Câmara dos Deputados
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Projeto de Lei nº 1645 de 2019 (Proteção Social dos
Militares)
REQUERIMENTO Nº
(Do Sr. Jorge Solla)

, DE 2019

Requer
a
realização
de
audiência pública para debater o
Projeto de Lei nº 1645 de 2019, com o
Tema “Perspectiva internacional e
justiça do gasto público no Brasil com o
sistema de proteção social dos
militares”.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais e ouvido o
Plenário desta Comissão, seja realizada reunião de audiência pública dessa
Comissão com os convidados a seguir elencados, a fim de trazerem
posicionamento e anotações acerca do Projeto de Lei 1645/2019, com o Tema
“Perspectiva internacional e justiça do gasto público no Brasil com o sistema de
proteção social dos militares”.


Drª. Laura Carvalho, professora da FEA/USP;



Drª Célia Kerstenetzky, professora da UFF;



Dr. Felipe Rezende - professor assistente do Departamento de
Economia de Hobart e William Smith Colleges - Genebra;



Dr. Luiz Carlos Prado - professor de economia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro - UFRJ;



Dra. Maria Lúcia Fattorelli - coordenadora nacional da Auditoria
Cidadã da Dívida;



Dr. Pedro Rossi - professor do Instituto de Economia da
Universidade de Campinas - UNICAMP.



Eduardo Moreira – economista, fundador do banco Pactual.

Câmara dos Deputados
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Projeto de Lei nº 1645 de 2019 (Proteção Social dos
Militares)
JUSTIFICAÇÃO

Neste momento em que iniciaremos as discussões referentes ao Projeto
de Lei nº 1645 de 2019, na qual o Poder Executivo propõe uma reforma da
proteção social dos militares, é importante que possamos ouvir os diversos
setores da sociedade que estudam o tema, a fim de colhermos opiniões e
sugestões.

A presente proposta tem o objetivo de ouvir cientistas econômicos que
colaboram efetivamente para o debate das finanças públicas, com a finalidade
de incluir no debate o aspecto fiscal da proposta, diante uma análise global do
Orçamento e de seus componentes.

Desta forma, as manifestações de apoio e contradita garantirão a esse
colegiado

a

construção

do

melhor texto,

de

forma

sustentabilidade do regime de proteção social dos militares.

Sala da Comissão, 19 de agosto de 2019

Deputado JORGE SOLLA
PT/BA

a

preservar

a

