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PROT. GERAL N.°

REQUERIMENTO N° 1211/2019

Fls.
a)

Nos termos regimentais, requeremos o envio da presente propositura ao
Presidente da Câmara dos Deputados, manifestando APOIO à Proposta
de Emenda à Constituição n° 431/2018, de autoria do Deputado Nilson
Leitão e outros, que altera os arts. 27, 45, §1° e 46 da Constituição Federal
e art. 4°, §2° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para se
reduzir o número de Senadores, Deputados Federais e de Deputados
Estaduais e Distritais.

JUSTIFICATIVA
CONSIDERANDO que a referida proposta integra um pacote de medidas concretas
que tem o intuito de cortar despesas, reduzindo os custos com a manutenção do
Estado brasileiro, suportados pelos contribuintes;
CONSIDERANDO que apenas com a redução do número de parlamentares federais e
tomando-se como referência os valores das verbas indenizatórias e não indenizatórias
pagas pela Câmara dos Deputados, estima-se que o Congresso reduzirá seus gastos
em, no mínimo, R$ 1,3 bilhão (um bilhão e trezentos milhões de reais) por legislatura;
CONSIDERANDO também que a simples redução do número dos Deputados
Estaduais e Distritais, a seu turno, acarretará uma redução mínima (em todas as
Assembleias e Câmaras Legislativas) da ordem de R$ 2,1 bilhões (dois bilhões e cem
milhões de reais), aproximadamente, por legislatura;
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CONSIDERANDO, por fim, que tal medida vem ao encontro dos anseios da sociedade
brasileira, que deseja um Estado menos dispendioso e mais eficiente, manifestamos
nosso APOIO à PEC n° 431/2018.
Casa do Poder Legislativo "Jornalista William Cardoso", em 13 de novembro de 2019

CLÁUDIO ORENO
Vere. dor
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