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 2 

ATA DA 5ª REUNIÃO DE 2019 DO FÓRUM 3 

NACIONAL PELA REDUÇÃO DA 4 

DESIGUALDADE SOCIAL, REALIZADA NO 5 

DIA 10 DE JUNHO DE 2019, EM BRASÍLIA-DF. 6 

 7 

 8 

PARTICIPANTES: O Coordenador do Fórum Nacional pela Redução da Desigualdade Social e 9 

Presidente do Conselho Federal de Economia (Cofecon), Econ. Wellington Leonardo da Silva; o 10 

representante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, Padre Thierry Linard; a 11 

representante do Conselho Federal de Psicologia, Fabiana Castro; o representante da Federação 12 

Nacional dos Economistas (FENECON), Daniel Soares Passos; o representante do Conselho 13 

Regional de Economia da 11ª Região – DF (Corecon-DF), Gilson Duarte; o representante do 14 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), Max Leno; a 15 

representante da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil e da 16 

Auditoria Cidadã da Dívida - ANFIP/ACD, Rita de Cássia Felicetti; a Vice-Diretora da Associação 17 

Nacional de Política e Administração da Educação do Distrito Federal (ANPAE-DF), Natália Duarte; 18 

a representante da Força Sindical, Maria Antônia Magalhães; o representante do Sindicato Nacional 19 

dos Aposentados e Pensionistas (SINDINAP), Marcos Tadeu de Souza e o Presidente da Federação 20 

Nacional dos Estudantes de Economia (FENECO),  Marco Antonio da Silva e Silva. Participaram, 21 

ainda, pelo Cofecon, a Superintendente, Aline Tales Ferreira; as Assessoras Jane Lopes da Silva e 22 

Natália Lepsch Kenupp Batista; o Técnico de Informática Danyel Willian Santos Teófilo; e a 23 

Supervisora de Serviços Gerais Edna Barroso Machado. ABERTURA DA REUNIÃO: Às 14h30 24 

(quatorze) horas e 30(minutos) do dia 23 (vinte e três) de maio de dois mil e dezenove, em Brasília-DF, 25 

o Coordenador do Fórum, Economista Wellington Leonardo da Silva, abriu os trabalhos da reunião, 26 

iniciada com o item 1. Leitura da ata da 4ª Reunião de 2019, realizada no dia 23 de maio de 2019, 27 

na sede do Cofecon, em Brasília-DF, aprovada. 2. Informes do Coordenador. O coordenador do 28 

Fórum, Wellington Leonardo da Silva, informou que esteve no Congresso Nacional no dia 9 de julho 29 

de 2019 para participar da Frente Parlamentar Mista em Defesa de Furnas. Informou que a iniciativa 30 

foi aderida por quase todos os partidos políticos, contemplando 402(quatrocentos e dois) deputados 31 

federais e 50(cinquenta) senadores. 2.1 Justificativas de ausências. - ANDES-SN, impossibilidade 32 

por motivos de reunião da diretoria para organização de congresso da ANDES-SN; - OAB, 33 

impossibilidade de participação; - Anamatra, impossibilidade de participação; - CSP Conlutas, o 34 

representante, Eduardo Zanata, estará em ato contra a Reforma da Previdência; - Oxfam, a 35 

representante, Kátia Maia, informou impossibilidade; - SINPRO, o representante, José Francisco 36 

Oliveira, informou impossibilidade; GTPA – Fórum EJA/DF, a representante, Maria Luiza Pereira, está 37 
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impossibilitada, por motivos de compromissos assumidos anteriormente agendados; - PT/DF, Mariza 38 

Garcia Borges comunicou impossibilidade por motivos de compromissos institucionais assumidos 39 

anteriormente; - Auditoria Cidadã/Corecon-DF, a representante, Maria Cristina de Araújo, encontra-se 40 

impossibilitada por motivos de viagem; - DIAP, o representante, André Luís dos Santos, está 41 

acompanhando a votação da Reforma da Previdência no Congresso Nacional; - Cáritas, a representante, 42 

Marcela Vieira, foi designada para atividade profissional para representar a diretoria em Santa 43 

Maria/RS; - Fenafirc/Sindilegis, o representante, Ogib Teixeira, encontra-se participando de 44 

compromissos institucionais; - MAS, o representante, Lucas Benevides, está impossibilitado de 45 

participar. Por fim, a coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli, informou 46 

impossibilidade por motivos de agenda da entidade. 3. Mudanças no texto base da PEC nº 06/2019. 47 

