DELIBERAÇÕES E BREVE RELATO
REUNIÃO DO CONSELHO POLÍTICO DA AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA
REALIZADA EM 15/2/2019

1 - ANÁLISE DE CONJUNTURA
Maria Lucia Fattorelli abriu a reunião pedindo 1 minuto de silêncio em honra das vítimas do crime
ocorrido em Brumadinho e em seguida passou à exposição sobre a conjuntura, que se encontra no
arquivo disponível em https://auditoriacidada.org.br/conteudo/reuniao-do-conselho-politico-daauditoria-cidada-da-divida-2019/ . Foram discutidas as estratégias para divulgação da pauta da ACD frente
ao novo governo e parlamentares eleitos, tendo sido ressaltado que cabe a nós a reivindicação de nossas
pautas.
Foi deliberada a elaboração de material compilado sobre o Sistema da Dívida, que pode ter a logomarca
das entidades apoiadoras da ACD, tanto em âmbito nacional como regional, por meio dos Núcleos da
ACD. Será elaborado documento para ser entregue ao governo, Ministério Público, STF, Legislativo etc.,
denunciando a atuação do Sistema da Dívida, que gera dívida pública para alimentar mecanismos de
política monetária (remuneração da sobra de caixa dos bancos por meio do uso abusivo das “Operações
Compromissadas”, prejuízos com swap cambial e outros prejuízos operacionais do Banco Central), e para
o pagamento de juros, de forma inconstitucional, mediante a contabilização de juros como se fosse
amortização. Ressaltar que ao contrário das “7 REFORMAS” anunciadas pelo governo, se deveria deixar
de priorizar o gasto financeiro com o Sistema da Dívida e adotar um modelo de desenvolvimento
socioeconômico. Será enviada uma proposta para a Comissão de voluntários que se ofereceram para
apoiar a elaboração do documento (Rodrigo, Carmen, Rita, Airton, Fausto, e um representante do
ANDES). Após a aprovação, as entidades apoiadoras da ACD serão convidadas a assina-lo e as assinaturas
serão agregadas ao documento que será disponibilizado na página web da Auditoria Cidadã da Dívida.
Foi debatida também a elaboração de materiais para posts nas redes sociais, em linguagem popular, com
ilustrações que remetem à metáfora da caverna, ou seja, as mentiras (necessidade de Reforma da
Previdência, déficit da Previdência, Servidores Públicos privilegiados, Securitização aumenta arrecadação,
Tem que privatizar tudo, entre outras mentiras) correspondem a sombras dentro de uma caverna, onde
só há escuridão, e são desmascaradas quando expostas à luz fora da caverna, ou seja, à verdade dos fatos
e dados.
Na reunião, também foram apresentadas e debatidas as diversas sugestões recebidas para o novo Folheto
deliberado na reunião anterior, as quais foram incorporadas imediatamente para viabilizar sua impressão
para distribuição na grande Plenária do Fonasefe que ocorreria no domingo seguinte. A versão final do
novo Folheto, que contém o gráfico do orçamento federal executado em 2018, pode ser acessada em
https://auditoriacidada.org.br/conteudo/o-rombo-das-contas-publicas-esta-no-sistema-da-divida-e-naona-previdencia-social/ .
Os presentes à reunião também fizeram outras propostas:

