DELIBERAÇÕES - REUNIÃO DIA 20/02/2018
CONSELHO POLÍTICO DA AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA
A reunião realizada no dia 20 de fevereiro de 2018, com a presença de 46 pessoas de
diversos estados, cumpriu a PAUTA convocada, acrescida do item 8.
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 notícias relacionadas à economia do país e danos aos direitos sociais.
1. ANÁLISE DE CONJUNTURA
As telas da apresentação feita por Maria Lucia Fattorelli encontram-se anexas e podem ser
utilizadas livremente.
Maria Lucia fez uma breve apresentação da conjuntura e destacou a penúria nos estados,
a escassez de recursos, inclusive na área da segurança, ocasionada principalmente devido à
política de ajuste fiscal para privilegiar o pagamento da dívida refinanciada pela União desde
1997. Lembrou que aquele refinanciamento transformou em “dívida pública” os milionários
passivos de bancos estaduais privatizados (PROES), onerando pesadamente os entes federados
que tiveram esse montante corrigido mensalmente pelo maior índice do país (IGP-DI), sobre o
qual ainda incidiram elevados juros de 6 a 9%, resultando em uma bola de neve que exigiu
elevado volume de recursos durante todos esses anos. A situação dos estados será agravada
devido aos novos esquemas de geração de dívida sem contrapartida, em especial a “securitização
de créditos”, explicada no item seguinte da pauta.
2. PLP 459/2017 (PLS 204/2016 no Senado), que trata de ESQUEMA FRAUDULENTO da chamada
“Securitização de Créditos”
Foi destacada a importância da luta e mobilização contra o PLP 459/2017 (antigo PLS
204/2016 no Senado) e os projetos PLP 181/2015 e PL 3337/2015 (que tramitam na Câmara dos
Deputados, respectivamente na CFT, CCJ e CFT) e visam legalizar esquema fraudulento.
Solicitamos o apoio das entidades para indicar pessoas para participar da mobilização junto a
deputados contra esses projetos e na divulgação dos materiais listados a seguir em seus respectivos
sites, redes sociais, etc.:







Novo folheto sobre o PLP 459/2017 disponível em: https://goo.gl/sd1cJe
Folheto “Mentiras e Verdades” sobre o PLP 459/2017 disponível em: https://goo.gl/BYrnV1
Alerta aos Deputados e Deputadas Federais: Pela Rejeição ao PLP 459/2017 disponível em:
https://goo.gl/vSo9ZS
Artigo “O ESQUEMA FRAUDULENTO DA SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS” disponível em:
https://goo.gl/ufUxjd
Artigo “O QUE ESTÁ POR TRÁS DA SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS” disponível em:
https://goo.gl/dFVAjB
Vídeo “ESQUEMA FRAUDULENTO” disponível em: https://goo.gl/vo9Bys
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Após a análise da conjuntura e do PLP 459/2017, foram apresentadas as seguintes
propostas, com pedido às entidades e voluntários para se manifestarem sobre a possibilidade de
contribuir efetivamente nessas ações:













Intensificação do contato com os órgãos de controle (TCU, TCE de cada estado, entre outros
como Procuradorias de Fazenda, Ministério Público, CGU) e com os parlamentares do
Congresso Nacional;
Convocação de nova reunião da Frente Parlamentar Mista pela Auditoria da Dívida Pública
com Participação Popular, priorizando na pauta o PLP 459/2017;
Divulgação da Interpelação Judicial protocolada na 16ª Vara Federal Cível da SJDF pela
Auditoria Cidadã da Dívida aos parlamentares a fim de alertá-los e responsabilizá-los pela
votação nos projetos cifrados, PLP 459/2017 (antigo PLS 204/2016 no Senado) e PLP
181/2015 e PL 3337/2015;
Elaboração de ações jurídicas destacando os prejuízos acarretados por esses projetos;
Utilização da mídia alternativa e canais de comunicação das entidades para divulgação;
Elaboração de conteúdo simplificado sobre o tema, visando massificar a divulgação;
Divulgação da correlação entre a Reforma da Previdência, a Auditoria da Dívida e o PLP
459/2017, destacando que todos os temas devem ser confrontados de forma conjunta pois
fazem parte de um mesmo sistema que privilegia o setor financeiro em detrimento dos direitos
sociais;
Elaboração de vídeo sobre a atuação do esquema fraudulento na Europa e as suas
consequências para os direitos humanos e aprofundamento da pobreza, e demais danos
sociais e econômicos. Luciano Wolffenbüttel, do Núcleo SC, se dispôs a elaborar minuta de
roteiro e procurar apoio financeiro junto ao SINDPREVS para produção do vídeo.
Busca pelo apoio estratégico de entidades emblemáticas, como a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), por meio de divulgação de carta sobre a necessidade de Auditoria
da Dívida;

