CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal JORGINHO MELLO

Requerimento nº______ de 2017
(Do Sr. Jorginho Mello)

Requer a reanálise da redistribuição do
PLP 268/16 para que se análise o mérito
também na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania – CCJC.

Senhor Presidente,

Nos termos dos Arts. 139, II, alínea “a” e 32, inciso IV, alínea “d” do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, solicito que seja reanalisado o
pedido de redistribuição do Projeto de Lei Complementar nº 268 de 2016, que
"altera a Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001, para aprimorar os
dispositivos de governança das entidades fechadas de previdência
complementar vinculadas à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios e a suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e
outras entidades públicas.", para que seja incluído a análise de mérito
também na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - CCJC.

Foi formulado o pedido de redistribuição do PLP através do
requerimento 7793 de 2017 protocolado no dia 29 de novembro de 2017, tendo
sendo indeferido no dia 11 de dezembro de 2017. Ocorre que, devido a
importância e grandiosidade deste importante projeto de lei complementar,
venho humildemente solicitar que este pedido de redistribuição seja novamente
analisado e deferido.

Ressalto a alteração na forma de composição e gestão dos fundos de
previdência complementar poderá impactar milhões de brasileiros, desta forma,
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é de extrema valia que a comissão mais importante da Câmara dos Deputados
emita seu parecer sobre o referido tema.

Portanto solicito através deste requerimento que a redistribuição do PLP
268 de 2016 seja novamente analisada deferindo a análise de mérito deste
projeto também à CCJC.

Sala das Comissões, em 14 de dezembro de 2017

Deputado JORGINHO MELLO
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