CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal REGINALDO LOPES/PT/MG

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 287-A, DE 2016, DO PODER EXECUTIVO, QUE ALTERA OS ARTS 37,
40, 42, 149, 167, 195, 201 E 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA DISPOR SOBRE A
SEGURIDADE SOCIAL, ESTABELECE REGRAS DE TRANSIÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

REQUERIMENTO N.º
, de 2017
(Do Sr. Reginaldo Lopes)

Solicita seja convidado para participar de
Audiência Pública desta Comissão o Senhor
Leonardo Rolim Guimarães, consultor de
orçamento da Câmara dos Deputados, nas
áreas de previdência, trabalho e assistência
social e ex-secretário de políticas de
previdência social do Ministério da
Previdência Social, para auxiliar no debate
sobre a seguridade social, que estabelece
regras de transição e dá outras
providências.

Senhor Presidente;

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 24, VII, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, seja convidado para participar de Audiência Pública desta Comissão O
Senhor Leonardo Rolim Guimarães, consultor de orçamento da Câmara dos Deputados, nas
áreas de previdência, trabalho e assistência social e ex-secretário de políticas de previdência
social do Ministério da Previdência Social, para auxiliar no debate sobre a seguridade social,
que estabelece regras de transição e dá outras providências. Participando como convidado de
audiência pública poderá ele esclarecer a respeito de dados e indicadores da previdência, o
que irá contribuir para o debate e os trabalhos desta comissão.
JUSTIFICACÃO
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O senhor Leonardo Rolim Guimarães é especialista no tema, possui Mestrado
em Direção e Gestão de Planos e Fundos de Pensão pela Universidad de Alcalá, Espanha
(2015), especialização em Administração pela Universidade de Brasília (1999) e em Políticas
Públicas e Gestão Governamental pela ENAP (1996).
É, desde 2003, consultor de orçamento da Câmara dos Deputados (concursado), nas
áreas de previdência, trabalho e assistência social e instrutor do Centro de Formação,
treinamento e Aperfeiçoamento (CEFOR).
Foi secretário de políticas de previdência social do Ministério da Previdência Social (de
01/2011 a 04/2014), vice-presidente da Conferência Interamericana de Seguridade Social
(CISS), presidente do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência
Social (Conaprev), secretário executivo do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS),
conselheiro do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT) e
membro do Comitê Gestor de Estatísticas Sociais do IBGE.
Foi diretor da Assessoria de Planejamento e Modernização Administrativa da
Presidência do Senado Federal (2007 a 2008) e coordenou as investigações e elaboração dos
relatórios parcial e final da CPI dos Bingos (2005 a 2006).
Foi assessor especial do Ministro do Trabalho e Emprego (1999 a 2002), quando,
dentre outras atividades, coordenou a elaboração e implementação das medidas que
viabilizaram o pagamento dos expurgos do FGTS de R$ 40 bilhões (nominais em 2001) e o
Programa Trabalho e Cidadania, que implementou as primeiras políticas públicas federais de
economia solidária e crédito orientado para trabalhadores informais e micro e pequenas
empresas.
Consideramos necessária a presença do senhor Leonardo Rolim Guimarães, para
auxiliar no debate do conteúdo da referida legislação, tema essencial para o futuro do país,
que afeta a todos os Brasileiros e Brasileiras.

Sala das comissões, em 13 de fevereiro 2017
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