
PERFIL MUNICIPAL 

Data de Emancipação: 
19/12/1961 - Lei 790 

Data de Instalação: 
29/12/1961 

Extensão Territorial: 
360,76 km2 

Município-Mãe: 
Santo Amaro da Imperatriz 

Municípios Limítrofes: 
Angelina, Anítápolis, Rancho 
Queimado, Santo Amaro da 

Imperatriz, São Bonifácio e São 
Pedro de Alcântara. 

Clima: 
Mesotérmico Úmido 

Etnias Predominantes: 
Alemã e Portuguesa 

Religiões Predominantes: 
Católica e Luterana 

Santo Padroeiro: 
Sagrado Coração de Jesus 

Altitude: 70 metros 

Latitude: 27°41 '59"S 

Longitude: 48' 49'02"0 

População: 5.540 hab 
IBGE 2010 

Temperatura: 
Média Anual: 18,3ºC 

Distância da Capital: 
36 Km 

Principais Vias de Acesso: 
Rodovias BR 282 e 

se 431 

Região: 
Grande Florianópolis 

Base Econômica: 
Agricultura, Avicultura 

e Turismo 

Turismo: 
Colônias Alemãs 
Aguas Termais 

Gentílico: 
Aguasmomense 

estado de 6anta Catarina 
Câmara municipal de Águas mornas 
Rua Prefeito José Higino Martins, 42 - Centro - Fone/Fax: (48) 3245-7252 
CEP: 88150-000 - Aguas Mornas - Santa Catarina 
Home Page: www.aguasmornas.sc.gov.br 

MOÇÃO Nº 005/2019 

Os Vereadores da Câmara Municipal de Águas Mornas, em sessão realizada 
nesta data (O l /04 ), por seu Presidente Sandro Sens, acolhendo solicitação do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Águas Mornas, filiado a Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura do Estado de Santa Catarina (FET AESC), após deliberação e aprovação do 
Colendo Plenário, apresentam para consideração do Presidente do Congresso Nacional 
e do Senado Federal Excelentíssimo Senhor Davi Alcolumbre, a seguinte Moção: , 

Inicialmente, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa 
Catarina (FETAESC) salienta a preocupação com a proposta de Reforma da Previdência 
Social (PEC 06/201 9), apresentada ao Congresso Nacional, que altera profundamente as 
regras da Previdência Rural. Se aprovada, excluirá a maioria dos trabalhadores e 
trabalhadoras rurais da Previdência Social. 

Entre as principais proposições da reforma, o Governo propõe elevar a idade de 
aposentadoria da mulher trabalhadora rural de 55 para 60 anos; institui para os segurados 
especiais uma contribuição anual obrigatória para o grupo familiar no valor de R$ 600; 
e eleva o tempo de carência para acesso à aposentadoria rural, passando de 15 anos de 
comprovação de atividade rural para 20 anos de contribuição. 

Outrossim. outras medidas que também inviabilizam o acesso à proteção 
previdenciária na área rural foram apresentadas por meio da Medida Provisória nº 
871/2019. As novas regras impostas pelo Governo determinam que os trabalhadores e 
trabalhadoras rurais, denominados segurados especiais, a partir de janeiro de 2020, só 
terão o tempo de trabalho rural reconhecido se estiverem inscritos no Cadastro Nacional 
de Informações Social (CNIS-Rural). 

Outro ponto crucial da Medida Provisória é a exigência, já a partir de 2020, de 
recolhimento de contribuição previdenciária do segurado especial incidente sobre a 
venda da produção rural. Atualmente, a maioria dos estados brasileiros não tem sistema 
de arrecadação que permite aos agricultores (as) familiares formalizarem a venda da 
produção rural. 

Todavia, é necessário esclarecer que as novas regras propostas pelo Governo 
visam dificultar a aposentadoria dos segurados especiais com o claro objetivo de reduzir 
os gastos com a Previdência Rural. Mais uma vez, estamos assistindo o Governo atacar 
os direitos previdenciários dos trabalhadores (as) rurais que recebem beneficio de valor 
mínimo sem, no entanto, apresentar qualquer proposta para coibir a evasão fiscal e o 
combate à sonegação. 

Se as propostas apresentadas pelo Governo forem aprovadas pelo Congresso 
Nacional, serão enormes os prejuízos, não só para os trabalhadores e trabalhadoras 
rurais, mas também para a economia de milhares de municípios brasileiros. 

A Previdência Rural, além de atender aos ditames da justiça social, 
recompensando aqueles que trabalham duro no campo ao longo de décadas para a 
produção de alimentos que chegam às mesas da população brasileira todos os dias, tem 
também um papel fundamental para a sustentação dos municípios do interior do País, 
constituindo-se no principal programa de interiorização de recursos públicos no Brasil. 
Em mais de 70% doS municípios brasileiros, os recursos da Previdência Rural 
especialmente das aposentadorias, que circulam na economia local superam os recurso; 
oriundos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). São esses recursos que 
movimentam diretamente o comércio local, sustentam e favorecem o desenvolvimento 
dos pequenos e médios municípios. 
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Sendo assim, pedimos que Vossa Excelência atue junto aos parlamentares 
(deputados e senadores) no Congresso Nacional e em defesa da Previdência Rural 

' manifestando-se contra as propostas da reforma que visam elevar a idade de 
aposentadoria das mulheres trabalhadoras rurais; que exige contribuição 
previdenciária direta dos segurados especiais sem considerar as condições de 
produção no campo e capacidade de renda das famílias para efetuar a 
contribuição; e que eleva para 20 anos o tempo de contribuição (carência) para 
acesso à aposentadoria rural. 

Nessa mesma oportunidade, pedimos apoio às Emendas apresentadas à PEC 
06/2019 e à Medida Provisória 871 /2019, que são defendidas pela Contag, Federação 
dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina (FETAESC) e pelos 
Sindicatos dos Trabalhadores Rurais filiados à Federação. 

Por derradeiro, o pleito em questão visa atender uma solicitação dos 
trabalhadores rurais aguasmornenses que juntamente com os nobres pares desta Casa 
Legislativa se posicionam firmemente em defesa da Previdência Social e clamam pela 
consideração de Vossa Excelência, no que tange à manutenção das atuais regras de 
acesso dos trabalhadores e trabalhadoras aos benefícios previdenciários. 

Desse modo, Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional e do 
Senado Federal, solicitamos a devida contribuição com as providências requisitadas. 

Termos em que, 
Pedem def erimcnto. 

Sala das Sessões, O 1 de abril de 2019. 
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