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VEREADOR PAULO BRUM (PTB) – Comunicação de Líder: 

Cumprimento a Ver.ª Lourdes Sprenger, na presidência dos 

trabalhos, nossa Vice-Presidente da Casa, quero agradecer ao meu 

líder Ver. Cassio Trogildo por possibilitar que eu utilize esse tempo, 

em nome da nossa bancada do PTB. Srs. Vereadores, eu quero 

registrar um fato histórico na luta das pessoas com deficiência e dos 

idosos carentes do nosso País. Ontem o Congresso Nacional 

derrubou um veto do Sr. Presidente da República que aumenta o 

limite de renda para acesso ao BPC, acesso ao salário mínimo que uma pessoa com 

deficiência e que uma pessoa idosa considerada carente no nosso País tem direito de 

receber. Quero registrar e dizer o nosso muito obrigado aos 302 deputados federais, entre 

eles o nosso querido amigo, nosso irmão, o deputado federal Maurício Dziedricki, que 

votou conosco. E nós não esperávamos outra decisão do nosso deputado a não ser essa, 

o seu voto favorável àqueles que mais precisam, em especial as pessoas com deficiência 

e os idosos do nosso País. O BPC foi uma luta da sociedade organizada, eu tive a 

oportunidade de participar dos movimentos que lá em 1988, na nossa Constituição 

Federal, garantimos, portanto, o benefício do salário mínimo às pessoas com deficiência. 

Só que ficou um pouco de quero mais, porque, na regulamentação, o Executivo Federal 

previu apenas que, para chegar a conseguir esse benefício, tinha que ter uma renda per 

capita de um quarto do salário mínimo. Até então, para ter direito ao benefício somente 

aqueles paupérrimos, os abandonados, totalmente descapacitados para enfrentar o 

processo social. E nós viemos lutando, muitas leis, muitos projetos na Câmara Federal, 

no Senado, tentando aumentar essa renda per capita porque todos os programas sociais 

do governo federal tratam como limite para o benefício, qualquer outro benefício, uma 

renda per capita de meio salário mínimo. E as pessoas com deficiência e os nossos 

idosos carentes eram, portanto, discriminados na sua regulamentação, na qual previa 

apenas um quarto do salário mínimo. Portanto, no nosso Congresso Nacional estava uma 

lei de 1996, do então ex-senador de Santa Catarina, Casildo Maldaner, que havia sido 

aprovada no Senado e estava há mais ou menos 19 anos na Câmara Federal, para que 

ela se debruçasse sobre esse assunto. Portanto, ontem, derradeiro final, o Congresso 

disse não ao veto do Presidente Jair Bolsonaro, e, a partir de então, ou o Presidente 

sanciona ou o Senado vai ter que promulgar essa lei que vai fazer com que haja justiça 
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neste País, para que mais pessoas com deficiência possam ter direito a esse benefício e 

para que mais pessoas idosas carentes também tenham direito a esse benefício. 

Obrigado pela luta, Congresso, e vamos muito atentos fazer com que esse benefício seja 

efetivado na prática. E um carinho muito grande ao nosso querido amigo deputado 

federal, Maurício Dziedricki, que está junto conosco nessa luta por aqueles que mais 

precisam. Obrigado.  

(Texto sem revisão final.)  

 


