CÂMARA DOS DEPUTADOS

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 DE CONVOCAÇÃO N.º

, DE 2019

(Do Sr. André Figueiredo)
Requer a convocação do Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil da Presidência da
República, Senhor Onyx Dornelles Lorenzoni,
para comparecer ao Plenário desta
Comissão Especial a fim de prestar
esclarecimentos sobre nova proposta a ser
encaminhada pela Presidência da República
ao Congresso Nacional, cujo potencial de
arrecadação alega-se maior que o da PEC
6/2019.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, com base no art. 50 da
Constituição Federal, e na forma dos arts. 117, II; e 219, I; ambos do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a adoção das providências necessárias para a
convocação do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da
República, Senhor Onyx Dornelles Lorenzoni, para comparecer ao Plenário desta
Comissão Especial a fim de prestar esclarecimentos sobre nova proposta a ser
encaminhada pela Presidência da República ao Congresso Nacional, cujo
potencial de arrecadação alega-se maior que o da PEC 6/2019.

JUSTIFICATIVA

Em reunião com parlamentares do Nordeste, ocorrida no Palácio do
Planalto no dia 22 de maio do corrente ano, o Excelentíssimo Senhor Presidente
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da República, anunciou o envio ao Congresso Nacional de uma outra proposta,
que, segundo ele, deve trazer arrecadação maior que a primeira. A publicidade
da intenção do governo já alcançou a imprensa e repercute em veículos
jornalísticos de alcance nacional, conforme reportagem do jornal O Estado de São
Paulo, publicada ontem no início da tarde1.
A falta de detalhamento da proposta e a apresentação de proposições
intempestivamente para agregar-se a discussão já em debate e análise por esta
Casa precisa ser esclarecida de modo mais preciso e rapidamente. O debate
institucional não se pode ancorar em veículos jornalísticos, mas deve revestir-se
da necessária institucionalidade.
Tenho certeza que os nobres membros desta Comissão compartilham
de nossas preocupações e conto com seu apoio ao presente requerimento.

Sala da Comissão, em 23 de maio de 2019.

ANDRÉ FIGUEIREDO
Deputado Federal – PDT/CE
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https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-fala-sobre-novo-projeto-que-arrecadara-maisque-reforma-da-previdencia,70002839065