Após a apresentação e aprovação dessas deliberações, foram lidas as deliberações
aprovadas durante o Seminário Internacional realizado em Novembro/2017 sobre o Esquema
Fraudulento e o Sistema da Dívida, tendo sido aprovado o seu reenvio às entidades e voluntários
para que se manifestem de forma a contribuir efetivamente nessas ações:
1. COMUNICAÇÃO










Organização de oficinas com entidades que lutam pela democratização da comunicação,
como o Núcleo Piratininga de Comunicação, Jornalistas Livres, Mídia Ninja, para apoiar a
divulgação;
Utilização do canal da Auditoria Cidadã da Dívida o Youtube para fazer o “Dia de análise
mensal de conjuntura”. Fazer contato para reproduzir em outras TVs e Rádios. Fazer também
uma “pílula” semanal no Youtube, com dia e hora marcada, para as pessoas se programarem
para assistir;
Criar um “Dia Nacional da ACD”;
Elaborar um material didático sobre “Securitização de Créditos”;
Elaborar mensagem simples e engraçada sobre “Securitização de Créditos”;
Produzir vídeos curtos sobre “Securitização de Créditos “e disponibilizar na mídia (as
entidades podem contribuir diretamente neste item);
Criar o Jurômetro ou Dividômetro;
Convidar artistas e pessoas de renome para fazer vídeos;
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Colocar outdoors sobre a dívida pública. Núcleos de todo o país devem buscar orçamento e
depois, se viável, trabalhar conjuntamente no conteúdo;
Mandar e-mails para as pessoas curtirem a página da ACD no Facebook

2. EDUCAÇÃO POPULAR







Visitar cursinhos preparatórios do ENEM. Inserir o tema da Dívida Pública no currículo
nacional;
Elaborar jogos pedagógicos sobre o orçamento e mecanismos da Dívida Pública. Visitar
escolas e igrejas;
Pautar o tema da Dívida Pública nos espaços de ensino, academia, religiosos, buscando
engajamento popular;
Elaborar um glossário com os conceitos relacionados à Dívida Pública;
Usar o “Programa Saúde da Família” dentro da proposta de promoção da cidadania, por meio
do curso de capacitação para profissionais de saúde;
Constituição de grupos de base para trabalhos de formação política. Construir uma ementa
de um curso de formação sobre a formação política;

3. JURÍDICO





Elaborar representações contra as “estatais não dependentes”. Cada Núcleo pode verificar a
existência de “estatais não dependentes” em sua região, para apresentar representações.
Modelo apresentado pelo Núcleo de Salvador/BA disponível em: https://goo.gl/SwaASd;
Trabalhar ações para pedir a Auditoria da Dívida. Trabalhar a questão do Anatocismo junto ao
STF. Neste ano completam-se 30 anos da Constituição Federal sem a realização de uma
auditoria cidadã, como determinado no artigo 26 do ADCT;
Trabalhar ações judiciais relacionadas aos artigos 192 e 166 da Constituição Federal;
Elaboração de Interpelação Judicial aos parlamentares, a fim de alertá-los e responsabilizálos pela votação nos projetos cifrados, PLP 459/2017 (antigo PLS 204/2016 no Senado) e
PLP 181/2015 e PL 3337/2015; A Interpelação Judicial foi protocolada na 16ª Vara Federal
Cível da SJDF e entregue a todos os parlamentares;

4. AÇÃO PARLAMENTAR








Divulgar junto aos parlamentares a “Nota de Repúdio” elaborada no “Seminário Internacional”.
Forram feitas diversas visitas ao Congresso Nacional e entregue a todos os parlamentares.
Identificar parlamentares que apoiam a causa da ACD e reforçar o convite para participação
na Frente Parlamentar Mista pela Auditoria da Dívida Pública com Participação Popular;
Elaborar projetos legislativos para revogar a Lei Kandir, para nos apropriarmos da riqueza do
Nióbio e utilizarmos parte das reservas internacionais em infra-estrutura;
Atuação junto aos parlamentares estaduais e municipais;
Promover audiências públicas nos estados;
Retomar a PEC para limite ao crescimento do gasto com a dívida pública, incluindo-se os
custos da manutenção das reservas internacionais;
Promover moções de apoio em prol da Auditoria da Dívida nas Assembleias Legislativas;
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5. ESTUDOS


Criar um sistema de controle e mapeamento das empresas estatais “não-dependentes” (a
quem pertencem, quais governos as mantém).

