DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DIA 29/06/2017
CONSELHO POLÍTICO DA AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA
e
CONSULTA NACIONAL SOBRE REFORMAS E AUDITORIA DA DÍVIDA
A reunião realizada no dia 29 de junho de 2017, com a presença de 47 pessoas de diversos estados,
cumpriu a PAUTA convocada acrescida do item 7, sobre o “Projeto Queima de Arquivo”, que teve a sua inclusão
aprovada por todos os presentes.
Após breve apresentação de todas as pessoas, foi reiterada a solicitação para que todos curtam e
acompanhem
as
publicações
diárias
da
ACD
em
nossa
página
no
Facebook
<https://www.facebook.com/auditoriacidada.pagina/>, onde são disponibilizadas notícias do nosso movimento e
análises de matérias relacionadas à nossa pauta.

1.
ANÁLISE DE CONJUNTURA
As telas da apresentação feita por Maria Lucia Fattorelli encontram-se anexas e podem ser utilizadas
livremente.
Após o debate, Maria Lucia propôs a criação de grupo dos economistas da ACD para o desenvolvimento de
novo modelo econômico, que de fato abarque a realidade do Sistema da Dívida e dos mecanismos financeiros em
funcionamento atualmente. Pontuou que o novo modelo não pretende criticar os demais modelos teóricos
existentes, mas simplesmente desenvolver outra trajetória.
2.
GREVE GERAL – 30/06/2017
Diante da grave conjuntura de contrarreformas, em quadro de corrupção generalizada, os presentes
concordaram com a necessidade de mobilização social e participação dos Núcleos da ACD e entidades parceiras
nas atividades da Greve Geral.
3.

CONSULTA NACIONAL SOBRE REFORMAS E AUDITORIA DA DÍVIDA

PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA 31/10/2017: Maria Lucia apresentou breve relato sobre o andamento
da Consulta Nacional, mencionando as 5 (cinco) reuniões realizadas desde dezembro/2016 até fevereiro/2017,
quando havia sido definido que o prazo para a consulta seria 30/6, sujeito a avaliação posterior. Naquela época,
Temer dizia que até maio as reformas estariam aprovadas. Diante da conjuntura atual, os presentes decidiram
prorrogar o prazo da Consulta Nacional até 31/10/2017.
Foi reiterado o pedido para que todos divulguem o site da consulta e incentivem o voto nas 4 perguntas
sobre as reformas e a auditoria da dívida.
INFORMES DOS NÚCLEOS: Foram apresentados informes e fotos de diversos Núcleos da ACD (Núcleo CE,
Núcleo DF, Núcleo ES, Núcleo RJ, Núcleo SC, Núcleo SP) que realizaram atividades relacionadas à coleta de votos e
mobilizações relacionadas à Consulta. Outros representantes de Núcleos presentes fizeram seus respectivos
relatos (José Francisco Rodrigues do Núcleo MG, Bruno Tito do Núcleo BA e Ênio Pontes do Núcleo CE).
Foi ressaltada a necessidade de aumentar a mobilização, pois o volume de votos colhido até o momento
está ainda baixo.
Foi apresentada a sugestão enviada pelo Núcleo/SP, que indicou a necessidade de uma ação concreta com
os votos coletados, como entrega aos órgãos competentes. Houve concordância, com a observação de que será
necessário aumentar a quantidade de votos para essa ação.
PRESTAÇÃO DE CONTAS: As receitas de doações e despesas com a Consulta Nacional sobre Reformas e
Auditoria da Dívida foram apresentadas pelo Tesoureiro da ACD, Rodrigo Ávila, demonstrando que até o momento
as doações vêm suprindo os gastos com a consulta. As contas foram aprovadas pelo Conselho Político e todos os
comprovantes permanecem à disposição dos interessados em nossa sede.
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Maria Lucia ressaltou a importância da participação das diversas entidades que fizeram doações e estão
viabilizando essa consulta, ressaltando que algumas contribuíram financeiramente e outras por meio da confecção
de materiais. Fica registrado, publicamente, os mais sinceros agradecimentos por toda colaboração.
4.
SEMINÁRIO INTERNACIONAL 2017
Foi apresentado o tema proposto “Sistema da Dívida, Privatização da Democracia e fim da Soberania”, que
contou com a concordância dos presentes.
O foco do debate deverá ser o esquema financeiro que utiliza empresas estatais não dependentes que
emitem debêntures, com garantia estatal, a exemplo da PBH Ativos S/A, entre dezenas de outras empresas que
estão sendo criadas em todo o país. Esse esquema é muito semelhante ao que quebrou a Grécia.
A data proposta é a primeira semana de outubro de 02 a 06 de outubro de 2017.
Quanto aos palestrantes, houve consenso quanto ao convite à ex-presidente do Parlamento Grego Zoe
Konstantopoulou, e a representante do Equador.
Será formada uma comissão organizadora do seminário. Dentre os presentes, já se colocaram como
voluntários para participar:
Maria Cristina Araújo
Marcy Kjellman
Marly Boaventura
Luciana Lindemeyer
Cátia Farago
José Francisco Rodrigues
Bruno Tito
Victor Holh
Iraci Lopes
Ênio Pontes
Francisco Urbano
Givanilson Silva
Antônio Antunes
Laurizete Gusmão
Ricardo Néder
Clério Lucas
Juscilene Cunha
Lucas Mendes
Gilson Pimentel
Marina Santos
5.

