
 
 

Moção de Repúdio nº 07/2017 

 

 

Assunto: Apresenta Moção de Repúdio. 

  

 

Justificativa: Os Vereadores da Câmara Municipal de São João Nepomuceno 

que abaixo subscrevem, ouvido o Plenário e dispensadas as 

formalidades regimentais, e em atendimento à reivindicação dos 

cidadãos que procuraram esta Casa, requerem que seja 

encaminhada aos deputados (as) federais e senadores da 

República, representantes do Estado de Minas Gerais, a presente 

MOÇÃO DE REPÚDIO à Proposta de Emenda Constitucional 

nº 287/2016, que institui a Reforma da Previdência. 

  

 Apresentada pelo presidente Michel Temer, a PEC 287 fará o 

desmonte da Seguridade Social e não mais garantirá condições de 

aposentadoria aos trabalhadores. Exigir 49 anos de contribuição 

para ter o benefício integral praticamente põe fim ao direito à 

aposentadoria.  

 

 Ademais, a renda proveniente da Previdência é o grande 

fomentador da economia de mais de três mil municípios no país. 

Esse dinheiro movimenta o comércio local. Se a proposta for 

aprovada, essa verba será reduzida, o que provocará o 

empobrecimento dos municípios, o aumento do êxodo rural e a 

favelização dos grandes centros urbanos.  

 

 Somos veementemente contrários a todo e qualquer retrocesso e 

retirada de direitos sociais. Por isso, apresentamos a presente 

MOÇÃO DE REPÚDIO contra a atual proposta de reforma da 

Previdência, a fim de que os (as) senhores (as) deputados (as) e 

senadores que representam Minas Gerais tomem ciência do 

inconformismo do povo de São João Nepomuceno e votem contra 

a PEC 287 que, se aprovada, penalizará a grande maioria da 

população brasileira, já tão marcada por profundas desigualdades 

e injustiças sociais.  

 

 

Aprovação: Solicitamos dos colegas Vereadores o apoio para a Moção ora 

apresentada.  

 

 

SALA DAS SESSÕES, 02 de maio de 2017. 



 
 

 

 

 

DESPACHO: Oficie-se a quem de direito. S.S. em 02/05/2017. 
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