Ata Sucinta da Audiência Pública sobre Reforma Previdenciária – PEC
06/2019 na Câmara Municipal de Mutum, sito á Rua Dom Cavati,391,nesta
cidade de Mutum -Minas Gerais .Ás quatorze horas do dia primeiro de
Maio do ano dois mil e dezenove reuniu-se no Plenário Joaquim Teixeira
Pinto desta Câmara,atendendo o Ofício Nº 02/2019 da Vereadora Malvina
Quintão de Oliveira,protocolado nesta Casa no dia 22 de abril de
2019.Realizou a Audiência Pública convocada pelo Presidente da Câmara
Municipal Vereador Washington Torres Hubner de Medeiros, estiveram
presentes os vereadores desta Casa,exceto o Vereador Dary Piloto Coelho;
autoridades Padre José Marcelino Pereira,representando a Paróquia São
Manoel; Vereadora Elizabete de Conceição de Ipanema, Carlos Ferreira –
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mutum, João Batista
Marçal Teixeira – Prefeito Municipal de Mutum.Após composição das
autoridades, a palavra foi dada ao Padre José Marcelino Pereira, que expôs
o assunto referente a Carta dos Bispos do Brasil –CNBB(Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil. Em seguida e em tempo ressaltamos a
presença da Secretária Municipal da Administração Senhora Ana Lúcia de
Faria e Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho,
Senhora Eliz Regina da Silva Scherre.Em seguida o Palestrante Doutor
Eduardo Carvalho assumiu os trabalhos, expôs o assunto em ênfase Reforma Previdenciária.Proposta de Emenda a Constituição.Após
explanações o Mestre Cerimônia explicou que foram confeccionadas
perguntas pré agendadas.O Vereador Eliezer Vieira Machado Filho, fez a
1º pergunta em seu nome e dos Vereadores Adir Fidélis de Oliveira e Paulo
Antonio Alves.Em sua opinião,Dr.Eduardo, porque o PSDB o PT e o
MDB, através de seus presidentes da República Fernando Henrique
Cardoso, Lula e Michel Temer e Congresso Nacional da época deles não
fizeram a Reforma da Previdência em seus mandatos, já que desde 1994
eles sabiam que era necessário esta e outras reformas? Por que não
pensaram nos trabalhadores, nos pobres e cortaram seus benefícios
políticos e fizeram esta reforma? A pergunta nº2, foi feita pela
representante da Pastoral Social da Paróquia São Manoel, Senhora Marília
Cândida: Haverá uma regra de transição entre a atual e a nova regra,para
quem já contribui ou que, está próximo de adquirir o direito de aposentar?
Como será essa Transição? A 3º pergunta foi feita pelo Senhor Evaristo
Fidélis, em nome da Comunidade de Caracol, setor Imbiruçu e da
Associação dos Produtores de Caracol e Região: Caso a reforma seja

aprovada, como está sendo proposta, qual será o impacto no comércio e/ou
economia do país? A pergunta nº 4 foi feita por Marcos Adriano,
representando a juventude: Eu gostaria que o Senhor explicasse o
funcionamento do sistema de capitalização. E agora, caso seja aprovada,
quais são os reflexos dela sobre os jovens? A pergunta nº 5 foi feita pela
professora municipal Senhora Selma Lopes: gostaria de saber como ficará a
nossa situação diante das mudanças na previdência? Qual a regra de
transição para o magistério? A senhora Carlinda Pinto de Oliveira Sá,
dirigiu a 6º pergunta em nome da Pastoral da Saúde, Paróquia São Manoel:
Nesta Reforma, como ficam os recursos destinados aos programas de
governo? A pergunta nº 7 foi feita pela representante da Pastoral Social da
Paróquia São Manoel, senhora Marília Cândida: Quem vai conseguir a
aposentadoria integral após a reforma caso ela seja aprovada sem sofrer
alteração no texto apresentado? Feitas as perguntas e respondidas, a
assembléia presente participou com as perguntas inscritas no ato da
audiência: Qual o regime hoje daqueles que não contribuíram, hoje qual a
proposta para o mesmo na reforma da previdência?, Feita por Cristiano
Martins José Silva Ferreira: Sobre a reforma da previdência, o que os
vereadores estão fazendo para questionar com os deputados?, Osni Fidélis:
Os Vereadores e as pessoas de Mutum, que apoiaram e votaram nos
deputados sabem se seus deputados vão apoiar esta reforma da
previdência?, Jose Vieira Dias: Segundo os meios de comunicação, só o
Estado de São Paulo deve a previdência valor que dá para cobrir o déficit
da previdência. É verdade ou não essa informação?, Jussara Rosa: Nós já
votamos e elegemos todos que estão em Brasília e nos Estados. Eu, como
pessoa, que não apóia a reforma como posso fazer para ela não ser
aprovada?, Eudimar Antonio de Souza: Caso a reforma for aprovada pelos
nossos representantes saberemos de que lado estão os nossos políticos. Não
é do pobre, Eloiza Maria de Souza Alves: Como seria na prática o regime
de capitalização que substituirá o regime de participação solidária? O
palestrante Doutor Eduardo respondeu as perguntas da Assembléia. A
pergunta nº 7 foi cancelada devido a duplicidade. Foi confeccionada nova
pergunta: Luiz Antonio: Os bancos já estão fazendo propagandas de planos
de previdência privada. Porque isso faz parte de um pacote que garantiu a
eleição do governo? E foi respondida pelo palestrante. Encerrado o tempo
regimental o Senhor Presidente, nas considerações finais, cumprindo as
formalidades desta audiência, agradeceu ao Doutor Eduardo, autoridades

que compareceram, assembléia e ouvintes da Cultura FM, fizeram uso da
palavra a Vereadora Malvina Quintão de Oliveira e Prefeito João Batista
Marçal Teixeira. Não havendo nada mais a constar, digo em tempo foi feita
após a pergunta nº 7 pelo Senhor João a pergunta: Pedindo esclarecimento
sobre a carteira verde e amarela. O palestrante respondeu a
mesma.Encerrou-se ás dezesseis horas e trinta minutos sob a proteção de
Deus .E eu Teresa Maria Garcia de Arruda secretária desta audiência, lavrei
a presente ata que será assinada pelos presentes. Plenário Joaquim Teixeira
Pinto, ao primeiro dia do mês de maio do ano dois mil e dezenove. Em
tempo o Padre José Marcelino fez uso da palavra nas considerações finais.
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