(Do Sr. JOSÉ NELTO e Outros)

Requer a convocação, em Comissão Geral,
do Ministro da Economia.

Sr. Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 50,
caput, da Constituição Federal e na forma dos art. 91, inciso I, 219, inciso I, e
220 do Regimento Interno desta Casa de Leis, que, ouvido o Plenário desta
Comissão, seja convocado o Senhor Paulo Roberto Nunes Guedes, Ministro da
Economia, para prestar explicações sobre os projetos econômicos do Governo,
além da reforma da Previdência.

JUSTIFICATIVA

A reforma da Previdência é o principal tema em debate no
Brasil.
Para o Governo, caso a proposta (PEC/6) não seja
aprovada, possibilitando a reforma ainda este ano, o país poderá voltar ao
cenário recessivo já no próxim ano – 2020. Isto porque, segundo tem defendido
a equipe econômica do governo, não há solução para o desequilíbrio fiscal
brasileiro que não passe pela contenção dos gastos com aposentadorias,
pensões e benefícios de programas assistenciais.
Nessa linha, de que a única solução para o país é a
aprovação da reforma da Previdência, segundo recente reportagem 1, o Ministro
da Ecônomia chegou a dizer que: “se não fizermos a reforma, o Brasil pega
fogo.”. Salientando ainda que se não aprovada: “Pego um avião e vou morar lá
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finanças públicas piorem, ela não pode ser vista como um milagre econômico
que fará com que o Brasil volte a crescer economicamente.
O crescimento sustentável do país deve ir além da
reforma da Previdência. Um governo não pode se resumir a uma única
proposta.
Desta forma, o governo também deve propor outras
ações, capazes de pulsionar a economia do país, como a desburocratização
administrativa, entre outros.
Por esta razão, faz-se necessário que o ministro venha a
Câmara dos Deputados para detalhar quais são os projetos que a equipe
econômica do governo possui, além da reforma da Previdência.

Sala das Sessões, em _____de maio de 2019.

Deputado JOSÉ NELTO
(PODE/GO)
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Embora a pretendida reforma possa impedir que as
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fora. Já tenho idade para me aposentar”.
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