COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 287, DE 2016,
DO PODER EXECUTIVO, QUE " ALTERA OS ARTS. 37, 40, 109,
149, 167, 195, 201 E 203 DA CONSTITUIÇÃO, PARA DISPOR
SOBRE A SEGURIDADE SOCIAL, ESTABELECE REGRAS DE
TRANSIÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

REQUERIMENTO NO
, DE 2017
(Do Sr. Davidson Magalhães,)
Requer a realização da audiência pública para
debater a reforma da previdência e os seus
impactos nos trabalhadores e trabalhadoras
rurais, na Assembleia Legislativa do Estado da
Bahia.
Senhor Presidente,
Requeiro, com fundamento no art. 255 do Regimento Interno, que esta
Comissão Especial realize Audiência Pública para debater a reforma da previdência e
os seus impactos nos trabalhadores e trabalhadoras rurais na Assembleia Legislativa
do Estado da Bahia.
Solicito que sejam convidadas a participar da audiência as seguintes
autoridades:


Sr. Aurino Pedreira, Presidente da
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil;



Sra. Olívia Santana, Secretária de Estado do Trabalho,
Emprego, Renda e Esporte da Bahia;



Sr. Augusto Sérgio Vasconcelos de Oliveira, Presidente
do Sindicato dos Bancários da Bahia;

Central

do



Sra. Maria José Silva, Coordenadora Geral da Federação
dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia;



Sr. Claúdio Silva Bastos, Presidente da Federação dos
Trabalhadores na Agricultura no Estado da Bahia;

JUSTIFICATIVA
A requerida audiência se faz necessária para que tenhamos a real dimensão
dos impactos da reforma da previdência na população brasileira.
As regras propostas reduzirão o acesso aos benefícios. E, aqueles que
conseguirem ultrapassar as exigências, terá diminuído o valor dos seus benefícios.
Assim, a reforma afetará os trabalhadores e trabalhadoras urbanos e rurais, os
municípios, os aposentados, a população em geral.
Discutir os impactos da reforma da previdência na sociedade é de
fundamental importância para que esta Casa Legislativa contribua ativamente para
minorar os problemas da população brasileira.
Pelo exposto e em função da relevância do tema abordado, é fundamental
que esta Comissão Especial possa realizar esta audiência pública, bem como obter dos
convidados listados, todos de notório saber sobre o tema, suas impressões sobre os
impactos da reforma previdência na vida da população brasileira que é do interesse
desta Casa e do Brasil.
Sala da Comissão, em

de

de 2017.

Deputado Davidson Magalhães
PCdoB/BA

