DELIBERAÇÕES REUNIÃO REALIZADA DIA 27/09/2017
COMISSÃO ORGANIZADORA DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL e CONSELHO POLÍTICO DA
AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA
A reunião realizada no dia 27 de setembro de 2017, com a presença de 28 pessoas de diversos
estados e entidades, cumpriu a PAUTA convocada acrescida do item 5, sobre a apresentação dos trabalhos
profissionais em andamento para o desenvolvimento da nova logomarca da Auditoria Cidadã da Dívida, que
teve a sua inclusão aprovada por todos os presentes.
1. CONJUNTURA
Maria Lucia Fattorelli apresentou breve análise da conjuntura, com foco na explicação sobre os
mecanismos de política monetária e a responsabilidade do Banco Central na fabricação da crise atual.
Explicou também o esquema financeiro fraudulento que utiliza novas “estatais” criadas para operá-lo,
alertando para as descobertas de que esse esquema está desviando recursos arrecadados de contribuintes
ainda na rede bancária, antes mesmo que tais recursos sejam enviados para a conta corrente do ente
federado. Referido esquema será tema do Seminário Internacional a ser realizado em novembro/2017. As
telas da apresentação encontram-se anexas e podem ser utilizadas livremente.
2. INFORMES SOBRE A DIVULGAÇÃO DA 2a VERSÃO DO FOLHETO “PROJETOS CIFRADOS” NO
SENADO E CÂMARA
Folheto preparado pela Auditoria Cidadã da Dívida (TARJA PRETA), disponível em
https://goo.gl/jwe1Fc
Foi apresentado o novo folheto que tem sido distribuído aos parlamentares e assessores na Câmara e
Senado, o qual alerta sobre o risco dos projetos de lei que visam “legalizar” o esquema financeiro
fraudulento (PLS 204/2016, PLP 181/2015 e PL 3337/2015).
Foi registrado, publicamente, o agradecimento ao SINASEMPU-RJ e SINDCOP que apoiaram
financeiramente a nova tiragem do folheto.
Foi solicitado apoio para mobilização no Congresso Nacional e também nos estados. Ficou deliberado
que as entidades com sede em Brasília/DF precisam apoiar os trabalhos de distribuição de folheto e
prestação de esclarecimentos sobre esses projetos junto aos parlamentares e assessores, tanto na Câmara,
como no Senado. Para isso deverão entrar em contato com a secretaria da ACD pelo telefone (61) 2193-9731
e verificar o calendário de atividades.
É preciso também acirrar o trabalho parlamentar nos estados, pressionando os deputados e
senadores nas bases.
3. VIDEO/ANIMAÇÃO SOBRE O ESQUEMA FINANCEIRO FRAUDULENTO
Foi apresentado o vídeo produzido
https://www.youtube.com/watch?v=mWeu8OdOIFo

com

o

apoio

da

ANFIP.

Disponível

em:

Foi feito um apelo a todos os presentes e a todas as entidades apoiadoras para que reforcem a
divulgação desse vídeo, postando-o em suas respectivas páginas e divulgando para associados, listas de
WhatsApp, além de enviá-lo aos e-mails e WhatsApp dos parlamentares, juntamente como o panfleto
explicativo.
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Foi sugerido que o vídeo seja salvo também com outros nomes mais específicos, que remetam para a
questão da dívida, tendo em vista o excesso de denúncias de fraudes e corrupção. Uma alternativa proposta
para facilitar a busca no Youtube e Google foi SISTEMA DA DÍVIDA: ARMADILHA DE NOVO ESQUEMA.
Aos presentes foi apresentada uma proposta de elaboração de um artigo relacionando as
privatizações de estatais estratégicas (Eletrobrás, Casa da Moeda, portos, aeroportos etc.) em contraposição
à criação de estatais não-dependentes para operar o esquema fraudulento. Ademais, foi solicitada a
realização de estudo jurídico especialmente sobre a infame privatização da Eletrobrás, usando como base o
artigo (Eletrobras vai ajudar ajuste fiscal – Valor Econômico - 23/8/17 – Daniel Rittner e Rafael Bitencourt,
disponívelem:(http://www.valor.com.br/empresas/5090868/eletrobras-vai-ajudar-ajuste-fiscal)
Ficou deliberado que a ACD encaminhará e-mail às entidades consultando o interesse em elaborar
um parecer jurídico sobre privatizações e também sobre o esquema fraudulento. Lourival, coordenador do
Núcleo Baiano, se dispôs a verificar junto à sua entidade essa possibilidade.
Foi sugerida também que as entidades entrem com ações contra as privatizações (Eletrobrás, Casa da
Moeda etc. como ocorreu no passado em relação à Vale). Rita Felicetti, representante da ANFIP, se dispôs a
elaborar um artigo demostrando alternativas às privatizações.
4. SEMINÁRIO INTERNACIONAL 2017 A SER REALIZADO NOS DIAS 7 A 9 DE NOVEMBRO DE 2017
EM BRASÍLIA/DF
ENCAMINHAMENTOS SOBRE:


APRESENTAÇÃO DOS MATERIAIS (logo, cartaz etc.)

