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

REQUERIMENTO Nº

, DE 2019

(Do Sr. JOSÉ GUIMARÃES)

Requer a realização de audiência
pública para debater a Proposta de Emenda
à Constituição nº 6, de 2019, com a
participação do Senhor Eduardo Moreira.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, com fundamento no art. 255, a
realização de reunião de audiência pública para debater o impacto da
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 6, de 2019, com a
presença do Senhor Eduardo Moreira.

JUSTIFICAÇÃO
Sob a justificativa de que é necessário adequar as regras de
concessão de benefícios do Regime Geral de Previdência Social e dos regimes
próprios de previdência dos servidores público ao novo quadro demográfico
brasileiro, que contará cada vez mais com idosos em detrimento de jovens
aptos a contribuir para o financiamento da previdência social, a Proposta de
Emenda à Constituição nº 6, de 2019, promove importantes modificações na
Constituição Federal e, por decorrência, em todo o nosso ordenamento jurídico.
A matéria, no entanto, carece de amplo debate, haja vista que
impactará a vida de milhões de brasileiros, em especial dos atuais 58 milhões
de contribuintes e dos mais de 40 milhões de beneficiários de todos os regimes
previdenciários, isso sem mencionar os 4 milhões de beneficiários do Benefício
de Prestação Continuada de caráter assistencial.
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Com o objetivo, portanto, de enriquecer o debate, propomos
que seja convidado para audiência pública o Senhor Eduardo Moreira.
Formado em engenharia pela PUC do Rio de Janeiro, estudou
economia na Universidade da Califórnia de San Diego (UCSD), onde foi eleito
o melhor aluno do curso dos últimos 15 anos (GPA 4.0). Trabalhou no Banco
Pactual até 2009 onde foi sócio responsável pela área de Tesouraria. Em 2009,
junto a outros sócios, fundou a empresa Brasil Plural e criou a Genial
Investimentos. Em 2013, o Senhor Eduardo Moreira foi eleito pela revista
Época Negócios um dos 40 brasileiros de maior sucesso com menos de 40
anos de idade e, em 2016, votado pela revista Investidor Institucional como um
dos 3 melhores economistas do Brasil.
Pelo brilhante currículo aqui apresentado, temos a certeza que
o nosso convidado muito contribuirá para o debate sobre a reforma da
Previdência Social.
Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres Pares para a
aprovação desse nosso requerimento.

Sala da Comissão, em

de

Deputado JOSÉ GUIMARÃES

de 2019.

