
CPI DA PREVIDÊNCIACPI DA PREVIDÊNCIACPI DA PREVIDÊNCIACPI DA PREVIDÊNCIA    

OUSADIA & VERDADEOUSADIA & VERDADEOUSADIA & VERDADEOUSADIA & VERDADE    

SENADOR PAULO PAIM PRESIDENTE DA CPI DA PREVIDÊNCIA.SENADOR PAULO PAIM PRESIDENTE DA CPI DA PREVIDÊNCIA.SENADOR PAULO PAIM PRESIDENTE DA CPI DA PREVIDÊNCIA.SENADOR PAULO PAIM PRESIDENTE DA CPI DA PREVIDÊNCIA.    

Olá amigos, 

Ficou pronto o trabalho da CPI, “CCCCPPPPIIII    ddddaaaa    pppprrrreeeevvvviiiiddddêêêênnnncccciiiiaaaa    oooouuuussssaaaaddddiiiiaaaa    eeee    vvvveeeerrrrddddaaaaddddeeee    SSSSeeeennnnaaaaddddoooorrrr    PPPPaaaauuuulllloooo    
Paim Pres. da CPI”,Paim Pres. da CPI”,Paim Pres. da CPI”,Paim Pres. da CPI”, e Senador Hélio José foi o relator, foram 6 meses de um belíssimo 
trabalho, ouvimos cerca de 150 personalidades: Economistas, Juízes, Ministros, 
Procuradores da Fazenda, Especialista na Previdência, foram em torno de 33 audiências 
públicas, mais de 320 documentos e no fim provamos: a Previdência não é deficitáriaa Previdência não é deficitáriaa Previdência não é deficitáriaa Previdência não é deficitária, 
essa cartilha você tem obrigação de ler, ela é simples, didática, olha, por exemplo aqui 
superávit em 15 anos, 2000 à 2015 foi de 2,127 trilhões2,127 trilhões2,127 trilhões2,127 trilhões, abrindo a outra página aqui, 
só apropriação indébita 30 bi30 bi30 bi30 bi por ano, só pegar a DRU em torno de 10 e 12 anos uuuummmm    
tri e metri e metri e metri e meioioioio, está tudo aqui, com essa cartilha na mão qualquer um cidadão desse país 
vai ver que a nossa previdência não é deficitária, basta combater a sonegação, o desvio 
do dinheiro público, a corrupção, apropriação indébita e as anistias que o governo da 
via, por exemplo eu tenho a chamada PAC 24  ainda que 2003 está aqui, onde eu digo 
não podem usar  o dinheiro da previdência para outros fins, mas vamos dizer que 
cumprisse o que manda nossa Constituição nós teríamos mais de 11110000    ttttrrrriiiillllhhhhõõõõeeeessss    eeeemmmm    



depósitosdepósitosdepósitosdepósitos, dizem a mais não tem idade mínima, tem sim,  a idade mínima para mulher 
se aposentar é  55 anos e o homem é 60 anos,  tempo de contribuição, mulher 
30,homem 35, na proposta do Governo iria passar para 49 , depois reduziram para 40, 
botaram a idade da mulher para 62, o homem para 65, isso não é necessário, mais eu 
queria que vocês lessem essa cartilha, é simples, olha como é simples, aqui tem dados, 
números,estatísticas,quadros, estou mostrando que o problema é só mesmo  de gestão, 
por isso eu quero fazer um apelo a você que esta me ouvindo e me assistindo nesse 
momento, entre na minha página, é só entrar na página do site do senador Paulo Paim, 
www.senadorpaim.com.br, essa cartilha  é gratuita, você que está aqui me vendo pode 
reproduzi-la, o bbbboooommmm    qqqquuuueeee    eeeellllaaaa    cccchhhheeeeggggaaaasssssssseeee    nnnnaaaassss    mmmmããããoooossss    ddddeeee    uuuunnnnssss    222200000000    mmmmiiiillllhhhhõõõõeeeessss    ddddeeee    bbbbrrrraaaassssiiiilllleeeeiiiirrrroooossss    ppppaaaarrrraaaa    
que todos soubessem a verdade sobre a CPIque todos soubessem a verdade sobre a CPIque todos soubessem a verdade sobre a CPIque todos soubessem a verdade sobre a CPI, sabe porque eles estão com essa 
picaretagem de querer aprovar na marra, querem usar até o dinheiro da Caixa 
Econômica Federal ameaçando Deputado para cá e até Governador; estão ameaçando e 
estão dizendo mesmo que vai ser na base da propina, que eles estão dizendo isso tudo 
é crime da parte deles, se alguém tem que ser preso são aqueles que estão usando 
indevidamente o dinheiro da previdência,  e fim da nossa Seguridade, essa cartilha 
imprima, você está autorizado a imprimir e encaminhar aos seus colegas, amigos, enfim 
para todo país, CPI da previdência,  a CPI na verdade não é necessário essa reforma. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


