DELIBERAÇÕES
REUNIÃO CONSELHO POLÍTICO DIA 1º/09/2016
As deliberações da reunião/assembleia do Conselho Político realizada no dia
1º de setembro de 2016 concentraram-se no item de pauta ARTICULAÇÃO PARA
BARRAR O PLS 204/2016.
O referido Projeto de Lei Complementar PLS 204/2016 encontra-se em plenário do
Senado e visa “legalizar” grave esquema de geração de dívida pública que já stá
funcionando em diversos estados e municípios brasileiros. O esquema conta com a
criação de empresas estatais não dependentes, a exemplo da PBH Ativos S/A em Belo
Horizonte e a CPSEC em São Paulo. A PEC 241/2016 (que congela gastos sociais por 20
anos!) reserva recursos para o aumento de capital dessas empresas não dependentes.
1. Vídeo explicativo
Elaboração de vídeo explicativo sobre o esquema, para auxiliar na divulgação e
mobilização. Foi elaborado vídeo de 1 minuto:
 LINK: <https://youtu.be/mWS6TzAclyw>
2. Comunicação
 Coletiva de Imprensa convocada para o dia 05/09/2016 (segunda feira) às
13h. na sede da Auditoria Cidadã da Dívida. Pedimos às entidades parceiras
que enviem suas respectivas assessorias de imprensa para participar e
também que convoquem os meios de comunicação externos.


Campanha de divulgação do vídeo, artigo e demais materiais sobre o PLS
204/2016 nos meios de comunicação das entidades (Página web, páginas do
Facebook, whatsup etc)



Intensificar contatos com imprensa após a coletiva

3. Mobilização


Realizar trabalho parlamentar no Congresso Nacional (integrantes do Núcleo
DF da ACD poderão ajudar) com representantes das entidades, especialmente
nos gabinetes no Senado Federal, para solicitar VOTO NÃO AO PLS 204/2016



Realizar trabalho parlamentar nos estados; bases eleitorais dos senadores
para solicitar VOTO NÃO AO PLS 204/2016



Reivindicar a realização de audiências públicas no Senado, Câmara e
Assembleias Legislativas e Câmara de Vereadores.
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Apresentação no acampamento que está sendo organizado pelos servidores
públicos dia 12/09/2016



Inserir o tema em materiais e campanhas dos servidores federais.



Inserir o tema na Frente Parlamentar Mista pela Auditoria da Dívida Pública
que acabou de ser lançada e em todos os Núcleos da Auditoria Cidadã da
Dívida nos diversos estados brasileiros.

4. Materiais
O desafio é elaborar documentos de fácil entendimento, que apresentem esse esquema
financeiro e relacionem o tema com os demais projetos que fazem parte das pautas das
categorias PLP 257, a PEC 241, além do PLS 204.
Preparar:


Artigo (destinado a senadores e demais parlamentares de todas as esferas)



Panfleto



Luciane (Núcleo MS) se dispôs adaptar o artigo para convencer também
empresários, como ela, que estão conscientes de que esses esquemas financeiros
e os danos aos servidores públicos atingem a toda a sociedade.



Providenciar faixas

5. Documentos
Considerando a gravidade do esquema que o PLS 204/2016 visa legalizar, semelhante
ao que literalmente “quebrou” a Grécia, serão elaborados modelos de mensagens aos
senadores, denúncias e representações que serão divulgados oportunamente.
Contamos com a colaboração e empenho de todos e todas, para barrar esse
nocivo PLS 204/2016.
Maria Lucia Fattorelli
Coordenadora Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida
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