de 2019

(Das Sras. Fernanda Melchionna, Sâmia Bomfim e do Sr. David Miranda)

Solicita ao Ministro da Economia,
Paulo Roberto Nunes Guedes,
informações sobre a transparência
das contas públicas.

Solicito a Vossa Excelência, com base no art. 50, § 2º da
Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno, que,
após consulta à Mesa, sejam solicitadas ao Ministro da Economia, Paulo
Roberto Nunes Guedes, as seguintes informações:
1 – Informar o nome e o CPF/CNPJ dos detentores finais da Dívida Pública
Mobiliária Federal Interna, e o valor detido por cada um, inclusive aqueles que
detém títulos indiretamente, via Fundos de Investimento, Previdência privada e
outras aplicações.
2 – Informar a razão pela qual estas informações têm sido sistematicamente
negadas ao público sob a alegação de sigilo bancário, apesar de se tratar de
recursos públicos, sujeitos ao princípio da publicidade, conforme art. 37 da
Constituição.
3 – Informar a razão pela qual estas informações têm sido sistematicamente
negadas ao público sob a alegação de que o governo não disporia de tais dados,
apesar de ser o próprio governo que faz o pagamento.
4 – Informar a razão pela qual, em 2017, o governo anunciou um valor de R$
118 bilhões a título de atualização monetária da dívida pública federal, apesar do
IGP-M ter sido negativo. Apresentar a fórmula do cálculo das atualizações
monetárias da dívida dos últimos 10 anos, com os valores aplicados às fórmulas,
demonstrando-se o resultado final em R$.
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transparência das contas públicas, conforme princípio constitucional da
“publicidade”, previsto no Art. 37 da Constituição, e se relacionam com a função
fiscalizadora do Congresso Nacional, conforme art. 70 da Carta Magna.

Nestes termos, requer o encaminhamento.

Brasília, 5 de junho de 2019.

FERNANDA MELCHIONNA
DEPUTADA FEDERAL - PSOL/RS

SÂMIA BOMFIM
DEPUTADA FEDERAL - PSOL/SP

DAVID MIRANDA
DEPUTADO FEDERAL – PSOL/RJ
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