Câmara dos Deputados
Gabinete da Liderança do PR
CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 6, DE 2019 – REFORMA DA
PREVIDÊNCIA

REQUERIMENTO Nº

, DE 2019

(Deputado Marcelo Ramos)

Requer

a

inclusão

de

autoridade

para debater na Audiência Pública
que tratará sobre aposentadorias da
pessoa

submetida

a

condições

prejudiciais à saúde.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255 do Regimento Interno, seja
incluída a autoridade abaixo discriminada para participar da audiência
pública destinada a debater a aposentadoria da pessoa submetida a
condições prejudiciais à saúde:

- NELSON BOAVENTURA SANTOS – representante da
Nacional de Vigilantes e Prestadores de Serviços.

Confederação

JUSTIFICATIVA

No Plano de Trabalho apresentado pelo relator, consta que será
debatida em audiência pública específica a aposentadoria da pessoa
submetida a condições prejudiciais à saúde. Ocorre que, até o ano de
1997, categorias submetidas a situações de periculosidade (inclusídos
aqui os Vigilantes) tinham direito à aposentadoria especial.
A PEC, por sua vez, considera apenas a insalubrida como fator para
concessão dessa aposentadoria, excluindo todas as categorias que
trabalham em situações perigosas.
Dessa forma, é necessário que a categoria dos vigilantes (e afins)
estejam representadas na referida audiência pública para que exponham
a real necessidade de fazerem parte do rol dos beneciciários da
aposentadoria diferencia.
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Nesse sentido, contamos com o apoio dos paraes para aprovação do
requerimento.

Sala das Sessões, em

de

de 2019.

Marcelo Ramos
DEPUTADO FEDERAL
PR/AM
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