CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARECER AO PL 1645/19 –
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES

REQUERIMENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
(Do Sr. Coronel Tadeu)

Requer a realização de audiência pública na
comissão especial destinada a apreciar e proferir
parecer ao pl 1645/19 – proteção social dos
militares. Para debater a aposentadoria dos policiais
militares estaduais.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 255 do Regimento Interno, requeiro a V. Exa., ouvido o
Plenário desta Comissão, a realização de Audiência Pública para debater a reforma da
previdência dos policiais militares dos Estados.

JUSTIFICAÇÃO
O Projeto de Lei nº 1.645, de 2019, do Poder Executivo, altera a Lei nº 6.880, de 9 de
dezembro de 1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares; a Lei nº 3.765, de 4 de maio de
1960, que dispõe sobre as pensões militares; a Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 - Lei do
Serviço Militar; a Lei nº 5.821, de 10 de novembro de 1972, que dispõe sobre as promoções
dos oficiais da ativa das Forças Armadas; e a Lei nº 12.705, de 8 de agosto de 2012, que dispõe
sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército,
foi encaminhado pelo governo a este Parlamento em março de 2019.
A proposição estabelece uma série de modificações nas leis que regem os militares da
União, visando à reestruturação das respectivas carreiras. Em virtude da complexidade da
matéria, que aborda pontos como o aumento do tempo de serviço, regras de transferência
para a inatividade, bem como as alíquotas de contribuição para a pensão militar, entre outros.

Tendo em vista que o presente projeto de Lei interfere diretamente nos
direitos dos militares estaduais, faz-se necessária a audiência publica requisitada com a
presença dos representantes das seguintes entidades:

1- Senhor Paulo Roberto Torres Galindo – Presidente da Comissão de Estudos
de Assunto de Interesse do Policial Militar do Estado de São Paulo – CEPM
2- Antônio Figueiredo Sobrinho – Presidente da Associação dos Policiais
Militares Portadores de Deficiência do Estado de São Paulo – APMDEFSP.

Sala da comissão, de agosto de 2019

Deputado Coronel Tadeu
PSL - SP

