CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal REGINALDO LOPES/PT/MG

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 287-A, DE 2016, DO PODER EXECUTIVO, QUE ALTERA OS ARTS 37,
40, 42, 149, 167, 195, 201 E 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA DISPOR SOBRE A
SEGURIDADE SOCIAL, ESTABELECE REGRAS DE TRANSIÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

REQUERIMENTO N.º
, de 2017
(Do Sr. Reginaldo Lopes)

Solicita seja convidado para participar de
Audiência Pública desta Comissão o senhor
Vagner Freitas de Moraes, Presidente da
Central Única dos Trabalhadores – CUT ou
representante, para auxiliar no debate
sobre a seguridade social, que estabelece
regras de transição e dá outras
providências.

Senhor Presidente;

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 24, VII, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, seja convidado para participar de Audiência Pública desta Comissão o
senhor Vagner Freitas de Moraes, Presidente da Central Única dos Trabalhadores – CUT ou
representante, para auxiliar no debate sobre a seguridade social, que estabelece regras de
transição e dá outras providências. Participando como convidado de audiência pública poderá
ele esclarecer a respeito dos anseios, demandas e propostas da classe trabalhadora, o que irá
contribuir para o debate e os trabalhos desta comissão.
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JUSTIFICACÃO
A Central Única dos Trabalhadores (CUT) é uma organização sindical
brasileira de massas, em nível máximo, de caráter classista, autônomo e democrático, cujo
compromisso é a defesa dos interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora.

Baseada em princípios de igualdade e solidariedade, seus objetivos são organizar,
representar sindicalmente e dirigir a luta dos trabalhadores e trabalhadoras da cidade e do
campo, do setor público e privado, ativos e inativos, por melhores condições de vida e de
trabalho e por uma sociedade justa e democrática.
Presente em todos os ramos de atividade econômica do país, a CUT se consolida como
a maior central sindical do Brasil, da América Latina e a 5ª maior do mundo, com 3. 806
entidades filiadas, 7.847.077 trabalhadoras e trabalhadores associados e 23.981.044
trabalhadoras e trabalhadores na base.
Desde sua fundação, a CUT tem atuação fundamental na disputa da hegemonia e nas
transformações ocorridas no cenário político, econômico e social ao longo da história
brasileira, latino-americana e mundial. Os avanços obtidos na proposta de um Sistema
Democrático de Relações de Trabalho e a eleição de um operário à presidência da República
em 2002, são fortes exemplos dessas mudanças e resultados diretos das ações da CUT em sua
luta incansável pela garantia e ampliação de direitos da classe trabalhadora.
Consideramos necessária a presença do senhor senhor Vagner Freitas de Moraes,
Presidente da Central Única dos Trabalhadores – CUT ou representante, para auxiliar no
debate do conteúdo da referida legislação, tema essencial para o futuro do país, que afeta a
todos os Brasileiros e Brasileiras.

Sala das comissões, em 13 de fevereiro 2017
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