdade que a Previdência não tem déficit”. E foi mais enfático: “Falta dizer que 
não é verdade que a reforma é só para combater privilégios. Ela é para fazer ajuste fiscal, 
ela pede sacrifícios de pessoas de renda média e baixa. Mas ela é necessária para gerar 
empregos a quem não tem renda nenhuma”. 
 
As posições defendidas pelos parlamentares maranhenses na audiência pública de 
ontem deverão ser reafirmadas pelo governador Flávio Dino, hoje, em Brasília, na 
reunião em que os governadores se posicionarão sobre o tema em caráter definitivo. 
Será um embate decisivo. De um lado, os governadores de estados quebrados como Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, apoiados por São Paulo, que apoiam a 
proposta do Palácio do Planalto, aceitando até mesmo mudanças na aposentadoria rural 
e no BPC, mediante a promessa de que terão aporte financeiro imediato. Do outro, os 
governadores, entre eles Flávio Dino, que não aceitam mudanças na aposentadoria rural 
e no BPC, defendendo o caráter social da Previdência. O jogo nas próximas hora é 
produzir um consenso em torno dos dois itens e, assim, garantir a inclusão, ou não, dos 
estados e municípios na Reforma cujo relatório deve ser apresentado até sexta-feira 
(14). 
 
O governador Flávio Dino e seus aliados têm razões de sobra para defender a 
preservação da aposentadoria rural e do BPC e não serem muito simpáticos à inclusão 
do Maranhão no novo regime geral da Previdência. Primeiro porque o benefício pago a 
lavradores é um pilar importante na economia maranhense, havendo municípios em que 
o volume mensal de recursos dessa fonte é superior ao Fundo de Participação, e o BPC 
também injeta recursos expressivos, alimentando grande parte do comércio. Além disso, 
apesar das dificuldades fiscais que o Estado enfrenta por causa da crise, o Maranhão tem 
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um sistema previdenciário ajustado, que poderá sofrer mudança drástica com a 
Reforma. 
 
Não é, como se vê, uma decisão fácil, mas que terá de ser tomada hoje pelo governador 
Flávio Dino. 
 
Em Tempo: Apenas 10 deputados estaduais participaram da audiência, que lotou o 
Auditório Fernando Falcão. Além do presidente te Othelino Neto, marcaram presença 
Daniella Tema (DEM), Cleide Coutinho (PDT), Zé Inácio (PT), Antônio Pereira (DEM), 
Wendel Lages (PMN), Ciro Neto (PP), Fernando Pessoa (SD), Leonardo Sá (PL) e Adelmo 
Soares (PCdoB). 
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Juscelino diz que Reforma da Previdência deve preservar direito dos trabalhadores 

 
O democrata classificou a Reforma da Previdência como um “assunto complexo” 

 
Presidente da Subcomissão Permanente de Previdência Social da Câmara do Deputados 
e coordenador da bancada do Maranhão no Congresso, o deputado federal Juscelino 
Filho (DEM-MA) voltou a defender, em audiência pública realizada nesta segunda-feira 
(10) no Auditório Fernando Falcão, na Assembleia Legislativa do Maranhão, a 
necessidade de preservar os direitos adquiridos pelo trabalhador brasileiro nessa 
proposta de Reforma da Previdência. O parlamentar defendeu a importância da reforma, 
mas deixou claro ser preciso adotar um sistema que impeça o aumento das 
desigualdades no país. 
 
“A minha posição pessoal é que não se pode tratar de forma igual os que são desiguais, 
sobretudo os menos favorecidos, os que moram em regiões mais pobres, como o 
Nordeste. Eu sou contra a perda de direitos adquiridos, a redução dos recursos da 
seguridade e o enfraquecimento dos mecanismos de proteção social. É claro que quem 
ganha mais tem de pagar mais. A Reforma da Previdência não pertence apenas ao 
governo, mas a toda a sociedade e, em particular, ao Congresso Nacional”, afirmou o 
deputado. 
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O democrata classificou a Reforma da Previdência como um “assunto complexo”, mas 
reforçou que é “determinante para a qualidade de vida das pessoas e das famílias”. 
 
“Sugeri e peço que se dê agora a máxima atenção à aposentadoria dos servidores 
públicos, policiais militares, bombeiros e profissionais da área de segurança pública, 
assim como ao professor, à mulher e ao trabalhador que atua em condições de risco de 
vida ou de insalubridade. Todos sabem a importância que tem a aposentadoria rural e o 
Benefício de Prestação Continuada (BPC). A economia de todos os municípios pequenos 
depende desse dinheiro. Em muitas famílias, é a única fonte de renda, infelizmente”, 
disse Juscelino Filho. 
 
A audiência pública sobre a Reforma da Previdência foi proposta por Juscelino Filho e 
pelo também deputado federal Bira do Pindaré e pelo deputado estadual e presidente 
da Assembleia Legislativa do Maranhão, Othelino Neto. O evento contou com a presença 
do presidente da Comissão Especial que analisa a proposta em tramitação na Câmara 
Federal, deputado Marcelo Ramos (PR-AM). 

 