O coordenador do Fórum, Wellington Leonardo da Silva, apresentou um levantamento elaborado 48 

juntamente com a equipe do Cofecon sobre os principais pontos da Reforma da Previdência, conforme 49 

o texto-base aprovado na comissão especial realizada no dia 04 de julho de 2019, tais quais: - 50 

Capitalização: A proposta de capitalização foi retirada; - Idade mínima para trabalhador urbano: as 51 

idades mínimas foram mantidas, com tempo de contribuição de 20 anos para homens e 15 anos para 52 

as mulheres; - Regra de transição: Regra de transição valerá tanto para o serviço público como para 53 

a iniciativa privada. Trabalhadores a mais de dois anos da aposentadoria terão um pedágio de 100% 54 

sobre o tempo faltante para terem direito ao benefício. No caso dos servidores públicos que entraram 55 

antes de 2003, o pedágio dará direito à integralidade (aposentadoria com último salário da ativa) e à 56 

paridade (mesmos reajustes que trabalhadores da ativa); - Professoras: Professoras terão integralidade 57 

e paridade aos 57 anos. Professores só terão esses direitos a partir dos 60 anos; - Aposentadoria rural: 58 

Mantidas as regras atuais, com 55 anos para mulheres e 60 anos para homens, incluindo garimpeiros 59 

e pescadores artesanais. Apenas o tempo mínimo de contribuição para homens sobe para 20 anos, 60 

com a manutenção de 15 anos para mulheres; - Tributo para bancos: Relator restringe aumento a 61 

bancos médios e grandes. As demais instituições financeiras continuarão a pagar 15% de CSLL; - 62 

Fim de isenção para exportadores rurais: Fim da isenção das contribuições previdenciárias de 63 

produtores rurais que exportam; - Benefício de Prestação Continuada (BPC): O parecer coloca na 64 

Constituição a exigência de renda de até um quarto de salário mínimo (R$ 249,50) por núcleo familiar 65 

para que idosos de baixa renda tenham acesso ao BPC; - Estados e municípios: Retirada a autorização 66 

para que estados e municípios aumentassem temporariamente a alíquota de contribuição dos 67 

servidores locais sem a necessidade de aprovação dos Legislativos locais; - Cálculo de benefícios: As 68 

contribuições que reduzem a média salarial usada para o cálculo dos benefícios das aposentadorias 69 

poderão ser desprezadas. Antes, o texto previa o uso de 100% dos salários de contribuição para o 70 

cálculo do benefício. Entretanto, o tempo que for excluído não contará como tempo de contribuição, 71 
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tanto para adquirir o direito à aposentadoria como para aumentar o percentual da média salarial a 72 

receber; - Reajuste de benefícios: Manutenção do reajuste dos benefícios pela inflação; - Contagem 73 

de tempo: impede a contagem de tempo sem o pagamento das contribuições. Recentemente, o 74 

Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu que os juízes podem considerar, no tempo de 75 

contribuição, os anos em que exerciam a advocacia e não contribuíam para a Previdência; - 76 

Incorporação de adicionais: extensão aos estados e municípios da proibição de incorporar adicionais 77 

por cargo de confiança ou em comissão ao salário dos servidores, vedação que existe em nível federal; 78 

- Encargos trabalhistas: Retirada a possibilidade de incidir desconto para a Previdência sobre vale 79 

alimentação, vale transporte e outros benefícios trabalhistas; - Aposentadoria de policiais que servem 80 

à União: O relator manteve a proposta original do governo; - Fundo de Amparo ao Trabalhador 81 

(FAT): O relator desistiu de remanejar recursos do BNDES após críticas de congressistas e da equipe 82 

econômica de que mudança de destinação não melhoraria contas públicas. 4. PEC 108/2019. O 83 

coordenador do Fórum, Wellington Leonardo da Silva, informou que já havia alertado em reuniões 84 

anteriores que logo após os sindicatos serem fragilizados pela política do governo, os próximos alvos 85 

seriam os Conselhos. Lembrou que alguns conselhos de saúde que não foram criados por lei, mas por 86 

iniciativa popular, foram extintos. No dia 9 de julho de 2019 foi apresentada à mesa diretora da 87 

Câmara dos Deputados a Proposta de Emenda à Constituição nº 108/2019, pelo Poder Executivo, que 88 

dispõe sobre a natureza jurídica dos conselhos profissionais, com justificativa do Ministro da 89 