- Aumentar a participação dos apoiadores da ACD nas redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram),
curtindo e compartilhando, além de apoiando nas respostas aos ataques que recebemos de pessoas que
defendem os privilégios dos bancos;
- Apresentar e reivindicar adesão às pautas da ACD para todos os parlamentares;
- Retomar o debate sobre a Dívida Ecológica, que se manifesta em eventos como o novo crime da
mineradora Vale, em Brumadinho (MG). Denunciar os efeitos do ajuste fiscal sobre o tema, como por
exemplo a informação de que a Agência Nacional de Mineração (que deveria fiscalizar as mineradoras)
não tem recursos nem para colocar gasolina nos carros. Sobre este tema, ver a Carta do Núcleo Mineiro
da ACD: https://auditoriacidada.org.br/nucleo/em-documento-nucleo-mineiro-manifesta-solidariedadeas-vitimas-do-rompimento-da-barragem-da-empresa-vale-s-a-em-brumadinho/
- Aproveitar o momento para exigir que governadores denunciem junto ao STF as ilegitimidades das
dívidas dos estados refinanciadas pela União desde o final da década de 90 e os “planos de recuperação
fiscal” que estão sendo propostos pelo Tesouro Nacional.
- Elaborar ações judiciais contra a propaganda falsa do governo sobre a Previdência;
- A ACD deve participar do Fórum Sindical, Popular e de Juventudes de Luta Pelos Direitos e Pelas
Liberdades Democráticas. O ato inaugural do Fórum será realizado dia 19/2 em São Paulo-SP, às 19 horas,
na sede da Apeoesp (localizada na Praça da República. E, na manhã do dia seguinte, dia 20 de fevereiro,
às 10h, na Praça da Sé, vai ser realizada a Plenária Nacional das Centrais Sindicais, a Assembleia Nacional
da Classe Trabalhadora. Tais atividades serão realizadas também nos estados, e os núcleos da ACD podem
participar.

2. CURSO SOBRE A DÍVIDA DOS ESTADOS E A NECESSIDADE DE AUDITORIA – NOVA TURMA
Foi dado o informe sobre a nova turma do curso online da ACD, que teve inscrições abertas até
28/01/2019 e início das aulas em 04/02/2019 com 53 inscritos. A primeira turma encerrou na data da
reunião e teve 130 participantes.
PEDIMOS ÀS ENTIDADES QUE DIVULGUEM O CURSO : https://auditoriacidada.org.br/cursos/ pois em
breve serão abertas as inscrições para outra turma.
Os livros da Auditoria Cidadã da Dívida estão disponíveis na Amazon em formato eletrônico
https://amzn.to/2HphX8L
Foi informado também que devido ao fechamento da Editora Inove, foram localizados alguns livros da
ACD que podem ser distribuídos para entidades apoiadoras e Núcleos que estão se formando. Os
interessados devem enviar email para contato@auditoriacidada.org.br

3. MOBILIZAÇÃO CONTRA O PLP Nº 459/2017, QUE TRATA DE ESQUEMA FRAUDULENTO DA CHAMADA
“SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS PÚBLICOS”

Foi feito um relato sobre a impressionante vitória na Câmara em 2018, quando conseguimos, juntamente
com nossas entidades apoiadoras, adiar a votação do PLP 459/2017. Um fator importante nessa vitória foi
a distribuição, para parlamentares, de um folheto objetivo, colorido, com diagramas elucidativos do
esquema financeiro que gera dívida disfarçada, a qual é paga por fora dos controles orçamentários
mediante a entrega do fluxo da arrecadação tributária, disponível em: https://bit.ly/2RHxxCd .
Foram debatidas estratégias para o enfrentamento dessa pauta em 2019, pois o PLP 459/2017 continua
em regime de urgência em Plenário da Câmara dos Deputados. É importante priorizar o contato com os
líderes dos partidos, que geralmente decidem o posicionamento dos deputados. Logo após essa reunião
do Conselho Político da ACD, a Presidência da Câmara dos Deputados noticiou que o PLP foi inserido na
pauta do Plenário de 19/2/2019, tendo sido organizada transmissão ao vivo para o dia 18/2 e nova
mobilização para o dia 19/2, que contou com ampla participação de apoiadores da ACD e foi novamente
vencedora: o PLP foi retirado de pauta, porém, segue em regime de urgência, podendo ser votado a
qualquer momento pelo Plenário e encaminhada à sanção presidencial (caso não haja alterações no texto
que veio do Senado).
Adicionalmente, o conteúdo do PLP 459/2017 chegou a constar da minuta inicial da PEC da Reforma da
Previdência divulgada extraoficialmente em 4/2/2019, porém, não constou da PEC 6/2019 apresentada
pelo governo ao Congresso. No entanto, ainda corremos o risco do tema passar a fazer parte do texto da
PEC por emenda. Vamos acompanhar.
Materiais disponíveis sobre o tema:








