CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

Requerimento n°
de 2016
(do Sr. IVAN VALENTE)

Requer a realização, nesta Comissão,
de Audiência Pública para discutir a
Proposta de Emenda à Constituição nº
287/2016.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 255 do Regimento Interno desta
Casa, que seja realizada, nesta Comissão, reunião de Audiência Pública para
debater a Proposta de Emenda à Constituição nº 287/2016, de autoria do
Poder Executivo, e que trata da reforma do sistema de previdência, com os (as)
seguintes convidados (as):
- Jane Lucia Wilhelm Berwanger - presidente do IBDP - Doutora em Direito
Previdenciário;
- Helio Gustavo Alves - presidente de honra do IAPE e Doutor em Direito;
- Marcelo Barroso Lima Brito de Campos - Professor e Doutor em Direito;
- Melissa Folmann - professora e Mestre em Direito;
- Roberto Carvalho Santos - professor e Mestre em Direito;
- Thais Riedel – IBDPRev;
- Marco Aurelio Serau Junior - Doutor em Direito;
- Chico Couto de Noronha Pessoa - presidente da Comissão de Direito
Previdenciário da OAB;
- Djovini di Oliveira - Diretor do IGDP; e
- Fiorela Ignacio Bartalo - representante do IAPE.

JUSTIFICAÇÃO
A Previdência Social é um direito humano fundamental, garantida pela
Constituição Federal de 1988. A inclusão previdenciária garante um seguro
social, necessário quando o indivíduo se encontra em situação vulnerável e
desamparado, seja pela idade avançada, acidente, invalidez ou maternidade.

Qualquer reforma previdenciária impactará substancialmente a
população brasileira, devendo se submeter a um debate amplo, sério e
qualificado com especialistas e trabalhadores.
Dessa forma, é inaceitável e temerário que essa reforma seja discutida
apenas sob o enfoque da crise econômica, sem as discussões necessárias
acerca dos aspectos jurídicos, atinentes a esta CCJC, e sociais, quando a
Proposta estiver em apreciação por comissão especial.
Contamos, portanto, com o apoio dos nobres pares para aprovação
deste requerimento, a fim de que possamos aprofundar e ampliar o debate
sobre esta temática de extrema relevância.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2016.

Deputado IVAN VALENTE
PSOL/SP

