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BOLETIM DO 6 de dezembro de 2019

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

Reforma da Previdência de Doria
URGENTE: MOBILIZAÇÃO IMPEDE VOTAÇÃO EM 
PRIMEIRO  TURNO. NOVA SESSÃO ACONTECE 

NA SEGUNDA, 9H 

10/12 tem ato conjunto do funcionalismo. Vamos lotar a Alesp!

 Os corredores e plenários da Assembleia Legislati-
va ficaram lotados na noite de quinta-feira, 5/12, quando esta-
vam marcadas novas sessões extraordinárias para votação da 
Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 18/2019, que trata 
da reforma da Previdência que o governador Doria tenta apro-
var a toque de caixa.
 O presidente da casa, deputado Cauê Macris (PSDB), 
tentou impedir que os manifestantes entrassem nas galerias do 
Plenário Juscelino Kubitscheck, embora houvesse ainda bas-
tante espaço. A atitude autoritária e antidemocrática gerou pro-
fundo descontentamento. Dentro 
do plenário, cinco deputadas 
(Professora Bebel, Beth Sahão, 
Márcia Lia, Monica Seixas/da 
Bancada Ativista e Isa Penna)  
ocuparam a mesa da presidência, 
recusando-se a sair até que os 
manifestantes pudessem entrar. 
Diante do impasse e da possibi-
lidade de ocupação do plenário 
pelos manifestantes, Macris sus-
pendeu os trabalhos e convocou 
nova sessão para segunda-feira, 

9/12, às 9h. Foi a PRIMEIRA VITORIA DA NOSSA MOBI-
LIZAÇÃO!
 O Fórum das Seis e demais entidades convocam todas 
e todos que puderem a estar na segunda-feira na Alesp, às 9h. 
Na terça, estão sendo organizadas caravanas para o ato conjun-
to do funcionalismo, às 14h (informe-se com sua entidade).  

Como é a tramitação
 Para a PEC 18/2019 ser aprovada em primeiro tur-
no, são necessárias seis horas de discussão. Até este momen-

to, já ocorreram quatro horas e meia. A 
expectativa do presidente da casa, Cauê 
Macris, é encerrar esse prazo na segunda-
-feira e aprovar o texto em primeiro tur-
no. Em seguida, serão necessárias mais 
seis horas de discussão antes que a ma-
téria seja votada em segundo turno. Em 
ambos os casos (primeiro e segundo tur-
nos), o governo precisa ter o SIM de dois 
terços dos 94 votos. Portanto, precisamos 
do apoio de, pelo menos, 32 deputados.
 Já o projeto de lei complementar 
(PLC 80/2019), que completa a reforma, 

necessita de maioria simples. Ele entra-
rá em votação tão logo o governo consi-
ga aprovar a PEC 18 em dois turnos.

Mobilização!
Nossa resposta a este duro ata-

que só pode ser a MOBILIZAÇÃO! 
Devemos evitar que o projeto seja apro-
vado neste ano, como tenta impor o go-
vernador, e possa ser amplamente deba-
tido no ano que vem.
 Todas e todos podem contribuir 
nessa luta. Além de participar das ati-
vidades convocadas, é possível enviar 
e-mails aos parlamentares. No verso 
deste boletim, confira proposta de texto 
e lista dos endereços.

Segunda-feira, dia 9, 9h: 
Mobilização no 

plenário JK da Alesp .....................................
Terça-feira, dia 10, 14h: 

Ato conjunto do funcionalismo 
em frente à Alesp

Mande e-mails... veja como no verso!



BOLETIM DO FÓRUM DAS SEIS - 6/12/2019 - Pág. 2

Bloco 1
adalbertofreitas@al.sp.gov.br; adrianaborgo@al.sp.gov.br; apfdanilobalas@al.sp.gov.br; alexdemadureira@al.sp.gov.br; alexandrepereira@

al.sp.gov.br; altairmoraes@al.sp.gov.br; afernandes@al.sp.gov.br; andredoprado@al.sp.gov.br; aprigio@al.sp.gov.br; ataide.teruel@al.sp.gov.
br; barrosmunhoz@yahoo.com.br; bsahao@al.sp.gov.br; contato@brunoganem.com.br; caiofranca@al.sp.gov.br; cmachado@al.sp.gov.br; 

carlamorando@al.sp.gov.br; carlaopignatari@al.sp.gov.br; carloscezar@al.sp.gov.br; deputado@carlosgiannazi.com.br; castellobranco@al.sp.gov.br; 
cauemacris@al.sp.gov.br; cezar@al.sp.gov.br; clopes@al.sp.gov.br; ag.depnishikawa@gmail.com; coroneltelhada@al.sp.gov.br; danieljose@al.sp.gov.

