
                     Brasília-DF, 11 de junho de 2019.   

      

Sr(a) Deputado(a)  

 

 

ASSUNTO: Resumo das demandas do movimento de e para pessoas com 

deficiência em relação à PEC 6/2019 e compartilhamento de 

documentos que as fundamentam  

 

 

Desde o envio da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 6/2019, o 

movimento de e para pessoas com deficiência tem empreendido esforços para 

evitar o agravamento ainda maior da situação de vulnerabilidade em que se 

encontra a maciça maioria desse segmento da população. 

A fim de alcançar esse intento, foram produzidos vários documentos – a 

maioria pela Rede Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência –, 

contatados/as vários/as parlamentares e promovido um intenso movimento 

nessa Casa legislativa em busca de assinaturas para emendas apresentadas com 

o intuito de minimizar os danos da Reforma da Previdência. Participamos, 

ainda, de duas reuniões com o Relator da PEC 6/2019, Deputado Samuel 

Moreira.  

Com a proximidade da apresentação do Relatório da Reforma da 

Previdência nessa Comissão Especial, queremos compartilhar com os/as 

Senhores/Senhoras Deputados/as esses documentos, que bem demonstram os 

gravíssimos prejuízos que serão impostos às pessoas com deficiência, caso 

aprovado o texto original enviado pelo Governo. São eles: 

 

1) Resumo das demandas do movimento de e para pessoas com 

deficiência;   

2) Nota da Rede Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência sobre 

o texto da Reforma  (análise mais detalhada dos principais pontos de 

divergência); 



3) Justificativas dos pedidos de modificação constantes da Tabela de 

Emendas (síntese da Nota da Rede); 

4) Quadro com os dispositivos da PEC, que pretendemos sejam 

alterados; as Emendas respectivas e as nossas justificativas para as 

modificações requeridas;   

5) Nota de profissionais de saúde acerca da expectativa de vida das 

pessoas com deficiência e 

6) Nota do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. 

 

PREZADO/A DEPUTADO/A, NA APRECIAÇÃO DA PEC 06/19, NÃO 

RETIRE OS DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS DAS PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA, QUE SÃO MAJORITARIAMENTE PESSOAS DE BAIXA 

RENDA !! 

 

Esperamos contar com sua sensibilidade e participação na defesa dos 

direitos dessas pessoas nessa fase do debate! 

 

Atenciosamente, 

 

 

REDE BRASILEIRA DE INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA  

 

COMITÊ BRASILEIRO DAS ORGANIZAÇÕES REPRESENTATIVAS DE 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

MOVIMENTO DE MÃES EM DEFESA DOS DIREITOS DOS SEUS 

FILHOS COM DEFICIÊNCIA 

 

 

 



 

 


