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REQUERIMENTO nº       de 2014 
(Do Sr. POLICARPO) 

 
 
 

Requer a inclusão do SINAIT – Sindicato 
Nacional dos Auditores Fiscais do 
Trabalho, SINAL – Sindicato Nacional 
dos Funcionários do Banco Central, e 
SINDIFISCO NACIONAL – Sindicato 
Nacional dos Auditores Fiscais da 
Receita federal do Brasil no rol dos 
debatedores da Audiência Pública sobre a 
PEC 170/2012, a qual dá nova redação ao 
inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição 
Federal para garantir proventos integrais 
ao servidor que se aposentar por 
invalidez.  

 
 

Senhor Presidente, 

 

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 24, III, c/c 255, 
ambos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a inclusão do 
SINAIT – Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, 
SINAL – Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, e 
SINDIFISCO NACIONAL – Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais 
da Receita federal do Brasil no rol dos debatedores da Audiência 

Pública sobre a PEC 170/2012, a qual dá nova redação ao inciso I do § 
1º do art. 40 da Constituição Federal para garantir proventos integrais ao 
servidor que se aposentar por invalidez.  

 

JUSTIFICAÇÃO 

 

Com o intuito de se alcançar a isonomia a todos os aposentados 
por invalidez permanente, é de fundamental importância que se acabe 
com a aposentadoria por invalidez permanente “com proventos 



proporcionais”, devendo ser garantido a esses servidores, a 
aposentadoria “com proventos integrais”. 

Dessa forma, é indispensável, diante da importante contribuição 
para o Parlamento Brasileiro a respeito do assunto, que as entidades de 
classe acima referidas sejam ouvidas por esta Comissão Especial para 
que possamos alcançar nosso objetivo, que é a aprovação da PEC 
170/2012.  

Contando com o apoio dos nobres Pares, temos a certeza da 
aprovação do presente requerimento. 

 

Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2014. 

 

POLICARPO 

Deputado Federal PT/DF 


