COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 6-A, DE 2019, DO PODER EXECUTIVO, QUE "MODIFICA O SISTEMA
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ESTABELECE REGRAS DE TRANSIÇÃO E DISPOSIÇÕES
TRANSITÓRIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

REQUERIMENTO Nº

, de 2019

(Do Sr. DARCÍSIO PERONDI)
Requer a realização de Seminário
Internacional para debater a Proposta
de Emenda à Constituição nº 6-A, de
2019, do Poder Executivo, que "modifica
o sistema de previdência social,
estabelece regras de transição e
disposições transitórias, e dá outras
providências", com a participação de
especialistas nacionais e estrangeiros.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, a realização de Seminário Internacional no
âmbito desta Comissão Especial, para avaliar as experiências internacionais, bem como
discutir de forma comparativa o sistema previdenciário implementado em outros
países e a Proposta de Emenda à Constituição nº 06/19 – Reforma da Previdência.
A indicação dos expositores nacionais e estrangeiros, reconhecidamente como
especialistas em matéria previdenciária, bem como a divisão das mesas temáticas,
serão informadas no tempo oportuno, a partir do agendamento do evento pretendido
neste requerimento pela mesa condutora deste colegiado.

JUSTIFICAÇÃO

A temática previdenciária há muito urge de uma reconvalescença estrutural na
contabilidade pública, visto que o insanável déficit acumulativo do atual sistema vem
corroendo a renda, o emprego e a riqueza no país.
As Reformas nesse sistema não são meramente uma tendência mundial, mas
uma necessidade urgente de adequação nos mecanismos de financiamento de
aposentadorias e outros benefícios similares custeados pela área de assistência social

das economias globais, visto que a população mundial tem percebido um processo
longevo do seu envelhecimento, bem como uma retração na renovação das gerações e
dos membros por núcleo familiar, encolhendo a curva da força de trabalho na
pirâmide etária e desequilibrando negativamente os orçamentos públicos.
O Governo brasileiro empenha-se em promover o equilíbrio nas contas púbicas
e a redução do alarmante déficit previdenciário de forma justa, sem sacrificar os
benefícios às expensas da Seguridade Social. Assim, a realização de um seminário
internacional que promova o intercâmbio de experiências, fórmulas e mecanismos,
enriquece e capacita o debate neste colegiado, no Congresso Nacional e, sobretudo,
aos anseios de reforma justa e igualitária para a sociedade brasileira – razão, pela qual,
solicito o apoiamento dos membros dessa Comissão Especial.

Sala das Reuniões, em

DARCÍSIO PERONDI
(MDB/RS)

de 2019

