REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N°

de 2019

(Do Sr. Marcelo Freixo)
(Da Sra. Sâmia Bonfim)
(Da Sra. Luiza Erundina)
(Do Sr. Ivan Valente)

Solicita informações ao Sr. Ministro da Economia a
respeito dos impactos da Reformada Previdência.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 50 da Constituição
Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno, sejam solicitadas
informações ao Sr. Ministro da Economia a cerca dos cálculos que fundamentaram a
Proposta de Emenda à Constituição (PEC 06/19) que reforma a Previdência Pública
Brasileira e abre a possibilidade para implantação do Regime de Capitalização.
1 – Do 1.082 trilhão que se espera economizar em 10 anos
(conforme justificativa da PEC 06/2019), quanto será o impacto das mudanças que
atingem trabalhadores que ganham até 1 salários mínimos? Quanto será o impacto com
mudanças nos benefícios de quem ganha até 2 salários mínimos? E quanto será entre
quem ganha entre 3 salários mínimos a 5.839,45 Reais (Teto do RGPS)?
2 – Dos 715 Bilhões a serem economizados com mudanças no
RGPS, quanto será o impacto com mudanças que afetam trabalhadores que recebem até
2 Salários Mínimos?
3 – Dos 173,5 Bilhões a serem economizados no RPPS, quanto
será o impacto com as mudanças referentes a trabalhadores que recebem até 2 Salários
Mínimos?
4 – Dos 10,45 Bilhões a serem economizados no Regime Especial
dos Militares, quanto será o impacto com as mudanças referentes a trabalhadores que
recebem até 2 Salários Mínimos?
5 – Quanto o Governo deixará de receber em contribuições com a
diminuição de alíquota de 8% para 7,5% para trabalhadores que ganham ate 1 salario

mínimo? Quanto o governo irá economizar em 10 anos e 20 anos com o aumento de
tempo de contribuição, aumento da idade mínima e as mudanças na formula de calculo
das médias de aposentadoria que impactam trabalhadores que ganham até 1 salario
mínimo?
6 – Segundo o ministro da economia, Paulo Guedes, em audiência
na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara (08/05/19), “as mulheres mais pobres
estão se aposentando hoje com 61 anos e meio no Regime Geral.” Considerando que o
ministro se referia às medias de idade, com as novas regras (aumento de idade mínima e
tempo mínimo de contribuição), com quantos anos se projeta que será a nova média de
aposentadoria para esse público?
7 - Qual será o impacto no PIB, em consequência da redução de
consumo das famílias, a partir das diminuições previstas na PEC em transferências para
famílias que ganham até 2 salários mínimos?
8 - Quantos servidores públicos aposentados recebem benefícios
acima do teto constitucional? Qual o gasto com esses valores a cima do teto de 33,763
reais?
9 - Dos 173,5 Bilhões a serem economizados no RPPS, quantos
reais se referem a mudanças que impactam benefícios a cima do teto de 5.839,45?
10 – Quantos ex parlamentares recebem previdência acima do teto
de 5.839,45 reais? E qual será o impacto em reais da implementação de teto de 5.839,45
reais para parlamentares?
11 - Quantos militares recebem acima do teto de 5.839,45 reais?
Qual o gasto com esses benefícios? E quais os impactos em reais das mudanças
propostas pelo PL 16/45 para militares que recebem acima de 5.839,45 reais?
12 – Em Audiência na Comissão Especial que discute a PEC 06/19
(08/05/19), o Secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, informou à
comissão especial da Câmara que 15% dos mais ricos concentram quase metade da
renda previdenciária (47%) no país. A partir de quantos reais é a renda dos 15% mais
ricos atendidos pela previdência social? E quanto é a renda mensal dos 15% mais
pobres?
13 – Qual o índice gini na população abaixo de 60 anos e qual o

índice na população acima? Como o Ministério da Economia explica a diferença entre os
índices de desigualdade entre esses dois grupos de faixa etária e qual o papel da
Previdência Pública nessa questão?
14 - Quais países adotaram o Regime de Capitalização, conforme
previsto na PEC? E quais deles recuaram para o Regime de repartição?
15 - Em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça
(03/04/19), o Ministro da Economia, estimou a transição para a Capitalização como algo
em torno de 1 trilhão de reais. Valor aproximado do que a PEC projeta de impacto com as
mudanças propostas. Caso o Regime de Capitalização venha a ser aprovado no futuro, o
trilhão a ser arrecadado será utilizado para arcar com os custos de transição?

JUSTIFICAÇÃO

Desde o dia 22 de fevereiro, a Câmara dos Deputados tem debatido a
Proposta de Emenda a Constituição que altera a Previdência Pública (PEC06/19). No
entanto, até o momento não está claro quais são os cálculos de impacto que as
alterações propostas provocarão em diferentes setores da sociedade.

Sala das Sessões, em de 2019.
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