Economia, Paulo Guedes. Diante disso, foram emitidas 30(trinta) correspondências aos líderes dos 90 

partidos políticos na Câmara dos Deputados solicitando manifestação contrária à PEC nº 108/2019. 91 

O coordenador do Fórum, Wellington Leonardo da Silva, apresentou  a nota “Presidente do Cofecon 92 

mobiliza parlamentares para que manifestem-se contraiamente à PEC nº 108/2019”, para a qual 93 

solicitou divulgação nos sites e redes sociais das entidades. 5. Apresentação da revista Seminário 94 

Reestruturação da Seguridade Social e da Educação. O coordenador do Fórum, Wellington 95 

Leonardo da Silva, comunicou que, para finalizar a publicação, faltava inserir as logomarcas das 96 

seguintes entidades, que ainda não enviaram o material: Inesc, CGTB, Oxfam, CNBB, GTPA Fórum 97 

Eja-DF, DIAP, Sindecon, CSP Conlutas, Fenecon, AFIPEA e MAS. 5.1 Votação capa da Revista 98 

Seminário Reestruturação da Seguridade Social e da Educação. A Vice-Diretora da ANPAE-DF, 99 

Natália Duarte, apresentou aos participantes 3(três) modelos de capa para a revista: - a primeira 100 

imagem de um senhor que passa a expressão de clamou por justiça; - a segunda imagem de um 101 

labirinto; - e a terceira imagem de um homem com binóculo. A primeira imagem do senhor foi a 102 

vencedora. Depois, foi definida como azul a cor do fundo da capa. Apresentou, ainda, a sugestão de 103 

nome para a publicação: Justiça Social, o que foi acatado por todos os presentes. 6. Seminário eixo 104 

3 – Alteração de data e local. Seminário: “Impactos da Reforma da Previdência e das novas 105 
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tecnologias para a sociedade”. O coordenador do Fórum, Wellington Leonardo da Silva, informou 106 

que o seminário ocorrerá no Auditório Azul da FACE – Faculdade de Administração, Contabilidade, 107 

Economia e Gestão de Política Pública da Universidade de Brasília (UnB). Por necessidade de 108 

logística do grupo de trabalho, houve a necessidade de se prorrogar a data de realização para o dia 29 109 

de agosto de 2019, das 14h às 18h. Por fim, definiu-se a estrutura do Seminário Eixo 3, com o tema: 110 

“Os impactos da Reforma da Previdência e das novas tecnologias para a sociedade”. Horários: 14h 111 

- Abertura; 14h15 às 16h -  Mesa 1 – Aspectos constitucionais e impactos econômicos e sociais da 112 

PEC 06/2019. Palestrantes: Wellington Leonardo da Silva – Presidente do Cofecon; Noemia Garcia 113 

Porto - Anamatra e Pedro Armengol – CUT; 16h às 16h15 – Intervalo; 16h15 às 18h - Mesa 2 – 114 

Impactos das novas tecnologias no mundo do trabalho. Palestrantes: Rogério Giannini - Presidente 115 

do Conselho Federal de Psicologia; Perci Coelho – UnB e Luiz Antonio Colussi - Anamatra e 18h às 116 

18h20 – Encerramento do evento e apresentação do próximo eixo de discussão – Maria Lúcia 117 

Fattorelli -  Auditoria Cidadã da Dívida. O coordenador do Fórum, Wellington Leonardo da Silva, 118 

confirmou a transmissão on-line do evento por meio da rede social Facebook. A Vice-Diretora da 119 

ANPAE-DF, Natália Duarte, sugeriu alteração do horário do seminário das 14h às 19h, ficando das 120 

18h às 18h30 apresentação do próximo eixo de discussão pela coordenadora da Auditoria Cidadã da 121 

Dívida Maria Lúcia Fattorelli, e das 18h30 às 19h - lançamento da Revista Justiça Social. 122 

Encerramento. O coordenador do Fórum, Wellington Leonardo da Silva, agradeceu a presença de 123 

todos e, às 15h35, e nada mais havendo a tratar, deu por encerrados os trabalhos, dos quais eu, Jane 124 

Lopes da Silva, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo 125 

coordenador da reunião. Brasília, vinte e três de maio de dois mil e dezenove. 126 

 127 

 Econ. Wellington Leonardo da Silva                       Jane Lopes da Silva 128 

     Coordenador do Fórum Nacional        Secretária ad hoc                                                                                129 
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