COMISSÃO ESPECIAL PL Nº 3.139/15 – SEGUROS PRIVADOS

REQUERIMENTO Nº

, 2017

(Do Sr. Lincoln Portela)

Requer a realização de Seminário desta
Comissão a ser realizado em Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais, em local a ser definido, para
discutir o impacto e as consequências desta
proposição na região.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos regimentais, a realização de Seminário em Belo Horizonte,
Minas Gerais, para debater o projeto de lei nº 3.139, de 2015, que “Altera a redação do
caput do art. 24, acrescido dos §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, e modifica o art. 36, mediante a
inserção da alínea "m", ambos do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966”.
Na ocasião solicito que sejam convidados representantes de associações,
sindicatos, entidades de classe, o autor do projeto, bem como outros que poderão
contribuir para o debate, dentre eles:
1. Deputado Federal Lucas Vergílio, autor do PL 3.139/2015;
2. Deputado Federal Ezequiel Teixeira, presidente da Frente Parlamentar
em defesa das Associações e Associados Mútuos;
3. Deputado Federal João Campos, autor do PL 5571/2016, de matéria
correlata àquela;
4. Dr. Joaquim Mendanha, Superintendente da SUSEP;
5. Dr. Armando Vergilio, presidente da FENACOR;

6. Dr. Raul Canal, presidente da Agência de Autorregulamentação das
Associações de Proteção Veicular e Patrimonial – AAAPV;
7. Dr. José Elaeres, Subprocurador Geral da República, Coordenador da
Terceira Câmara da Procuradoria Geral da República;
8. Dr.

Renato

Assis,

advogado

especialista

em

terceiro

setor

e

representante de mais de 200 associações e cooperativas de socorros
mútuos.

JUSTIFICAÇÂO

Considerando que o objetivo da Comissão Especial em funcionamento na
Câmara dos Deputados é o amplo debate em relação à matéria em apreço, é necessário
que a sociedade tenha oportunidade de conhecer os impactos que o projeto de lei em
análise, o PL 3.139, de 2015, possam vir a causar, em todas as esferas da sociedade.
Em face do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação
deste requerimento.

Sala das Sessões, em

de agosto de 2017.

Lincoln Portela
Deputado Federal
PRB/MG

