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CONGRESSO NACIONAL

COMISSAO MISTA DA MEDIDA PROVISORIA N° 830, DE 2018
REQUERIMENTO DE AUDIENCIA PUBLICA NU

(Do Sr.

Mendon~a

DE 2018

Filho)

Kequer a realjzaCao de
Audiencia
Publica
para
debater a Medida Provis6ria
n" IS::!U, de ZU11S.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 51S, !:i ZU, II da Gonstituicao I-ederal e do art.!:!::!, II do
Regimento Intemo do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelencia que,
ouvido 0 Plenario. seja realizada audiencia pubica para discutir a Medida
Provis6ria nO 830, de 2018, que "Extingue 0 Fundo Soberano do Brasil, criado
pel a Lei nO 11 .887, de 24 de dezembro de 2008, e a Conselho Deliberativo do
iundo SOber(iiiO dO' [liasiL" COiTI Ci preSeiica do rv~iiiistio de Lstado da
Fazenda, 0 Senhor Eduardo Refinetti Guardia.
J

Justlficativa

A Medida Provis6ria nu 830, de 2U18, extingue a Fundo Soberano do
Brasil - FSB e 0 Conselho Deliberativo do FSB e destina seus recursos para 0
pagamento da dfvida publica. Segundo a Exposicao de Motivos que
acompanha a MP, para cumprir a Kegra de auro no exerciclo de 2018 0
govemo precisa equacionar R$ 203 bilh6es de operac6es de credito que hoje
excedem as despesas de capital. Para atingir 0 objetivo, a govemo adota uma
serie de medidas, dentre as quais se destacam a anteclpacao de parte dos
contratos de emprestimo do BNDES a Uniao, no valor de R$ 130 bilh6es (dos
quais R$ 30 bilhoes ja se efetivaram), 0 cancelamento de restos a pagar nao
processados. a extincao de fundos pObiicos e a desvlnculacao de superavits
financeiros de fontes de recursos. A extincao do FSB entra nesse contexto.

o

FSB tOI cnado pela Lei nu 11 .&&1 , de ZUUIS com as finalidades de
promover investimentos em ativos no Brasil e no exterior, formar poupanca
publica, mitigar os efeitos dos ciclos economicos e fomentar projetos de
interesse estrategico do Pais localizados no exterior.
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.'

A tim de tomentar 0 debate e a transparenCla, proponho audlencia
publica com 0 Ministro de Estado da Fazenda, 0 Senhor Eduardo Refinetti
Guardia, para expor aos Senhores Parlamentares e a sociedade as razoes e
motlva~s para a medlda proposta.

::;ala das Comissoes, em

de 2U1B.