A designer gráfica Sofia Ruiz apresentou a proposta de ilustração para os materiais do Seminário
Internacional e, a partir das sugestões colhidas dos presentes, fez os ajustes durante a reunião e
reapresentou proposta que foi aprovada.


PALESTRANTES e COORDENADORES DE MESAS
 COORDENADORES DE MESAS

Como deliberado na última reunião, foram feitos contatos com jornalistas para coordenação de mesa,
entre Felipe Pena, que aceitou o convite e Gregório Duvivier, que ainda estamos aguardando resposta. Maria
Lucia destacou a necessidade de os coordenadores serem jornalistas, tendo em vista que, além da
desenvoltura, o coordenador também poderá dar maior visibilidade e divulgar o evento. Foram sugeridos
outros nomes, como: Cynara Menezes, do Socialista Morena, e Leonardo Sakamoto.
 PALESTRANTES
Maria Lucia informou que movimento latino-americano LATINDADD (Red Latinoamericana sobre
Deuda, Desarrollo y Derechos) considerou o convite para o Seminário Internacional tão importante que
transferiu sua reunião que seria realizada em outro país para o Brasil, a fim de participar do Seminário. Eles
custearão as passagens e parte da hospedagem de representantes latino-americanos. A reunião da Latindadd
será em dois dias (9/11 à tarde e 10/11 pela manhã). As entidades que quiserem participar da reunião da
LATINDADD, poderão manifestar junto à Auditoria Cidadã da Dívida para viabilizar (enviar email para
contato@auditoriacidada.org.br).
Outra entidade que está verificando a possibilidade de participar é o CADTM (Comitê para a Abolição
das Dívidas Ilegítimas), com sede na Bélgica, cujo presidente Eric Toussaint compareceria com pelo menos
mais uma ou duas pessoas da América Latina.
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Foram encaminhadas indicações de nomes para convidados para a Audiência Pública que será
realizada no dia 7 de novembro na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado
Federal. Todos os nomes foram aprovados pelo Conselho Político:
 Zoe Konstantopoulou (Grécia) - ex-presidente do parlamento Grego
 Raquel Varela (Portugal) - Coordenadora do Grupo de Estudo sobre Conflitos Trabalhistas e Sociais
na Universidade Nova de Lisboa
 Carlos Bedoya (Peru) - Presidente da LATINDADD (La Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo
y Derechos)
 Eric Toussaint (Bélgica) - Presidente do CADTM (Comité para la abolición del las deudas ilegítimas)
 Maria Lucia Fattorelli - Coordenadora Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida
 Ladislau Dowbor - Economista e Professor Titular de Pós-Graduação da PUC-SP
 Antônio Gomes de Vasconcelos - Professor Titular da Faculdade de Direito da UFMG
 Gilson Reis - Vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Presidente da CPI da PBH Ativos
 Carlos Giannazi - Deputado Estadual da Assembleia Legislativa de São Paulo
 Paulo Ramos - Deputado Estadual da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro
 Leonardo Rodrigues Albernaz - Secretário de Macroavaliação Governamental do Tribunal de Contas
da União
Foram apresentados os painéis, horários e os palestrante do Seminário que será realizado no dia 8 de
novembro no Conselho Federal de Contabilidade. Todas as informações foram aprovadas pelo Conselho
Político.
Destacou-se que o Seminário Internacional é um evento de natureza técnica, que visa construir
conhecimento que ainda não existe sobre o esquema escondido atrás da chamada “securitização” de
créditos. Explicou, em resposta a algumas entidades que solicitaram participação nas mesas, que todos
disporão de momento de fala nos debates, mas que os palestrantes estavam sendo escolhidos em função de
sua contribuição para a construção de doutrina sobre o tema. Sugestões têm sido acatadas e todos serão bem
vindos. É importante que as entidades já se preparem previamente para enriquecer o debate, refletindo
como esse esquema fraudulento afeta sua base de filiados e sua área de atuação.
9h às 12h (1° painel)
“O Sistema da Dívida na Europa e na América Latina e o aprofundamento do processo de financeirização
mundial”
 Coordenador da mesa: (A definir jornalista)
 Palestrantes:
Raquel Varela
Eric Toussaint
Carlos Bedoya
Ladislau Dowbor
Professor(a) da UnB
14h às 17h (2° painel)
“Esquema Fraudulento e a criação de estatais não dependentes para securitizar créditos: Estudo de caso
PBH Ativos S.A.”
 Coordenador da mesa: (A definir jornalista)
 Palestrantes:
Zoe Konstantopoulou
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Maria Lucia Fattorelli
Representante da OAB
Representante do CFC
Representante do COFECON
19h às 22h (3° painel)
“Abordagem jurídica com foco na análise dos novos mecanismos financeiros geradores de dívida pública:
Impactos socioambientais do Sistema da Dívida”.
 Coordenador da mesa: (A definir jornalista)
 Palestrantes:
Samuel Pinheiro Guimarães
Antônio José Gomes
Ramiro Chimuris
Carlos Ayres Britto (não confirmou)
Maria Valéria Correia (reitora da UFAL)
Representante do SINAIT (impactos no mundo do trabalho)