3. Campanha para divulgação dos TRAIDORES que aprovaram o PLS 204/2016 no Senado
Compartilhamento dos posts da Auditoria Cidadã da Dívida no FACEBOOK
Foram realizadas várias audiências públicas no Senado, grande Seminário Internacional,
vídeo animação (https://www.youtube.com/watch?v=mWeu8OdOIFo), diversos folhetos explicativos,
visitas aos gabinetes, interpelação judicial, alertas, mensagens, enfim, todos os senadores foram
cientificados dos imensos danos e fraudes embutidos nesse esquema financeiro da chamada
"Securitização de Créditos". Apesar de tudo isso, 43 senadores traíram o país e toda a sociedade,
aprovando projeto que só interessa ao setor financeiro e aos esquemas corruptos de desvio de
verbas!
Portanto pede-se apoio às entidades e voluntários na divulgação dos posts separados por
estado que seguem em arquivo anexo.
4. Fórum Social Mundial 2018
Bruno Tito, do Núcleo BA da ACD, participou da reunião por telefone e informou detalhes da
participação da Auditoria Cidadã da Dívida no Fórum Social Mundial 2018, que será realizado de 13
a 17 de março em Salvador/BA. Priscilla Martins, também do Núcleo BA enviou um áudio para a
reunião, com informações adicionais.
A Auditoria Cidadã da Dívida organizará uma atividade com o tema: "A crise capitalista e o
sistema da dívida na América Latina”, em data e local a serem informados pela organização do
FSM e divulgados posteriormente pela ACD. O Núcleo BA providenciou tanto a inscrição da nossa
entidade (ACD) no FSM, como também da atividade que realizaremos, acima descrita. Na inscrição,
foi proposta a data de 14 de março (quarta feira) pela manhã (9:30h às 11:30h), porém, tal data e
horário ainda necessitam ser confirmados pela organização do FSM.
Além desta, a ACD participará de atividade em parceria com o Comitê para Abolição da
Dívida do Terceiro Mundo (CADTM), que contará com a presença de 4 militantes da América Latina,
com despesas de passagem pagas pelo CADTM. O Núcleo BA está viabilizando o alojamento dos
estrangeiros.
Outra atividade será uma oficina para os membros do movimento dos trabalhadores sem-teto
sobre Dívida Pública. Haverá ainda um stand onde ficarão expostos materiais da ACD e vídeos.
As inscrições de entidades e atividades foram prorrogadas até o dia 25 de fevereiro,
disponível em https://goo.gl/KGTwtS.
O Núcleo BA se dispôs a apoiar as entidades e voluntários que irão participar do FSM com
questões logísticas (indicação de alojamento, hotel, etc.), para tanto os interessados devem entrar
em contato pelo e-mail: auditoriacidadaba@gmail.com.
Durante a reunião foi proposta a elaboração de folheto didático e resumido para divulgação
no FSM, abrangendo os temas abordados na análise de conjuntura. Se dispuseram a contribuir
Moisés, Rodrigo Ávila, Ana Carolina Madeira e Rita Felicetti.
5. Fórum Alternativo Mundial da Água 2018
Maria Lucia informou sobre a participação da Auditoria Cidadã da Dívida no FAMA - Fórum
Alternativo Mundial da Água 2018, que será realizado de 17 a 22 de março em Brasília/DF.
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Foi inscrita como atividade a realização de Seminário “DIVÍDA ECOLÓGICA: Somos
Credores”, organizada conjuntamente pela Auditoria Cidadã da Dívida e pela Comissão Brasileira de
Justiça e Paz da CNBB. Com data, horário e local e ser informado pelo FAMA e divulgado
posteriormente pela ACD. Na inscrição, foi proposta a data de 17 de março (sábado) pela manhã
(9:00h às 12h), porém, tal data e horário ainda necessitam ser confirmados pela organização do
FAMA.
O objetivo deste Seminário é avançar o debate sobre o tema da Dívida Ecológica no país,
tema já abordado inclusive pelo Papa Francisco em sua Carta Encíclica “Laudato Si”.
Recomendamos ler o artigo “Terrorismo Ambiental e Dívida Ecológica”, disponível em:
https://goo.gl/EBGrx1.
A abertura será realizada por Dom Leonardo Ulrich Steiner, Secretário-Geral da CNBB e
como palestrantes estão convidados, Maria Lucia Fattorelli, Pedro Gasparinetti, Sergio Sauer e Saulo
Rodrigues Pereira Filho. Os responsáveis pela coordenação e relatoria serão, respectivamente,
Antônio Antunes e Ayrton Fausto, ambos da CBJP da CNBB.
6. REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Maria Lucia abordou a Reforma da Previdência durante a análise de conjuntura e apresentou
quadro comparativo com o substitutivo apresentado, que pode ser visto na apresentação que segue
anexa.
7. APRESENTAÇÃO DO NOVO SITE da Auditoria Cidadã da Dívida
Robert Santos, da empresa Nalaje, responsável pela criação do novo site da Auditoria Cidadã
da Dívida, apresentou o site que já está no ar (acessível no mesmo endereço
www.auditoriacidada.org.br). Destacou que uma das preocupações principais foi a questão de
segurança da página, bem como a migração do conteúdo, o que se mostrou um desafio, tendo em
vista a quantidade de informações e a organização no site antigo.
Foi apresentada a novidade do novo site, o qual destina parte exclusiva para os Núcleos da
ACD, que poderão divulgar diretamente as atividades desempenhadas nos estados, ficando a
alimentação sob a responsabilidade de cada Núcleo. Será criada chave de acesso e tutorial de boas
práticas para inserção do conteúdo.
Outro destaque será dado à divulgação das instruções para doação financeira para a ACD.
Nesse sentido, Moisés e Adriano se dispuseram a verificar uma forma alternativa para tornar a
doação mais acessível, pelo site, para pessoas físicas que queiram apoiar financeiramente a ACD.
Por fim, tendo em vista que o site ainda está em período de teste, pede-se a todos que
visitem e observem o site, os conteúdos, e no caso de verificação de algum erro por gentileza entre
em contato com a secretaria da ACD.
8. OUTROS


