CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal BIRA DO PINDARÉ

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 6, DE 2019
REQUERIMENTO Nº

DE 2019.

(Do Sr. BIRA DO PINDARÉ)

Requer a realização de Seminário, no
Estado do Maranhão, para debater os
impactos sociais e econômicos da reforma
da previdência (PEC 06/2019).

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 24, inciso XIII combinado com o Art. 255 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência, ouvido o Colegiado desta
Comissão Especial, a realização de seminário no Estado do Maranhão, para debater os
impactos sociais e econômicos da reforma da previdência (PEC 06/2019), com a
participação dos seguintes convidados:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Representante da Comunidade Acadêmica;
Representante da Sociedade Civil;
Representantes Sindicais
Gestores Estaduais e Municipais
Representante do Poder Legislativo Estadual e Municipal
Empresários
Especialistas.

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.
O Seminário é de extrema importância para o aprofundamento da discussão da
matéria em cada região do país. Servirá também para reunir as propostas de alteração do
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texto que contemplem a maior diversidade de atores sociais em todo o país, reunindo desde
empresários a trabalhadores, de gestores públicos a servidores, num ambiente de franco
debate de ideias.
Tal questão deve ser precedida de amplo debate, com especialistas das mais diversas
áreas e correntes de pensamento.
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 nem mitigar as necessidades dos trabalhadores para
garantir a sua subsistência na inatividade.
Para tanto, solicitamos apoio dos membros desta douta Comissão para a aprovação
deste Requerimento.

Sala da Comissão, 15 de maio de 2019.
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