PUBLICAÇÕES

Ficou definido que será produzindo panfleto resumido, tendo como base o folheto de 16 páginas e o
vídeo produzido para entrega no Seminário. Serão realizados também os lançamentos dos livros do Prof.
Ladislau Dowbor (A Era do Capital Improdutivo – Outras Palavras & Autonomia Literária) e do jornalista
Felipe Pena (Crônicas do Golpe)


DIVULGAÇÃO

Ficou definido que após a conclusão da ilustração e dos materiais de divulgação que estão sendo
elaborados pela designer Sofia Ruiz, serão encaminhados às entidades para divulgação em suas redes, bem
como contato com mídia local e nacional. Será criada também uma fanpage para o Seminário e um
cronograma para cobertura no dia do Seminário, nos três turnos, por membros das assessorias de imprensa
das entidades. Portanto, pede-se que as entidades indiquem a disponibilidade e contatos das assessorias.
Algumas pessoas se dispuseram a integrar grupo para apoio: Inês (SINDCOP), Ritta Felicetti (ANFIP),
FENAPRF, ADUFC.


APOIO FINANCEIRO (passagens, hotel, transporte, tradução, impressões, etc.)

Informou-se que 20 entidades se dispuseram a apoiar financeiramente o Seminário Internacional, no
entanto o valor total de apoio já obtido não corresponde nem a 30% do valor estimado de custos. Assim
sendo, foi feito apelo às entidades que ainda não informaram apoio ao Seminário Internacional para
deliberação junto às diretorias solicitando este apoio. Caso a entidade não possa doar diretamente à ACD,
pode-se verificar o custeio de alguma despesa (passagem, hospedagem, materiais, tradução, etc.) com
emissão de nota fiscal no nome da própria entidade. Será encaminhada novamente carta com pedido de
apoio.
Foi consultado também se entidades possuem convênio com hotéis, apenas duas entidades
apresentaram opções: Hotel Bonaparte (ADUFC) e Hotel San Marco (SINASEFE).


APOIO OPERACIONAL NOS DIAS DOS EVENTOS

Em eventos anteriores as entidades apoiadoras instaladas em Brasília/DF disponibilizaram
colaboradores para apoio operacional nos dias de realização dos eventos.
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Portanto pede-se que as entidades encaminhem quantidade e disponibilidade de horários de
colaboradores para organização de itinerário.
Ficou deliberado também que o SINAIT verificará disponibilidade auditório para reunião
LATINDADD no dia 9/11 e será verificada disponibilidade da OAB para reunião da LATINDADD no dia
10/11.
As entidades poderão também indicar apoio com fotografia, filmagem, etc. nos dias do evento.
Algumas entidades já se disponibilizaram, SINDCOP (Inês e Lucas), FENAPRF.


LOGOS DAS ENTIDADES APOIADORAS

Foi solicitado às entidades que ainda não encaminharam as logomarcas para a utilização nos
materiais de divulgação do Seminário Internacional, que enviem até o dia 03 de outubro, tendo em vista o
prazo para finalização do material de divulgação.
5. LOGOMARCA DA ACD
A designer Sofia Ruiz apresentou nova proposta já com as sugestões apresentadas na última reunião.
Após deliberação ficou aprovado que a logomarca manterá somente uma cor (verde) e contará com
repartições que remetem ao gráfico de pizza.
Concluída a pauta, foi encerrada a reunião, agradecendo a presença de todas as pessoas.
COORDENAÇÃO NACIONAL DA AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA
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