Núcleo DF
Núcleo DF
Núcleo DF
ASFOC SN
SINASEFE
Núcleo MG
Núcleo BA
CORECON DF
FENECON
Núcleo CE
CONTAG
CONTAG
CBJP/CNBB
FENASPS
ADUNB
SINASEFE
Núcleo GO
SINDCOP BAURU/SP
SINDCOP BAURU/SP
SINDCOP BAURU/SP

AÇÕES JUDICIAIS

a) sobre a CRIAÇÃO DE “EMPRESAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES” para emitir debêntures, em
desacordo com o artigo 173 da CF
Bruno Tito, do Núcleo BA, explicou a representação que está sendo elaborada com apoio da ACD Nacional e
outros Núcleos sobre empresa de securitização em Salvador/BA (CEDMS). Essa representação e futuras ações
poderão ser utilizadas como modelo para outras representações, em outros estados que possuam esse tipo de
empresa.
Foi feito um apelo para que Núcleos e entidades estaduais identifiquem se esse tipo de empresa está sendo
criado nos respectivos estados/municípios.
Foram apresentadas as possíveis ações que poderão ser encaminhadas em Salvador e futuramente em
outros estados (ADIN, Ação Civil Pública, Representação ao Tribunal de Contas e demais órgãos de controle).
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Maria Lucia destacou que em Belo Horizonte, foi criada uma CPI na Câmara Municipal para investigar as
atividades da PBH Ativos. A ACD está apoiando os trabalhos de investigação, no entanto, há necessidade de
contratação de pessoas para apoiarem a equipe técnica. Nesse sentido, foi feita a solicitação para que todos
verifiquem a possibilidade de suas entidades apoiarem - por meio de cessão de pessoal ou contratação temporária
– a constituição de grupo de apoio técnico para a CPI da PBH Ativos.
b) sobre a NECESSIDADE DE DAR CUMPRIMENTO À PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA A
REALIZAÇÃO DE UMA AUDITORIA DA DÍVIDA
Dra. Fernanda (sócia do escritório de advocacia do Dr. Diego Cherulli e Dr. Guilherme Portanova), informou
sobre a apresentação de nova ação para dar cumprimento à previsão constitucional para a realização de uma
auditoria da dívida.
Os presentes ressaltaram a importância dessa ação e propuseram a realização de um ato público para a sua
divulgação, o que pode se dar quando as entidades que tenham interesse de participar como amicus curiae
apresentem suas petições.
c) sobre a INCONSTITUCIONALIDADE NA CONTABILIZAÇÃO DE JUROS COMO SE FOSSE
AMORTIZAÇÃO e sobre a AUTORIZAÇÃO PARA IMPRESSÃO DO REAL NO EXTERIOR (Lei
13.416/2017)
Foi explicada a gravidade dos referidos temas e a necessidade de questionamento judicial. As ações serão
preparadas, necessitando-se, no entanto de apoio das entidades que possuem departamento jurídico e possam
colaborar.
6.
FRENTE PARLAMENTAR MISTA PELA AUDITORIA DA DÍVIDA PÚBLICA COM PARTICIPAÇÃO
POPULAR
A fim de contribuir com os pronunciamentos da Frente Parlamentar que foram propostos na última
reunião realizada em 27/04/2017, Maria Lucia elaborou os artigos sobre a Dívida Interna, disponível em
(https://goo.gl/u3YdK4) e sobre a Dívida dos Estados, disponível em (https://goo.gl/yFn2wm).
Rodrigo Ávila apresentou a proposta de PEC que limita os gastos com a dívida pública, explicando a
inconsistência da nota técnica de consultor do Senado Federal.
Foi sugerida inclusão do tema da auditoria e reunião conjunta com a Frente Parlamentar pela Soberania
Nacional recentemente criada.
Sobre os grupos de estudo da Frente Parlamentar, foi encaminhada nova mensagem, reforçando a
necessidade de retomar as indicações de leitura anteriormente enviadas. Será feita reunião geral com 2 membros
de cada grupo por meio da ferramenta hangouts, que ocorrerá no dia 10 de julho.

7- PROJETO “QUEIMA DE ARQUIVO”
Foi explicado o conteúdo do Projeto “Queima de Arquivo” (PLS 146/2007 no Senado; agora está na Câmara
dos Deputados com o no 7920/2017). Conforme alerta da colaboradora Gleice do Núcleo/RJ referido projeto coloca
em risco a conservação de documentos físicos e compromete a realização da auditoria.
Foi divulgado o manifesto, com pedido de adesão e divulgação por parte de todas as nossas entidades
colaboradoras.
Todas as informações, o manifesto, o abaixo-assinado e os contatos estão no site:
http://queimadearquivonao.webnode.com/
A reunião prosseguiu na parte da tarde, quando os presentes revisaram a representação que será
apresentada em Salvador contra a CEDMS, apresentando diversas sugestões.
Concluída a pauta, foi encerrada a reunião, agradecendo a presença de todas as pessoas.
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