Interpelação extrajudicial enviada a todos os líderes na Câmara dos Deputados sobre o PLP 459/2017
https://bit.ly/2CWLyDP
Audiência Pública realizada em 14/08/2018 na CFT https://bit.ly/2yZoPne
Novo Folheto curto com diagramas explicativos sobre o esquema https://bit.ly/2RHxxCd
Novo Vídeo com desenho https://bit.ly/2Tz5q58
Vídeo gravado pela atriz Priscilla Castro https://bit.ly/2RaVDpj
Crítica ao relatório de plenário do Dep. André Figueiredo (PDT) https://bit.ly/2RbH58W
Interpelação Extrajudicial ao novo relator em plenário, Dep. Alexandre Leite https://bit.ly/2C34xL8

4. MOBILIZAÇÃO CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Maria Lucia divulgou o Lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social Auditório Nereu Ramos, a ser reinstalada na Câmara dos Deputados dia 20/3/2019, e convidou os
presentes a acessar a página da Frente: http://frenteparlamentardaprevidencia.org/
Os presentes aprovaram a proposta de se levar às entidades representativas de servidores públicos a
realização de Seminário técnico para entidades dia 19/3 durante o dia todo, como proposto pelo Prof.
Flavio Roberto Batista, autor do livro “A Previdência Social dos Servidores Públicos: direito, política e
orçamento”(2018, CNASP). Posteriormente serão divulgadas as informações sobre este evento.
Durante os debates, foi feito o alerta sobre a necessidade de sempre fazer a relação entre a
contrarreforma da Previdência e o Sistema da Dívida, em especial diante do risco do tema da
“Securitização” fazer parte da PEC da Reforma da Previdência.

5. DECISÃO JUDICIAL (1ª Instância) DETERMINANDO A INSTALAÇÃO DE CPI NO CONGRESSO NACIONAL
PARA A REALIZAÇÃO DA AUDITORIA DA DÍVIDA PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
http://ow.ly/jnqE30lqdIy
Foram divulgadas as peças – inicial e recurso contra a derrubada da liminar em plantão do Tribunal referentes a essa decisão histórica, disponíveis em https://goo.gl/h1JeLU e https://goo.gl/EBVwir .
Foi aprovada, pelos presentes, a decisão de colher assinaturas para a criação da CPMI pela realização da
Auditoria da Dívida prevista no art. 26 do ADCT, o que pode ser um importante contraponto à Reforma da
Previdência. São necessárias assinaturas de 1/3 dos deputados e senadores.

6. PEDIDO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE RECURSOS PARA AUDITORIA CIDADÃ
DA DÍVIDA
Agradecemos as doações que temos recebido e pedimos às entidades apoiadoras e voluntários(as) que
divulguem a criação do facilitador para doações à Auditoria Cidadã da Dívida por meio do PagSeguro,
disponível em nosso https://pag.ae/bhCDNmy . Toda contribuição tem sido muito importante para o
atingimento de nossos objetivos.

7. DIVULGAÇÃO DA CARTILHA CÍRCULOS BÍBLICOS “AUDITORIA DA DÍVIDA PÚBLICA: VAMOS FAZER?”
PRODUZIDA PELA CNBB https://www.edicoescnbb.com.br/circulos-biblicos-auditoria-da-dividapublica-vamos-fazer
Essa importante obra relaciona nosso artigo que trata do Sistema da Dívida e a realidade de
abundância/cenário de escassez no Brasil, com conteúdos bíblicos e reflexões. Foi informado que a
cartilha se encontra esgotada na CNBB. Maria Lucia irá conversar com a CNBB no sentido de viabilizar a
produção de nova edição de cartilhas.
Cumprida a pauta, foi encerrada a reunião, agradecendo a presença de todas as pessoas.
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