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EMENDA ADITIVA
TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se novo § 5º, ao art. 1º da Medida Provisória 672 de 2015, renumerando-se os
demais:
“Art. 1º ............................................................................................................................
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aprovação desta emenda. ASSINATURA DEPUTADO EDUARDO CUNHA
Conforme se observa no texto da Medida Provisória, os aposentados e pensionistas
cujos proventos excedem ao salário mínimo não estão contemplados. Isso levará todos os
aposentados e pensionistas a receberem, no futuro, somente o salário mínimo em que pese
muitos terem contribuído sobre valores correspondentes até 10 (dez) salários mínimos.
Portanto, propõe-se com a presente iniciativa contemplar interesses de milhares de
brasileiros que sobrevivem com vencimentos bastante distantes daqueles em que se
aposentaram.
Ante todo o exposto, e com espírito de dever cumprido para com os aposentados e
pensionistas, é que conto com a colaboração dos nobres pares, na aprovação desta emenda.
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