CÂMARA DOS DEPUTADOS
Comissão Especial PL 1.645/2019 – Proteção Social dos Militares.

REQUERIMENTO nº

, DE 2019

(Dos Srs. Carlos Zarattini, João Daniel, Odair Cunha, Arlindo Chinaglia, Beto
Faro e Jorge Solla)

Requer a realização de audiências
públicas no âmbito da Comissão
Especial destinada a proferir parecer
sobre o Projeto de Lei nº 1645, de
2019.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 255, do Regimento Interno da Casa, requeremos a
Vossa Excelência a realização de um conjunto de Audiências Públicas nessa Comissão
com os convidados a seguir listados, a fim de trazerem posicionamentos e anotações sobre
o projeto sob análise, contribuindo com esse colegiado na construção da convicção sobre
a matéria:
- Ministro da Defesa, Sr. Fernando Azevedo e Silva;
- Ministro da Economia, Sr. Paulo Guedes;
- Paulo Ricardo da Rocha Paiva, Coronel de Infantaria e Estado-Maior;
- União Nacional de Familiares das Forças Armadas e Auxiliares (Unifax);
- Associação dos Militares das Forças Armadas de São Paulo (Amfaesp);
- Associação Nacional dos Praças (Anaspra);
- Representante da ANFIP;
- Achiles Frias, do Sinprofaz;
- Representante do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado
FONACATE

JUSTIFICAÇÃO
O projeto cria novo Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças
Armadas e se dispõe a reestruturar as carreiras militares. Na Mensagem que apresenta o
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projeto, o governo alega que as alterações representam a participação dos militares no
esforço para se atingir o equilíbrio fiscal, com preservação e reconhecimento das
peculiaridades das atividades militares, em relaçõa à disponibilidade permanente e a
dedicação exclusiva, preocupados com a sustentabilidade do Sistema de Proteção Social
dos Militares das Forças Armadas (SPSMFA) e com garantia de remuneração dos
militares em níveis condizentes às carreiras de Estado.
É sabido que grandes distinções alcançam esse sistema de proteção social
dos militares das Forças Armadas daquele sistema que abarca os civis de nosso país,
sejam eles vinculados aos regimes próprios do setor público ou ao regime geral.
Nesse sentido, solicitamos a oitiva dos especialistas e pesquisadores acima
elencados para que a Casa tenha conhecimento do opinativo, para consideração na
formação do convencimento do voto sobre essa matéria.

Sala da Comissão,

Deputado CARLOS ZARATTINI (PT/SP)

Deputado ARLINDO CHINAGLIA (PT/SP)

Deputado JOÃO DANIEL (PT/SE)

Deputado BETO FARO (PT/PA)

Deputado ODAIR CUNHA (PT/MG)

Deputado JORGE SOLLA (PT/BA)

