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BOLETIM DO 17 de dezembro de 2019

DCE da Unicamp, DCE-Livre da USP, DCE das FATECs e Representação estudantil da Unesp

presidente da Alesp recorreu da decisão junto ao Su-
premo Tribunal Federal (STF), que deu prazo de 5 dias 
para que as partes apresentem informações. Até o fe-
chamento deste boletim, em 17/12, não havia nenhum 
pronunciamento do STF a respeito. O órgão entra em 
recesso a partir de 19/12, o que indica a possibilidade 
de que isso aconteça só no ano que vem.
 Frente a todos estes inesperados imbróglios, e 
provavelmente por não ter certeza do total de votos ne-
cessários para aprovar a PEC 18/2019 (57 votos) e o 
PLC 80/2019 (48 votos), o governo decidiu recuar.

Agora, é ampliar a resistência e a luta
 O Fórum das Seis entende que o adiamento da 
tramitação da reforma da Previdência de Doria é uma 
vitória parcial, mas as principais batalhas ainda estão 
por vir. Conquistamos fôlego para ampliar a nossa mo-
bilização. Temos que nos manter alertas às informa-
ções das nossas entidades sindicais e acompanhando 
as decisões do STF, do TJSP e da Alesp.
 Em paralelo, o Fórum das Seis encaminhou 
ofícios ao governo do estado, à Alesp e à SPPRev, so-
licitando informações sobre as bases de cálculos e de-
mais informações que subsidiam a proposta de reforma 
da Previdência de Doria. Queremos saber de onde o 
governo tira números como a “necessidade” de econo-
mizar R$ 32 bilhões em 10 anos.

Mobilização do funcionalismo 
e fissuras na base governista 

jogam para fevereiro a reforma da 
Previdência de Doria

Adiamento é vitória parcial 
e deve servir para ampliar nossa resistência 

contra o confisco e a retirada de direitos. 
Esse filme terá novos episódios em 2020!

 A Proposta de Emenda Constitucional (PEC 
18/2019), que trata da reforma da Previdência no Esta-
do de São Paulo, enviada pelo governador João Doria à 
Assembleia Legislativa de SP em 13/11, só deve voltar 
a ser discutida em fevereiro de 2020. Esse foi o com-
promisso assumido pelo presidente da casa, o deputa-
do Cauê Macris (PSDB), durante reunião no Colégio 
de Líderes, no dia 16/12, quando estavam representa-
das as lideranças de todos os partidos. Na mesma reu-
nião, ficou acertado que, nestes últimos dias antes do 
recesso, entrarão em votação as contas do governo e a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LOA) 2020.
 O recuo do governo Doria não se dá por acaso. 
Em parte, é fruto da reação das categorias do funcio-
nalismo que, embora ainda de forma limitada, prota-
gonizaram vários atos e manifestações na Alesp, com 
o apoio dos parlamentares de oposição (PT, PSOL e 
PCdoB) e de outros partidos que não concordam com a 
reforma, além de pressionar os deputados em suas ba-
ses e em seus gabinetes. Ao mesmo tempo, a tentativa 
de atropelar os debates, aprovando a PEC 18/2019 e o 
projeto de lei complementar (PLC 80/2019) às véspe-
ras do Natal, foi frustrada por uma liminar concedida 
pelo desembargador Alex Zilenovski, do Tribunal de 
Justiça do Estado de SP, que acatou pedido do depu-
tado Emídio de Souza (PT), suspendendo a tramitação 
da reforma por não cumprir os ritos previstos: debates 
e aprovação nas comissões, votação em plenário. O 
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 Já assinou a petição online do Fórum? 
O Fórum das Seis criou um abaixo-assinado online, 

contra a reforma da Previdência de Doria. Assine e passe 
adiante. O endereço é: 
https://bit.ly/2R1BoJk

Quer entender melhor a reforma?
 Dividida em dois instrumentos – um 
projeto de lei complementar (PLC 80/2019) e 
uma proposta de emenda constitucional (PEC 
18) – a reforma representa um claro prejuízo 
salarial, pois amplia a alíquota de contribuição 
de 11% para 14%. Como “alternativa”, governo 
e parte dos deputados começam a falar em “alí-

quotas progressivas”, que iriam de 11% a 22%!
Além disso, a reforma amplia a idade mínima e o 

tempo de contribuição dos servidores para a aposentado-
ria; diminui o valor das aposentadorias e pensões; 
cria duras regras transitórias; entre outras medi-
das. Ambos os instrumentos se aplicam a todos 
os servidores contratados nos regimes próprios 
de previdência, ou seja, os chamados estatutários/
autárquicos. 

Em anexo a este boletim, confira um resu-
mo das principais medidas previstas nas propos-
tas enviadas pelo governador Doria à Alesp. 

Pressione os deputados e as deputadas
Neste final de ano e início do 

próximo, podemos e devemos aproveitar 
para procurar os parlamentares da 
nossa região e pressioná-los. A dica é 
válida tanto os deputados como para os 
prefeitos e vereadores (lembrando que 
2020 é ano eleitoral e eles têm influência 
sobre governo e Alesp). Aos prefeitos e 
vereadores, podemos solicitar que assinem 
moções contra a reforma.

Também podemos enviar e-mails aos 
deputados e às deputadas. Veja abaixo 
a sugestão de texto e ao lado a lista de 
endereços: 

Senhores(as) deputados/as, 

Somos servidores públicos paulis-
tas e dedicamos o melhor para bem atender 
à população que tanto precisa dos serviços 
públicos. Ainda que nossas condições de 
trabalho e de salários deixem a desejar, não 
poupamos esforços para que nosso traba-
lho seja bem feito e dê bons frutos às mi-
lhões de pessoas que dele precisam. 
 Por isso, consideramos extrema-
mente injusta a proposta de reforma da 
Previdência encaminhada pelo governador 
João Doria à Alesp, que confisca mais 3% 
dos nossos salários e dificulta ao máximo o 
direito à aposentadoria. 

Pedimos a V. Excia. que NÃO vote 
em favor destes ataques ao funcionalismo. 

Atenciosamente, 
XXXXXXXXXXX
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