Câmara dos Deputados
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nº 6, de 2019

REQUERIMENTO Nº
(Do Sr. Jorge Solla)

, DE 2019

Requer
a
realização
de
audiência pública para debater a
Proposta de Emenda à Constituição nº
6, de 2019, com a participação de
entidades civis em defesa da
Previdência e especialistas.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que, ouvido o
Plenário desta Comissão, seja realizada reunião de audiência pública dessa
Comissão com os convidados a seguir, a fim de trazerem posicionamento e
anotações acerca da PEC nº 06/2019, sob o ponto de vista das entidades civis
representativas da defesa da sustentabilidade da Previdência Pública e
especialistas com vasto reconhecimento público pela produção intelectual no
tema da Previdência.








Representante do DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos;
Sr. Luiz Alberto dos Santos, consultor do Senado Federal;
Presidente da Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da
Previdência Social – ANAPPS;
Representante da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico – OCDE;
Dr. Eduardo Fagnani, professor do Instituto de Economia da
Universidade Estadual de Campinas (IE/UNICAMP), pesquisador do
Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho (CESIT/IE-UNICAMP) e
coordenador da rede Plataforma Política Social - Agenda para o
Desenvolvimento;
Presidente da Associação Brasileira de Instituições de Previdência
Estaduais e Municipais – ABIPEM;
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Sr. Leonardo Rolim Guimarães, consultor de orçamento da Câmara dos
Deputados, nas áreas de previdência, trabalho e assistência social e exsecretário de Políticas de Previdência Social do Ministério da
Previdência Social e
Dra. Laura Tavares Ribeiro Soares, doutora em economia com área de
concentração em Política Social pelo Instituto de Economia da
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP,

JUSTIFICAÇÃO

Neste momento em que iniciaremos as discussões acerca da Proposta
de Emenda à Constituição nº 06, de 2019, na qual o Poder Executivo propõe
uma reforma do sistema previdenciário brasileiro, é importante que possamos
ouvir os diversos setores da sociedade civil, a fim de colhermos opiniões e
sugestões.
Esta presente proposta tem o objetivo de ouvir das entidades civis
representativas da defesa da sustentabilidade da Previdência Pública e
especialistas com vasto reconhecimento público pela produção intelectual no
tema da Previdência. Os estudos, dados e formulações destes convidados
auxiliarão no debate sobre as melhores saídas para o problema fiscal da
previdência brasileira.
Desta forma, as manifestações de apoio e contradita, garantirão a esse
colegiado

a

construção

do

melhor texto,

de

forma

a

preservar

a

sustentabilidade da previdência social pública brasileira, sem retirar direitos e
mitigar as necessidades dos trabalhadores para garantir a sua subsistência na
inatividade.
Sala da Comissão, 06 de maio de 2019

Deputado JORGE SOLLA
PT/BA

