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RELATÓRIO – AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Tema: Reforma da Previdência 

 

 

 

Aos 28 de fevereiro de 2019, às 14:00 hrs, foi realizada no auditório 

Costa Lima na Assembleia Legislativa de Goiás Audiência Pública intitulada 

“Reforma da Previdência e as perdas dos direitos dos trabalhadores e 

trabalhadoras”, de iniciativa da deputada estadual Delegada Adriana Accorsi 

em parceria com a FETAEG (FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS 

NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DE GOIÁS) com participação do 

deputado federal Rubens Otoni e do deputado estadual Antônio Gomide. 

Compuseram a mesa, a deputada Delegada Adriana Accorsi, autora da 

iniciativa e o representante da FETAEG Orlando Luiz fizeram parte da mesa 

dos trabalhos o deputado Antônio Gomide (PT); o deputado federal Rubens 

Otoni (PT); o vereador de Goiânia Paulo Magalhães; o presidente da 

AAFITEGO (ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS  DO TRABALHO EM 

GOIÁS) Rogério Araújo, a presidente do SINTEGO (SINDICATO DOS 

TRABALHASORES EM EDUCAÇÃO DE GOIÁS)  Bia de Lima, a presidente da 

CTB (CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL) 

Ailma de Oliveira; a representante da CUT  Goiás (CENTRAL ÙNICA DOS 

TRABALHADORES) Terezinha Aguiar; a presidente do PT Goiás (PARTIDO 

DOS TRABALHADORES) Kátia Maria; e representantes dos Deputados 

Federais Dr. Zacarias Calil, Adriano do Baldy e João Campos. A Audiência 

contou com a presença de estudantes do CESAM (CENTRO SALESIANO DO 

ADOLESCENTE TRABALHADOR ), diversos representantes de sindicatos, 

associações e federações de trabalhadores e trabalhadoras, representantes da 
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OAB, chefes de gabinete de deputados estaduais, vereadores de cidades 

interioranas e da população goiana. 

A deputada Delegada Adriana Accorsi abriu a audiência se 

pronunciando que o Partido dos Trabalhadores, do qual faz parte, encara a 

proposta da reforma como uma proposta maldosa, que extermina direitos 

constitucionais adquiridos através de muita luta pela classe trabalhadora, e 

vem prejudicar a todos de  uma forma geral, colocando em maior evidencia 

algumas categorias que serão ainda  mais afetadas. 

 

Conforme a mesma  reforma da Previdência proposta pelo Governo 

Federal altera as regras da aposentadoria e propõe mudanças que 

praticamente acabam com o direito da aposentadoria. De destruir o sistema 

previdenciário, principalmente atrapalhar as pessoas mais humilde de 

aposentar. 

O representante da, FETAEG, relatou que  a federação e a população já 

estão na luta contra a aprovação e implementação da Reforma da Previdência 

desde 2017, diante disso afirma que estão rodando o estado e conversando 

nos municípios sobre a mesma. Ressaltou também sobre a importância da 

aposentadoria dos trabalhadores e trabalhadoras rurais e o quanto eles 

moviemntam a economia local de seus municipios  

 O presidente dos Auditores Fiscais do Trabalho, Rogério Araújo 

(Aafitego) ressaltou que a reforma apresentada pelo governo federal traz 

alterações profundas, inclusive na estrutura da previdência brasileira. Que a 

reforma vai trazer muito prejuízos para o trabalhador, inclusive para aquele 

trabalhador que é aposentado e que retorna ao trabalho. Esse trabalhador, a 
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partir desta reforma, vai perder o direito ao FGTS. Ele vai ser um trabalhador 

que terá seus direitos retirados a partir do momento que retorna ao trabalho. 

De acordo com o presidente da Aafitego, o que mais afeta o 

trabalhador é o aumento do tempo de contribuição, além do aumento da idade 

mínima para aposentadoria, que será, segundo a proposta, de 65 anos para os 

homens e 62 anos para mulheres, as alterações previstas colocam o Brasil na 

contramão da evolução dos direitos sociais e acabam com conquistas 

asseguradas na Constituição.  

 

     O deputado federal Rubens Otoni (PT) resaltou que a proposta 

do Governo Federal faz de tudo, menos reformar a Previdência. “Reforma é pra 

melhorar, e essa reforma apenas desmonta o sistema previdenciário, acaba 

com a aposentadoria pública e abre um grande negócio, que é a previdência 

privada”, afirma. Ele também diz ser absurdo não mexer na previdência dos 

militares, incluindo as pensões. “Nós impedimos a reforma do Temer e agora 

vamos impedir a reforma do Bolsonaro”, finalizou Otoni. 

      O vereador Paulo Magalhães (PSD) disse, durante a audiência, 

que a solução para barrar a reforma da Previdência é o eleitor pressionar seu 

parlamentar. “Se os 17 deputados federais e os 3 senadores forem 

pressionados por 100 mil pessoas, a história vai ser outra”, afirma o vereador.  

A presidente estadual do PT, Kátia Maria, diz que a saída é lutar 

contra a reforma da Previdência. “Temos que desbancar esse papo de que 

existe déficit da Previdência e, se existe, esse déficit tem que ser visto de uma 

forma diferente porque é uma questão social”, completou. 

Após as explanações dos componentes da mesa, foi aberto espaço 

para discussão entre os demais participantes do evento, lideranças, 
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sindicalistas e representantes, em que surgiram as seguintes demandas e 

apontamentos: 

 

 Necessidade de meios de diálogo direto e mais próximo à 

população e manifestações; 

 Necessidade de pressionar os vereadores e prefeitos, para 

que eles se posicionem em seus municípios sobre tão 

importante tema; 

 Esclarecer e envolver a comunidade sobre as consequências 

da Reforma da Previdência proposta pelo governo; 

 Necessidade de uma melhor divulgação dos movimentos 

sobre o tema para que os vários seguimentos interajam e se 

unam; 

 Esclarecer sobre a realidade do trabalhador rural, que 

trabalha sazonalmente e será muito afetado pela Reforma; 

 Realização de audiências públicas no interior pelo Estado. 

 Encaminhar um documento para o presidente da Câmera e os 

17 Deputados federais e os 3 Senadores Goianos, pedindo 

que votem contrário essa reforma; 
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Em considerações finais, deputada Delegada Adriana Accorsi 

agradeceu a todos que participaram da audiência, corroborou a importância do 

tema e a necessidade fundamental de diálogo entre os diversos seguimentos 

da sociedade com o Poder Legislativo, afirmando que entre os 

encaminhamentos a se comprometeu a trabalhar na unificação de divulgação 

dos direitos dos trabalhadores nas redes sociais e fazer moção de repúdio à 

Reforma da Previdência, que prejudica todos os trabalhadores e significa a 

destruição do direito  a aposentadoria do povo trabalhador. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

                Delegada Adriana Accorsi 
Deputada Estadual 

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás 
 

 

 

 

 

 

 

 