br; danielsoares@al.sp.gov.br; delegadagraciela@al.sp.gov.br; del.brunolima@al.sp.gov.br; contato@deputadodelegadoolim.com.br; dirceudalben@
al.sp.gov.br

Bloco 2
douglasgarcia@al.sp.gov.br; drdepjorgedocarmo@al.sp.gov.br; dradamarismoura@al.sp.gov.br; edthomas@al.sp.gov.br; echedid@al.sp.gov.br; 
ednamacedo@al.sp.gov.br; emidio@al.sp.gov.br; eniotatto@al.sp.gov.br; ericamalunguinho@al.sp.gov.br; egalvao@al.sp.gov.br; fernandocury@
al.sp.gov.br; fredericodavila@al.sp.gov.br; gildiniz@al.sp.gov.br; gilmacisantos@al.sp.gov.br; heniozicukier@al.sp.gov.br; isapenna@al.sp.gov.br; 

itamarborges@al.sp.gov.br; janainapaschoal@al.sp.gov.br; jcaruso@al.sp.gov.br; jorgewilsonxerifedoconsumidor@al.sp.gov.br; joseamerico@al.sp.
gov.br; lecibrandao@al.sp.gov.br; leooliveira@al.sp.gov.br; leticiaaguiar@al.sp.gov.br; lfernando@al.sp.gov.br; majormecca@al.sp.gov.br; marcialia@

al.sp.gov.br; marciodafarmacia@al.sp.gov.br; marcionakashima@al.sp.gov.br; mdamasio@al.sp.gov.br
 

Bloco 3
mzerbini@al.sp.gov.br; ; mlamary@al.sp.gov.br; mandato@marinahelou.com.br; depmartacosta@al.sp.gov.br; mbragato@al.sp.gov.br; mleite@al.sp.
gov.br; mandata.ativista@al.sp.gov.br; paulocorreajr@al.sp.gov.br; paulofiorilo@al.sp.gov.br; professorkenny@al.sp.gov.br; professorabebel@al.sp.
gov.br; rafazimbaldi@al.sp.gov.br; rsilva@al.sp.gov.br; ralguz@al.sp.gov.br; ricardomadalena@al.sp.gov.br; ricardomellao@al.sp.gov.br; rengler@

al.sp.gov.br; rmorais@al.sp.gov.br; rodrigogambale@al.sp.gov.br; deputadorodrigomoraes@al.sp.gov.br; rnogueira@al.sp.gov.br; rbarbiere@al.sp.gov.
br; sgtneri@al.sp.gov.br; sebastiaosantos@al.sp.gov.br; gabinete@sergiovictor.com.br/faleconosco.sergiovictor.com.br; tenentecoimbra@al.sp.gov.br; 
tenentenascimento@al.sp.gov.br; teoniliobarba@al.sp.gov.br; thiagoauricchio@al.sp.gov.br; valeriabolsonaro@al.sp.gov.br; depviniciuscamarinha@

al.sp.gov.br; wmoura@al.sp.gov.br

Senhores(as) deputados/as,
 Somos servidores públicos paulistas e dedicamos o melhor de nós 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 trabalho seja bem feito e dê 
bons frutos às milhões de pessoas que dele precisam.
 Por isso, consideramos extremamente injusta a proposta de reforma da Previdência en-
caminhada 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 deste ataque ao funcionalismo. O mínimo 
que esperamos é que nada seja votado no apagar das luzes de 2019 e que as propostas sejam 
amplamente debatidas com a comunidade em 2020.

Atenciosamente, 
XXXXXXXXXXX

Pressione os 
deputados! Encha a 

caixa de e-mails deles
 Se possível, organize os colegas e faça uma visita aos deputados da 
sua região, para cobrar deles que NÃO votem contra os direitos dos servidores 
públicos paulistas e somem forças para impedir que a proposta de reforma da 

Previdência de Doria seja votada neste final de ano, sem qualquer debate com a 
comunidade. Envie e-mails para eles 

(os endereços estão abaixo, divididos em três blocos).

  Proposta de texto de e-mail:

Servidora protesta 
na Alesp: 

Recado aos 
parlamentares!


