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Câmara Federal aprova texto-base
da Reforma da Previdência
O texto-base da Proposta de Emenda Cons tucional
(PEC 6/19) da Reforma da Previdência foi aprovado em 1º
turno, na Câmara Federal, por 379 votos a 131. Dos 25
deputados da bancada pernambucana, 14 votaram a favor da
reforma e 11 contra. Conheça na pág.3 como votou a bancada
do Estado.
Subs tu vo do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), o
texto-base aprovado tem as seguintes caracterís cas, segundo
o Portal da Câmara dos Deputados:
· Aumenta o tempo para se aposentar,
· Limita o bene cio à média de todos os salários
· Eleva as alíquotas de contribuição para quem ganha
acima do teto do INSS
· Estabelece regras de transição para os atuais
assalariados
· Na nova regra geral para servidores e trabalhadores da
inicia va privada, que se tornarem segurados após a
reforma, ﬁca garan da na Cons tuição somente a
idade mínima. O tempo de contribuição exigido e
outras condições serão ﬁxados deﬁni vamente em lei.
Até sua promulgação, vale uma regra transitória.
· Pensão por morte poderá ser inferior a um salário
mínimo quando essa não for a única fonte de renda do
conjunto de dependentes. O valor a pagar está
vinculado ao tempo de contribuição.
· Bene cio de Prestação Con nuada (BPC) - O texto
limitou o seu recebimento ao idoso e à pessoa com
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Estados e municípios não
foram incluídos na
Reforma Previdenciária

deﬁciência de famílias cuja renda mensal per capita seja inferior
a 1/4 do salário mínimo.
Da proposta original do governo Bolsonaro ﬁcaram de
fora:
·
·

Capitalização (poupança individual) e
Mudanças na aposentadoria de pequenos produtores e
trabalhadores rurais.

Repercusão – O deputado Tadeu Alencar (PSB-PE), líder
do PSB na Câmara, votou contra a reforma do governo
Bolsonaro. “Essa reforma penaliza fortemente a população
pobre do Brasil. O povo está anestesiado, sem entender o
quanto a sua aposentadoria está em risco”.
A deputada Marília Arraes (PT-PE) explicou seu voto.
“Sou contra a Reforma da Previdência. Perdemos essa batalha,
como na vida, experimentamos outras derrotas na luta polí ca.
Resis mos até o ﬁm. Mas estejam certos: detestaria estar no
lugar dos que nos venceram”.
O deputado Raul Henry (PMDB-PE) jus ﬁcou seu voto a
favor da reforma: “O resultado foi surpreendente até para os
mais o mistas. Isso reﬂete muito a opinião pública no Brasil. O
Brasil percebeu que a reforma era inadiável, urgente e
imprescindível”.
Já o deputado Felipe Carreras (PSB-PE) votou a favor da
reforma, mas não fez nenhum pronunciamento nas suas mídias
sociais sobre o assunto. Conheça todos os votos na página 3.
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a bancada de PE na
Reforma da Previdência

é homenageada
na SEFIN

será dia 14 de
agosto

Estados e municípios não foram contemplados
no texto-base da Reforma da Previdência da Câmara
Não houve apresentação de destaque para estados e
municípios no texto-base da Reforma da Previdência. Os
estados ﬁcaram de fora das novas normas, devendo apenas
adotar fundos complementares para seus servidores, dentro do
prazo de dois anos da futura emenda, além de poderem cobrar
alíquotas progressivas, nos moldes da ins tuída para os
servidores federais.
O relator da Comissão Especial, Samuel Moreira (PSDBSP), excluiu o tema por não conseguir consenso na discussão
com os governadores e prefeitos. O presidente da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ) jus ﬁcou em entrevistas à imprensa
que a inclusão dos estados na Reforma da Previdência poderia
inviabilizar a aprovação.
O presidente do Afrem Sindical, Fábio Macêdo, aﬁrmou
que a não inclusão dos estados e dos municípios na reforma cria
uma certa insegurança para servidores de modo geral. “Não se
sabe o que virá pela frente, qual o texto que as assembleias
legisla vas e as câmaras vão propor para os seus servidores,
podendo ser uma situação pior do que a que está sendo
apresentada agora. Isso causa realmente uma insegurança”.
Segundo Macêdo há uma questão jurídica a ser
resolvida. “Não é uma pauta que traga apoio popular, a maioria
dos trabalhadores não deseja essa reforma. Além disso, por não

incluírem estados e municípios, haverá uma situação jurídica
complicada. Vai ter uma regulação de âmbito nacional e cada
ente terá que fazer a sua”.
Destaques - Um dos destaques apresentados foi a
emenda do deputado Wellington Roberto (PL-PB), que
pretendia re rar os professores das mudanças impostas pela
PEC, mantendo-os nas regras atuais. A emenda foi rejeitada,
com placar de 265 votos a 184.
Os deputados também aprovaram duas emendas e um
destaque supressivo, envolvendo regras de transição para
policiais, regra de cálculo mais benéﬁca para as mulheres e
tempo de contribuição menor para homens na aposentadoria
por idade. Dos 11 destaques já analisados, cinco não chegaram
a ser votados porque foram considerados prejudicados após a
aprovação anterior de texto alterna vo. Outros três foram
rejeitados.
Emendas – Apesar de dizer que pra ca a “nova
polí ca”, o presidente Bolsonaro liberou, assim como os outros
presidentes que o antecederam, no dia da votação mais R$
439,6 milhões em emendas parlamentares des nadas a ações
de saúde nos municípios. Isso sem contar na véspera da
votação, onde foi des nado R$ 1,135 bilhão para os deputados.

