INDICAÇÕES DE LEITURA
GRUPOS DE ESTUDOS DA FRENTE PARLAMENTAR MISTA PELA
AUDITORIA DA DÍVIDA COM PARTICIPAÇÃO POPULAR
Amigos e amigas que se dispuseram a participar dos grupos de estudos da
Frente Parlamentar Mista pela Auditoria da Dívida com Participação Popular,
Comunicamos que a Frente já está registrada na Câmara:
http://www.camara.leg.br/internet/deputado/frenteDetalhe.asp?id=53725
Nesta oportunidade, enviamos indicações de leitura iniciais que ficamos de
preparar para cada grupo, com o objetivo de incentivar e motivar a participação de
todos e todas.
A coordenação do grupo irá cuidar da comunicação (por e-mail, reuniões
por hangout, conforme mensagem inicial enviada anteriormente, também anexa).
Fiquem à vontade para indicar outras bibliografias, a fim de enriquecer a
preparação para a nobre tarefa que teremos.
Abraço e desde já muito grata pela participação e dedicação.
Maria Lucia Fattorelli
Coordenadora Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida

Grupo 4
NOVO ESQUEMA DE GERAÇÃO DE DÍVIDA SEM CONTRAPARTIDA
Um novo esquema de geração de obrigação financeira onerosa está sendo
implementado no País. Tal esquema é ilegal. Projetos de lei em tramitação no Senado
(PLS 204/2016) e na Câmara dos Deputados (PLP 181/2015 e PL 3337/2015 ) visam
“legalizar” esse esquema.
O objetivo deste grupo é estudar esse esquema, a fim de elencar um conjunto
de argumentos que possibilitem a interrupção desse processo que está se espalhando
como uma praga pelo país, especialmente diante do fato de que a PEC 241/2016 prevê
garantia de recursos para alimentar esse esquema fraudulento.
Sugerimos a leitura de alguns artigos e conhecimento de vídeos e solicitamos
aos participantes do grupo a indicação de outras bibliografias para enriquecer o
debate.

TÓPICOS e SUGESTÕES DE MATERIAIS – Grupo 4:


Folheto “Não ao PLS 204/2016”, disponível em

http://www.auditoriacidada.org.br/blog/2016/09/08/9491/


Folheto “Não aos projetos PLS 181/2015, PL 3337/2015 e PLS 204/2015”,
disponível em

http://www.auditoriacidada.org.br/blog/2016/10/03/nao-aos-projetos-plp-1812015-e-pl33372015-e-ao-pls-2042016/



Artigo “PEC 241: Teto Para Investimentos Sociais Essenciais e Garantia de
Recurso para Esquema Fraudulento que o PLS 204/2016, o PLP 181/2015 e PL
3337/2015 visam ‘legalizar’”. Disponível em:

http://www.auditoriacidada.org.br/blog/2016/09/20/pec-241-teto-parainvestimentos-sociais-essenciais-e-garantia-de-recurso-para-esquema-fraudulentoque-o-pls-2042016-o-plp-1812015-e-pl-33372015-visam-legalizar/



Vídeo da Audiência Pública sobre o PLS 204/2016 realizada pela Comissão de
Direitos Humanos, do Senado Federal, em 12/09/2016, disponível em
(completo):

https://www.youtube.com/watch?v=4tSiGq469sg
e


Vídeo particionado disponível em:

https://www.youtube.com/watch?v=RN3ARgf-qMA
https://www.youtube.com/watch?v=U90L_eM79x0
https://www.youtube.com/watch?v=c-v5OzMhMAw



Vídeo da Audiência Pública sobre a PEC 241/2016, realizada na Câmara dos
Deputados em 12/09/2016, disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=9BFTG1-3LcA



Vídeo palestra “O sistema da dívida pública e a subtração dos direitos sociais”,
disponível em:

http://adufc.org.br/2016/09/15/palestra-o-sistema-da-divida-publica-e-a-subtracaodos-direitos-sociais-com-maria-lucia-fattorelli-coordenadora-nacional-da-auditoriacidada-da-divida-15092016/



Alerta aos Senadores sobre o PLS 204/2016, disponível em:

http://www.auditoriacidada.org.br/blog/2016/08/17/entenda-os-riscos-do-pls2042016/

