CÂMARA DOS DEPUTADOS

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, PARA DISPOR
SOBRE A SEGURIDADE SOCIAL, ESTABELECE REGRAS DE
TRANSIÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" - PEC28716
REQUERIMENTO
Nº
/2017
(Da Sra. Deputada Luizianne Lins e
do Sr. Deputado Pedro Uczai)

Requer a realização de debate público
no Estado de Santa Catarina para
discutir a Reforma da Previdência – PEC
287/16

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos regimentais, a realização de debate público no
Estado de Santa Catarina, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, para
discutir a Reforma da Previdência, PEC 287/16, com representações sindicais,
de trabalhadores rurais, de entidades de classe, especialistas técnicos e
representantes de instituições ligadas ao tema.

JUSTIFICAÇÃO

A Reforma da Previdência proposta pelo governo de Michel Temer por
meio da PEC 287/16 produz graves impactos na Previdência Social e na vida
dos brasileiros, sobretudo em relação ao seu futuro.
Além de retirar direitos, a Reforma impedirá que muitos brasileiros e
brasileiras jamais possam se aposentar. Soma-se a isso o fato dela criar
desigualdades de tratamento que não consideram a realidade do mundo do
trabalho, como, por exemplo, ao igualar a idade de aposentadoria de homens e
mulheres e ao não considerar as diferenças entre o trabalho no mundo urbano
e no campo.
Tendo em vista a magnitude desta proposta é fundamental que a
população brasileira possa tomar conhecimento pleno desta proposta e debatela amplamente com aqueles que serão mais afetados.
Dessa forma, propomos o presente requerimento no intuito de levar o
debate para o estado de Santa Catarina e permitir ao povo catarinense, as
entidades sindicais e do campo, aos movimentos de mulheres e aos
representantes do poder público debater profundamente a PEC 287/16 e seus
efeitos.
Portanto, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação
deste requerimento.

Sala das Sessões, em 15 de março de 2017.

Deputada Luizianne Lins

Deputado Pedro Uczai
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