Sorteio para Congresso da Fenaﬁm
O Sindicato dos Fazendários do Recife irá sortear cinco
inscrições com os associados que quiserem par cipar do XXXI
Congresso da Fenaﬁm. As inscrições podem ser feitas,
exclusivamente, pelo e-mail afremsindical@afremsindical.org.br
até o dia 31 de agosto. O sorteio será realizado no dia 03 de
setembro, na sala da UTM, às 10h. O evento acontece de 20 a 22
de novembro, no Hotel Mercury, em Goiânia. Informações no
link h p://www.aﬃm.org.br/Ipcongresso/.
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Conheça como votou seu deputado federal
na PEC da Reforma da Previdência
Na primeira votação do Plenário da Proposta de Emenda
Cons tucional (PEC) da Reforma da Previdência, dos 25 parlamentares de
Pernambuco, 14 votaram a favor da reforma e 11, contra. O placar
nacional foi de 379 votos a favor e 131 contra.

Contra
a reforma:
Carlos Veras (PT)

Danilo Cabral (PSB)

Eduardo da Fonte (PP)

Fernando Monteiro (PP)

Gonzaga Patriota (PSB)

João Campos (PSB)

Marília Arraes (PT)

Renildo Calheiros (PCdoB)

Tadeu Alencar (PSB)

Túlio Gadêlha (PDT)

Wolney Queiroz (PDT)

Andre de Paula (PSD)

André Ferreira (PSC)

Fernando Filho (DEM)

Felipe Carreras (PSB)

Fernando Rodolfo (PHS)

Pastor Eurico (Patriota)

Raul Henry (MDB)

A favor
da reforma:
Augusto Cou nho
(Solidariedade)

Daniel Coelho (PPS)

Luciano Bivar (PSL)

Bispo Ossésio (PRB)

Ricardo Teobaldo (Podemos) Sebas ão Oliveira (PR)

Silvio Costa Filho (PRB)
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Secretaria de Finanças homenageia Maria Gleide
pelos 60 anos de dedicação ao serviço público

A Secretaria de Finanças promoveu uma homenagem a
uma servidora que atuou durante 60 anos no setor público.
Trata-se de Maria Gleide Gomes Buonoﬁna, um exemplo de
dedicação ao trabalho e comprome mento par lhado com o
bem comum. O evento, realizado no dia 19/6 no auditório
Capibaribe do 15º andar da PCR, contou com a presença do
vice-prefeito, Luciano Siqueira, do secretário de Finanças,
Ricardo Dantas, do controlador-geral do Município, André
Nunes, do auditor Haroldo Barros e do presidente do Afrem
Sindical, Fábio Macêdo.
Ao falar da emoção de ser homenageada, Maria Gleide
disse que foi uma honra e que o evento a deixou muito alegre.
“Tenho amor a minha proﬁssão e esse tempo de serviço foi
dedicado de coração. Foi muito gra ﬁcante ver todas aquelas
pessoas que trabalharam comigo durante minha trajetória na
Prefeitura e, naquele momento, pude agradecer a todos os
presentes. Fiquei lisonjeada ao ver o reconhecimento do meu
trabalho pelos gestores, pois quando olho para trás vejo que
valeu a pena a jornada”.
Maria Gleide contou que sempre atuou na Secretaria
de Finanças, especiﬁcamente na Contabilidade. “Comecei
exercendo minhas a vidades na assessoria contábil e depois
assumi cargos de cheﬁa que ao longo do tempo alteraram de
nomenclatura”.
Atualmente, ela está no cargo de gerente-geral de
Contabilidade e relata: “Como servidora do município do Recife

há 60 anos na a va, ve muitos desaﬁos na minha caminhada,
tanto para aprimorar conhecimento na minha a vidade,
quando pelas mudanças de cenários durante essa trajetória e,
principalmente, pela mudança que vivenciamos na
contabilidade até hoje”.
Ela menciona que, dentre todos os projetos
desenvolvidos na área que atuou, os que veram maior
impacto para a Contabilidade e que projetaram a Prefeitura do
Recife como pioneira são as seguintes implementações: do
Sistema de Custos Públicos; da Contabilização do patrimônio
público, através do controle dos bens móveis e suas respec vas
depreciações; da contabilização e controle de almoxarifado.
“Fomos um dos primeiros entes da Federação a instalar as
novas regras contabilidade pública, migrando para os padrões
internacionais, ﬁcando na vanguarda por três anos
consecu vos”.
Com formação na área contábil, Maria Gleide realizou
diversos cursos na área oferecidos pelo Conselho Federal e
Contabilidade (CFC) e pelo Ministério da Fazenda, através da
Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
Com relação à aposentadoria, ela já tem planos e
explica num tom diver do. “Literalmente vou pintar e bordar!
Inicialmente, irei fazer um curso de pintura para conhecer as
técnicas e con nuarei bordando da forma que aprendi com
minhas as. Será um desaﬁo trocar a ro na agitada e
apaixonante que vivi ao longo de 6 décadas por essa nova ro na
voltada para a arte”.

Almoo dos Aposentados
dia: 14 de agosto
12h - sede do sindicato
participe !
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