COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N] 6, DE 2019

REQUERIMENTO Nº

, DE 2019

(Do Sr. Capitão Alberto Neto)

Requer a realização de audiência
pública para debater o custo de transição
para o sistema de capitalização, previsto na
Proposta de Emenda à Constituição nº 6, de
2019, e seus impactos para seguridade
social e para economia do País.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, com fundamento no art. 255, a
realização de reunião de audiência pública para debater o custo de transição
para o sistema de capitalização, previsto na Proposta de Emenda à
Constituição nº 6, de 2019, e seus impactos para seguridade social e para
economia do País.
Sugerimos os seguintes convidados para participarem da
audiência pública:
1) Excelentíssimo Sr. Ministro da Economia Paulo Guedes;
2) Srª Maria Lucia Fattoreli, representante da organização
Auditoria Cidadã da Dívida;
3)

Sr. Recaredo

Alberto

Gálvez Carrasco,

especialista

previdenciário da Fundación Sol, do Chile;
4) Sr. Floriano Martins de Sá Neto, presidente do Conselho
Executivo da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil (ANFIP);
5) Sr. Paulo Penteado Teixeira Júnior, Presidente da
Associação Paulista do Ministério Público.
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JUSTIFICAÇÃO
A Proposta de Emenda à Constituição nº 6, de 2019, propõe
uma mudança substantiva na estruturação da previdência pública no Brasil,
que passaria de um regime de repartição simples para um sistema de
capitalização.
Essa proposta tira do cenário o modelo de previdência
vivenciado pelo país até o presente, em que os que hoje trabalham financiam
as aposentadorias daqueles que já contribuíram para o sistema durante sua
vida laboral. Num sistema de capitalização, cada trabalhador contribui para
uma conta individual, e seu benefício depende dos recursos que conseguiu
aportar ao longo de seu período contributivo.
Todavia, a passagem de uma estrutura previdenciária já
consolidada, para outra que ainda será construída, não é uma matéria de fácil
resolução. Com efeito, debater o custo de transição para o sistema de
capitalização é de fundamental importância para que o Parlamento possa
decidir, com base em dados e em opiniões abalizadas de especialistas na
seara previdenciária, se efetivamente poderá será realizada a mudança
proposta.
Nesse sentido, sugerimos a realização de audiência pública, no
âmbito desta Comissão Especial, para debater o custo de transição para o
sistema de capitalização, para a qual propomos a participação do
Excelentíssimo Sr. Ministro da Economia Paulo Guedes, assim como dos
seguintes especialistas em matéria previdenciária: Srª Maria Lucia Fattoreli,
representante da organização Auditoria Cidadã da Dívida; Sr. Recaredo Alberto
Gálvez Carrasco, especialista previdenciário da Fundación Sol, do Chile; Sr.
Floriano Martins de Sá Neto, presidente do Conselho Executivo da Associação
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP); e o Sr.
Paulo Penteado Teixeira Júnior, Presidente da Associação Paulista do
Ministério Público.
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Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres Pares para a
aprovação desse nosso requerimento.

Sala da Comissão, em

de

de 2019.

Deputado CAPITÃO ALBERTO NETO
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