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), bem como o vídeo produzido,
disponível em: https://goo.gl/SdSNBf. Referido projeto coloca em risco a conservação de
documentos físicos e compromete a realização da auditoria. Todas as informações, o manifesto, o
abaixo-assinado e os contatos estão no site: http://queimadearquivonao.webnode.com/
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Informes Núcleo-ALAGOAS

Proposta de participação da ACD na 70ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC) de 22 a 28 de julho de 2018.
Será importante a participação da ACD Nacional e dos núcleos do Nordeste visando: a
organização de mesas com o tema da dívida pública e seus efeitos sociais, bem como mesas
paralelas organizadas diretamente pelos movimentos sociais, ter um stand com a divulgação do
material da ACD e a elaboração de manifesto da ACD com a participação das entidades cientificas e
sindicais na defesa dos serviços públicos e na defesa dos direitos dos trabalhadores contra as
privatizações;


Convite da SPOTNIKS.COM

A Auditoria Cidadã da Dívida recebeu convite do Spotniks.com (blog ultra-liberal que tem
publicado diversos artigos criticando a Auditoria Cidadã da Dívida) para participar do novo projeto
"Polarizado“, feito em vídeo e gravado em São Paulo, com o objetivo de reunir 2 pessoas com visões
antagônicas sobre diversos assuntos, e criar um ambiente para que ambas possam conversar.
Por deliberação do Conselho Político, o convite somente deve ser aceito se o programa for
realizado ao vivo, transmitido online (no sentido de vedar cortes de falas), com tempos de falas iguais
para ambos os participantes, e possibilidade de réplica e tréplica pelas partes.


APOIO FINANCEIRO PARA A ACD

Por fim, foi feito apelo às entidades para obter maior apoio financeiro à Auditoria Cidadã da
Dívida. Nossa entidade tem cumprido importante papel na realização de estudos sobre o
endividamento público e seus impactos na economia em geral, nos serviços públicos, direitos sociais
e no desenvolvimento socioeconômico do país. Apesar dessa importante missão, enfrentando o tema
do Sistema da Dívida em âmbito federal, estadual e municipal, contamos com uma receita mensal
fixa de apenas cerca de R$12.000,00 mensais atualmente, a qual tem sido insuficiente para garantir
uma estrutura mínima de funcionamento que dê suporte ao trabalho dos inúmeros voluntários que se
dedicam aos estudos e pesquisas em todo o país. Foi sugerido que entidades apoiadoras possam
verificar a possibilidade de contribuir regularmente, a fim de garantir o funcionamento dos trabalhos.

Concluída a pauta, foi encerrada a reunião, agradecendo a presença de todas as pessoas e
reforçando o pedido para a divulgação dos materiais relacionados ao danoso projeto PLP
459/2017.
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