COMISSÃO ESPECIAL PEC 287/16 - REFORMA DA PREVIDÊNCIA

REQUERIMENTO NO

, DE 2017

(Do Sr. Adail Carneiro)

Requer a realização de Audiência Pública,
com autoridades que nomeia, para debater
acerca da previdência para os policiais.

Senhor Presidente:

Requeiro, com fundamento no art. 255 do Regimento Interno, a
realização de audiência pública desta Comissão, com as autoridades a seguir
indicadas, para debater acerca da previdência para os policiais.
Participantes:
1. Exmo. Sr. Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes;
2. Ilmo. Sr. Delegado Eric Seba de Castro, Diretor-Geral da
Polícia Civil do Distrito Federal;
3. Ilmo. Sr. Luís Antônio de Araújo Boudens, Presidente da
Federação Nacional dos Policiais Federais;
4. Ilmo. Sr. Senhor Rodrigo Franco, Presidente do Sindicato
dos Policiais Civis do Distrito Federal.

Sala da Comissão, em

de

Deputado ADAIL CARNEIRO

de 2017.
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JUSTIFICAÇÃO

A questão previdenciária dos policiais civis e federais foi incluída,
pelo Poder Executivo Federal, para ser tratada juntamente com a tramitação das
regras para o Regime Geral que foram recebidas pela Câmara dos Deputados.
Nesse contexto, entendemos que seja muito salutar trazermos a
esta Comissão pessoas que merecem ser ouvidas sobre esse relevante tema.
Para tanto, indicamos que sejam ouvidos o Exmo. Sr. Ministro da
Justiça, um delegado que é Diretor-Geral de uma das polícias civis, e dois
sindicalistas, um de nível federal e outro de nível estadual/distrital.
Nesse momento, entendemos que o mais proveitoso a fazer é evitar
audiências públicas compostas de muitos convidados para que o assunto possa ser
devidamente aprofundado.
Consideramos de interesse desta Comissão conhecermos melhor
sobre as peculiaridades das carreiras policiais, o que nos auxiliará na elaboração
legislativa quando a proposta do Poder Executivo começar a tramitar nesta Casa.
Para dar início aos estudos necessários para a apreciação de tão
relevante matéria é que proponho a realização dessa atividade.

Sala da Comissão, em

de

Deputado ADAIL CARNEIRO

de 2017.

