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PEC 6/2019 - Reforma da Previdência 
Breves considerações sobre as votações nominais 

 

A reforma da previdência passou pelos primeiros testes no Plenário da Câmara 

dos Deputados, com a votação nominal de dois requerimentos do ‘kit obstrução’ 

que indicou um apoio consistente dos parlamentares para as mudanças nas 

aposentadorias. 

 

Nas votações realizadas, uma pretendia a retirada de pauta com objetivo de adiar 

a análise da reforma e outra para encerramento da discussão e, 

consequentemente, iniciar a apreciação do parecer do relator, deputado Samuel 

Moreira (PSDB-SP), aprovado na comissão especial. 

 

Em ambas, o governo saiu vitorioso. Na tentativa da aposição para votação do 

requerimento de autoria do PCdoB foram 331 deputados contrários e 117 

favoráveis à retirada de pauta da reforma da previdência. E a iniciativa do PSL de 

acelerar a votação com o encerramento da discussão foi aprovado por 353 votos 

“sim” e 118 deputados se posicionaram contrários. 

 

Líderes 

 

Na orientação dada pelos líderes partidários demostrou uma alta fidelidade das 

bancadas. A ala governista e de centro teve alta disciplina e na ala de oposição e 

esquerda somente os partidos PSB e PDT se observou dissidência em relação a 

orientação do partido nas votações realizadas. 

 

Deve ser considerado que parlamentares contrários à proposta apoiaram a 

posição dos seus partidos nessas votações, mas que não são suficientes para 

evitar a aprovação do texto base da reforma da previdência. 

 

A presença de parlamentares também foi alta em cada votação. O quórum de 

votação foi de 472 e 450 com participação média de 92% dos membros de cada 

bancada na apreciação no plenário da Câmara. 
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Abaixo um resumo de como se posicionou cada partido nessas votações: 

 

 

 

 


