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Requer à Mesa Diretora que seja realizada
Audiência Pública, no dia 20 de março de
2017, às 9 horas, no Plenário desta Casa,
para discutir sobre a Proposta de Emenda
Constitucional n? 287/2016, que dispõe
sobre a seguridade social, estabelece regras
de transição e dá outras providências, mais
conhecida como reforma da Previdência.

O Deputado que o presente subscreve, na forma regimental, requer à Mesa Diretora
que seja realizada Audiência Pública, no dia 20 de março de 2017, às 9 horas, no Plenário desta
Casa, para discutir sobre a Proposta de Emenda Constitucional n" 287/2016, que dispõe sobre a
seguridade social, estabelece regras de transição e dá outras providências, mais conhecida como
reforma da Previdência, e que seja convidada a bancada federal para explanar sobre a referida
reforma e seu posicionamento em relação à mesma.

Plenário das Deliberações, 07 de março de 2017.
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JUSTIFICA TIV A

Senhoras e Senhores Parlamentares,
A Proposta de Emenda Constitucional n" 287/2016, mais conhecida como Reforma

da Previdência, foi apresentada pelo Governo Michel Temer e está tramitando na Câmara dos
Deputados com certa facilidade, embalada pela folgada maioria governista.

À medida que a aprovação vai se tomando uma possibilidade cada vez maior, resta
evidenciado o seu nítido objetivo: o esfacelamento da previdência social como hoje conhecemos,
uma vez que essa proposta não visa ao equilíbrio financeiro do regime previdenciário atual, cuja
necessidade não se pode negar, mas à sua implosão, sem que se ofereça outro que atenda aos
interesses dos trabalhadores que venha a substituí-lo.

A reforma nos moldes propostos pelo Planalto propõe:
- A exigência de contribuição por 49 anos para obtenção da aposentadoria integral;
- Idade mínima de 65 anos para a aposentadoria para homens e mulheres,

desconsiderando critérios contributivos e atuariais, bem como a expectativa de vida do povo mais
pobre que dificilmente obterá a aposentadoria, além de negligenciar a necessidade de um
tratamento diferenciado às mulheres, ainda submetidas a uma dupla jornada de trabalho;

- Redução do valor geral das aposentadorias, sem consideração com os montantes de
contribuição;

- Fragilização da aposentadoria dos trabalhadores rurais, em gravíssimo retrocesso
às conquistas da Constituição de 1988;

- Extinção da aposentadoria especial para os professores, desconsiderando a sua
jornada doméstica de preparação de aulas e correção de provas;

- Afastamento das regras de transição vigentes, em flagrante violação da segurança
jurídica e da proteção à confiança legítima;

- Fixação de parâmetros de difícil atingimento para a aposentadoria dos
trabalhadores expostos a condições insalubres;

- Vedação de acumulação de pensão por morte com 'aposentadoria;
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- Fixação de pensão por morte e outros benefícios em patamar abaixo do salário
mínimo;

- Elevação da idade de recebimento do benefício da assistência social para 70 anos,
muito acima da expectativa de vida do povo mais pobre.

Diante do quadro posto, propomos a realização dessa Audiência Pública, para que os
nossos representantes na Câmara Federal, venham a esta Casa esclarecer sobre a referida Proposta
de Emenda à Constituição, colocando seu posicionamento aos representantes dos sindicatos e
demais servidores que serão diretamente afetados por tais medidas.

Para tanto, contamos com o apoio e o voto de Vossas Excelências, para aprova -
de nosso Requerimento.
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