COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 6-A, DE 2019,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "MODIFICA O SISTEMA DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL,
ESTABELECE
REGRAS
DE
TRANSIÇÃO E DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO nº
(Da Sra Perpétua Almeida)

de, 2019.

Solicita informações
ao Excelentíssimo Ministro
da Economia, Sr. Paulo
Guedes, sobre as despesas
e as receitas da seguridade
social nos últimos 10 anos
de acordo com a previsão
da Constituição Federal.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição
Federal e nos artigos 115 e 116 do Regimento Interno, solicito
informações ao Excelentíssimo Ministro da Economia, Sr. Paulo
Guedes, sobre as despesas e as receitas da seguridade social nos
anos de 1998 a 2018 de acordo com previsão da Constituição
Federal.

Solicitamos as seguintes informações:

a) Quais foram as despesas relativas à saúde, à
previdência social e à assistência social nos anos de
1998 a 2018 de acordo com os art. 193 a art. 204 da
Constituição Federal?

b) Qual foi a arrecadação para financiamento específico
da seguridade social prevista nos art. 193 a Art. 204
nos anos de 1998 a 2018?
c) Qual foi a arrecadação da previdência social no
período de 1998 a 2018 relativas a contribuição
específica de trabalhadores e de empregadores de
acordo com a Constituição Federal e legislação
infraconstitucional sobre o tema?

JUSTIFICATIVA
O modelo atual de previdência social, construído com a
contribuição dos trabalhadores, empregadores e Estado, garante
hoje uma fonte de renda para milhões de brasileiras e de brasileiros
ao final da sua vida laboral, sendo o mais bem sucedido programa
de distribuição de renda em nosso país.
A seguridade Social com o modelo de financiamento
previsto no art. 195, capítulo II, Título VIII da Constituição Federal
fecha o modelo de receitas para o financiamento tanto da
previdência, bem como, para a saúde e para a assistência social.
Com o objetivo de sabermos oficialmente o
comportamento das despesas da seguridade social de acordo com
a previsão constitucional, como também, o comportamento das
receitas para o seu financiamento é que propomos este
requerimento de informações.
Diante do exposto, solicito apoio dos nobres pares para
aprovação desta proposição.

Sala das Comissões,

de

PERPÉTUA ALMEIDA
Deputada Federal PCdoB – AC

de 2019.

