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Ata da Sessão de Audiência Púbica contra a PEC nº 287- Reforma da 

Previdência Social, realizada em 27 de abril de 2017.  

  

Aos vinte e sete (27) dias do mês de abril de dois mil e dezessete (2017), às 

nove horas (09h.) no Centro Social de Nazaré, reuniu- se a Câmara de 

Vereadores, juntamente com o Sr. Cleans Bomfim- Presidente da Comissão 

de Direito Previdenciário da OAB/PA, Sra. Leny Campelo- Conselheira da 

Confederação das Mulheres do Brasil, Sr. José Otávio da Silva- 

Coordenador do SINTEPP, Sr. José Raimundo dos Santos- Presidente do 

Sindicato do Trabalhador Rural e Sr. Paulo Tarso- Secretário de Assistência 

e Promoção Social, sob a coordenação da Comissão de Educação, Saúde 

e Assistência Social, presidida pelo Sr. Vereador Francisco Valécio de 

Abrantes, tendo como relatora a Sra. Verª. Glaucia Ferreira de Araújo Sério 

e Membro Sr. Vereador Carlos Melo Lima Júnior, para apreciar 

esclarecimentos contra a PEC nº 287- Reforma da Previdência Social. Os 

trabalhos foram iniciados pelo Sr. Raimundo Reginaldo Santana, Presidente 

da Câmara que passou os trabalhos para a Comissão supracitada. Logo 

após, o Vereador Valécio de Abrantes deu prosseguimento na audiência, 

fez uso da palavra e franqueou- a aos demais Sres. e Sras. Vereadoras, 

Calos Melo Lima Júnior, Lilian Reis Padilha, Antônio Maria Rabelo, Glaucia 

Ferreira de Araújo Sério, Miguel Ivonaldo Farias Barreto, Niaris Nogueira 

Ferreira e Jamerson William Alves da Costa, agradeceram a presença de 

todos, tencionaram agradecimentos especialmente ao Ver. Francisco 

Valécio pela relevante iniciativa da referida Audiência. Na ocasião, 

manifestaram nota de repúdio acerca da atitude do Congresso Nacional 

pelo desrespeito, ou seja, por usurparem os direitos da classe trabalhadora. 

Ressaltaram que é importante lutar para alcançar um futuro digno, ouvindo 

as pessoas e buscando o interesse de cada uma. Seguindo, usaram a 

palavra os Sres. José Antônio e José Raimundo, ambos representantes do 

SINTEPP e STTR do Município de Augusto Corrêa, enfatizaram que hoje a 

sociedade vive uma crise de identidade, porém, a força do povo é maior do 

que a força da corrupção. Declararam repúdio contra a PEC nº 287- 

Reforma da Previdência Social, a qual consiste a um ato de desrespeito ao 

povo trabalhador. Na oportunidade, lançaram convite a todos os presentes 

para participarem da Mobilização Geral contra a citada PEC, no dia 28 do 

corrente mês. Prosseguindo, fez uso da palavra a Sra. Leny Campelo- 

Conselheira da Confederação das Mulheres do Brasil, onde 

cumprimentando a Câmara de Vereadores, em especial ao Ver. Francisco 

Valécio de Abrantes, mediante a iniciativa de realizar a supracitada 
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audiência. Discorreu que é importante debater sobre esta lamentável 

problemática, pois a Classe trabalhadora é que serão mais prejudicadas. 

Haja vista que, o povo trabalha para que no futuro sejam recompensados e 

não desrespeitados. No momento, ressaltou que a presente data 

comemora- se o Dia Estadual do Trabalhador (a) Doméstico (a), os quais 

integram uma categoria que somente após (70) setenta anos da 

consolidação das leis trabalhistas conquistaram seus direitos em quanto 

trabalhadores assegurados no ano de 2013. Frisou ser uma categoria que 

ainda sofre omissão por parte do Poder Público e no entanto, estão com 

seus direitos sendo ameaçados por esta política que o Exmo. Presidente da 

República estar querendo impor ao povo brasileiro, através da terceirização, 

reforma trabalhista e previdenciária. Declarou ainda que, nem tudo que 

estar sendo ameaçado é exatamente previdência social, a exemplo: O 

benefício continuado que os idosos e portadores de necessidades especiais 

tem direitos, assim como os trabalhadores rurais, saem da conta da 

seguridade social, a qual financia a saúde, previdência e assistência social. 

Relata que menos cinco (05) anos que dariam as mulheres para a 

aposentadoria seria um reconhecimento da sociedade pelo papel que as 

mesmas conquistam a cada dia. Conclui, reivindicando por direitos e 

reconhecimentos, pois vivemos em uma sociedade desigual entre homens e 

mulheres, menos ainda no mundo do trabalho. Seguindo, usou a palavra o 

Sr. Cleans Bomfim- Presidente da Comissão de Direito Previdenciário da 

OAB/PA, o qual cumprimentando a todos os presentes, congratulou- se com 

a Câmara Municipal de Augusto Corrêa, especialmente ao Ver. Francisco 

Valécio que intermediou a presente audiência que de extrema importância 

para o interesse público. O mesmo discorreu que a PEC 287- Reforma da 

Presidência Social afetará negativamente a vida de todos, quando 

necessitarem lançar mãos dos benefícios previdenciários, entre outros 

benefícios. Proferiu que a PEC acima relatada necessita ser dialogada para 

saber ao certo o que deve ser reformada, bem como, o tamanho da conta, 

quanto o povo está renunciando e deixando de arrecadar, quanto na 

verdade a previdência o tribunal de contas irá na verdade apresentar de 

planilha, pois se não houver tudo isso, não há porque realizar reforma 

alguma, porém, é necessário também que o povo não acredite na forma 

enganadora exposta pelo próprio governo. Enfatizou que, a Previdência 

Social é dividida em um campo maior chamado Seguridade Social, o qual 

sustenta três (03) pilares importantes que são: Previdência Social, Saúde e 

Assistência Social. Comentando acerca do Dia Estadual do Trabalhador (a) 

Doméstico (a), e ressaltando as condições impostas pelo Congresso 

Federal, onde a mulher somente deve buscar a aposentadoria aos 62 anos 

de idade e com 25 anos de contribuição, acrescenta que a mesma tem uma 
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tripla jornada, no entanto não é justo que seus direitos sejam igualados aos 

dos homens. Concluiu, manifestando repúdio a PEC 287 e aderindo 

favoravelmente a Mobilização Geral contra a mesma. Por fim, o Ver. 

Francisco Valécio usando a palavra, encerrou a presente Audiência Pública, 

agradecendo a presença de todos. Centro Social de Nazaré, em 27 de abril 

de 2017.  


