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COBAP vai aos presidentes da Câmara e doCOBAP vai aos presidentes da Câmara e do
Senado contra as MPs 664 e 665Senado contra as MPs 664 e 665

O  presidente  da  COBAP,  Warley  Martins
Gonçalles,  e  outras  lideranças  nacionais  de
centrais sindicais se encontraram com o presidente
da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (foto),
reivindicando alterações ou a rejeição integral das
medidas  provisórias  que  promovem  cortes  de
direitos previdenciários e trabalhistas.

Eduardo  Cunha  afirmou  que  vai  facilitar  o
debate  no  Legislativo  e  defendeu  cautela  na
discussão  sobre  as  metas  de  ajuste  fiscal,
anunciadas pelo governo. Cunha disse ainda que
“a  despeito  das  restrições  fiscais,  devem  ser
preservados os direitos”.

No Senado, o presidente Renan Calheiros foi  enfático ao criticar o envio constante de
medidas provisórias por parte do Executivo ao Congresso: “Está na hora de acabar com as
propostas de mudanças por meio de Medidas Provisórias, que são questionáveis juridicamente”,
afirmou.

Vários parlamentares, inclusive da base do governo, afirmaram apoiar as reivindicações
dos aposentados e dos trabalhadores. O líder do PT no Senado, Humberto Costa, admitiu que o
governo pode alterar as propostas iniciais.

Foram apresentadas, até na terça-feira (10), 707 emendas às MPs. O senador Paulo Paim
(PT-RS), foi autor de 47 delas. No próximo dia 25, as entidades nacionais terão encontro com
representantes do governo Federal.

Ação no STF questiona os cortes do governoAção no STF questiona os cortes do governo
A COBAP e o Partido Socialista dos Trabalhadores
Unificados (PSTU), apoiados pela ANFIP, MOSAP
e outras entidades defesnsoras dos aposentados e
trabalhadores,  ingressaram  com  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade  (Adin)  contra  a  Medida
Provisória  nº  664/2014,  publicada  pelo  governo
federal em 30 de dezembro de 2014. 

Proposta  no  Supremo  Tribunal  Federal  (STF),  a
mais alta corte do País, a ação requer a concessão
de liminar para suspender os efeitos da MP, sob o
argumentos de violação à Lei  do Regime Geral  de Previdência Social,  e ainda afrontar  a
Constituição da República.

A formalização  da  Adin  foi  realizada  com  a  presença  de  diversos  diretores  da  Cobap  e
dirigentes de outras entidades (foto).

Fundada em 21/09/1985 – Sede própria Rua dos Caetés, 530 – Salas 903/911 – Centro – 30120-080 – BH/MG
Fone: (31) 3115-0300  –  Fax: (31) 3115-0302  –  www.fapmg.org.br  –  fapmg@fapmg.org.br

Diretoria de Comunicação – Diretor Edson Jardim – Jornalista Responsável: Alencar Andrade – MTb 4775

Filiada à


