
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, avaliou que o novo modelo de capitalização previsto 
na reforma da Previdência (PEC 6/19) não será aprovado. Maia quer criar uma nova comissão especial 
para discutir reforma tributária: “Os novos deputados precisam participar do debate” No texto 
encaminhado pelo governo, cada trabalhador terá uma conta individual na qual depositará suas 
contribuições e que também poderá receber contribuições dos empregadores. Maia sugeriu um sistema 
híbrido, que garanta uma renda mínima de até cinco ou seis salários mínimos. O sistema atual é de 
repartição, ou seja, independentemente do que foi contribuído, o trabalhador recebe o que foi definido em 
lei para o seu caso. “Duvido que (o novo modelo) consiga assegurar seu sustento, porque a renda do 
brasileiro é baixa”, disse Maia. “Acho que a capitalização vai passar, mas em um sistema [híbrido] que 
garanta a obrigatoriedade da contribuição patronal, uma renda mínima”, continuou. Rodrigo Maia reiterou 
que o exame da PEC na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) deve ficar restrito à 
admissibilidade do texto e que eventuais mudanças de mérito ocorram na comissão especial. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 03/04/2019 

Após uma onda de oposição no Congresso à proposta de mudança em benefícios para idosos carentes e 
na aposentadoria rural, o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério 
Marinho, afirmou nesta terça-feira (2) que os itens serão suprimidos da reforma da Previdência se for 
vontade da maioria dos parlamentares. O secretário ponderou que o governo seguirá empenhado em 
defender a aprovação integral da proposta apresentada pelo governo. Na semana passada, líderes que 
representam a maioria dos deputados declararam oposição às mudanças nas duas áreas. “Treze partidos 
já se posicionaram contra esses dois itens, mas vamos continuar a debatê-los. Se a maioria assim 
entender, os itens serão suprimidos, até porque o papel do Parlamento é aperfeiçoar o projeto”, afirmou o 
secretário. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 03/04/2019 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez nesta terça-feira (2) sua estreia como principal articulador 
político da reforma da Previdência com o Congresso. Apesar de contar com a simpatia de parlamentares 
favoráveis à proposta e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), Guedes enfrenta a desconfiança 
do Parlamento com o governo Jair Bolsonaro (PSL). O ministro recebeu parte da bancada do PSD, que tem 
36 deputados, o líder do Democratas, Elmar Nascimento (BA), e fez uma reunião com parlamentares de 
PRB, PTB, DEM, PDT e PSDB. "Ele fez um gesto político que deveria estar sendo feito pelo presidente", 
afirmou Marx Beltrão (PSD-AL). 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 03/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sinopse Sintius – 03/04/2019 

Uma nova mudança no texto da reforma da Previdência está em gestação no Congresso Nacional. 
Parlamentares que se autodeclaram favoráveis à reforma querem que o governo retire do texto a previsão 
de mudanças no regime de aposentadoria de servidores estaduais, deixando o ônus da reforma nos 
estados para os governadores. Neste grupo estão incluídos professores, policiais militares e bombeiros. 
O texto enviado pelo governo Bolsonaro prevê que as regras para estes servidores sejam reformuladas. 
Os militares estaduais deverão seguir as normas dos militares das Forças Armadas, com idade mínima de 
aposentadoria aos 55 anos. Professores terão como idade mínima 60 anos.  
O líder do DEM na Câmara, Elmar Nascimento (BA) relatou ao secretário especial da Previdência, Rogério 
Marinho, que parlamentares estão "sendo rodeados por professores e policiais militares" quando vão às 
suas bases. "Que o governador faça a sua reforma. Por que eu vou ficar com o desgaste e aprovar uma 
reforma que é para ele e contra a qual ele é contra?", disse em reunião de parlamentares do seu partido 
com Marinho na tarde desta terça-feira (2), na Câmara. O governador da Bahia é Rui Costa (PT). Seu partido 
já se posicionou contra a reforma da Previdência.  Nascimento calcula que esse ponto pode custar entre 
20 e 30 votos de deputados que apoiariam a reforma, mas que deixarão apoiar o projeto do governo por 
medo de serem punidos em seus estados. O deputado Efraim Filho (DEM-PB) foi na mesma linha, ao 
defender que o tema seja apreciado pelas assembleias legislativas locais. Em suas palavras, os deputados 
estaduais devem "deixar as suas digitais" na reforma da Previdência, sob pena de tomarem o lugar dos 
colegas no parlamento federal nas próximas eleições. "Vivemos a batalha da responsabilidade contra o 
populismo. É preciso deixar claro que o estado que foi responsável cresceu. Se não ficaremos para sempre 
sofrendo com o discurso de que 'fizemos maldade'", disse. Marinho ouviu as queixas dos deputados do 
DEM e fez apenas uma ressalva: a reforma da Previdência dos militares não está na proposta de emenda 
constitucional enviada ao Congresso. Mas faz parte de um projeto paralelo que será apreciado pelos 
parlamentares. Outro a se opor à reforma para servidores estaduais é o senador Omar Aziz (PSD-AM). 
Nesta terça, ele afirmou que pretende votar favoravelmente à reforma previdenciária, mas não a que diz 
respeito à Previdência dos estados. "Os governadores, na sua grande maioria, vêm aqui e, em reuniões 
fechadas, pedem para a gente votar a reforma da Previdência, mas chegam aos estados e dizem que são 
contra a reforma. Por quê? Porque querem chegar aos estados e dizer que estão implementando aquela 
reforma da Previdência porque nós parlamentares, aqui em Brasília, votamos essa reforma", disse em uma 
sessão com a presença dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-AP). 
Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 03/04/2019 

Por 64 votos a favor e 1 contra, o Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (2), em primeiro turno, a 
proposta de emenda à Constituição (PEC 141/2015) que permite a militares a acumulação do cargo com 
as funções de professor ou profissional da saúde. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, incluirá na 
pauta da quarta-feira (3) a votação da proposta em segundo turno após aprovação da quebra de interstício. 
Fonte: Jornal Diário do Litoral – 03/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


