Relato da Reunião do Conselho Político da Auditoria Cidadã da Dívida
Brasília, 14 de julho de 2015
Presentes:
Maria Lucia Fattorelli, Rodrigo Ávila, Magnólia Rodrigues e Vanderléia Farias (Auditoria Cidadã da
Dívida-ACD), Rita de Cássia de Pinel Vieira (ACD Núcleo-RJ e SINDIFISCO DS/RJ), Ana Conceição
Machado Cardoso (ACD-Núcleo-SP), Josué Martins (ACD Núcleo-RS), Eulália Alvarenga (ACD
Núcleo-MG), José Francisco (ACD Núcleo-MG e SITRAEMG), Cristine Barbosa Maia (ACD NúcleoDF), Rui Muniz (ACD Núcleo-RS e ASSUFRGS), Osmar Gomes de Alencar Jr. (ACD Núcleo-PI e
ADUFPI), Maria Inez Rezende Maranhão e Aurora Maria M.Borges (ANFIP), Alexandre Aguiar dos
Santos (ANDES-SN), Ana Maria Navarro Garcia (APOSENTADA), Tássio Brito (Câmara dos
Deputados), Maria Cristina de Araújo (COFECON), Ubiramar Lopes Sousa (CONLEG/SF), Swami
Anand Arun (ACD Curso turma II), Gisella Colares Gomes (ACD Curso turma II), Manoel Isidro
Santos Neto (FENAFISCO), Francisco Assis Lima (FUNB-BSB), Luiz Carlos Ballock (Instituto Aliança
Livre), Eliana Maria Corbucci (Instituto de Conservação da Bio Diversidade-MMA), Grazielle
Custódio David (INESC), Flaucia Prado Fonseca Lopes (Legislativo), Laercio B. dos Reis (MPU/PRG),
Devair de Souza Lima (SINDJUS), Rubens Roriz (SINDIFISCO/DF), Sandra de Souza Leal (SINAL),
Francisco Alves (SINPRO/DF), Tercyo Dutra (STJ/ASEMPT), Felipe Martins P. Silva (SINDRECEITA),
Cleusimar Ursulo (SINAEG), José Francisco Barbosa Oliveira (SINPRO/FENAI), Consuelo Fernandez
(SEFAZ-DF), Weliton Cley B. Rosário, Juliano Gilliard Rodrigues Xavier e Bruna de Freitas
(SINASEFE), Willian A. Perroni (SERPRO), Alessandro Greco Garcia, Ana Paula Araujo Busato e
Pablo Sergio Meireles Dias (SINDICATO DOS BANCÁRIOS), Alessandra de Abreu Minadakis
Barbosa (UNAFE), Carlos Lima (UNB), Rudinei Marques e Filipe Leão (UNACON SINDICAL), Daltro
Jacques Dornellas (UMNA-JR), Jader Assunção.

A reunião teve início às 9h30min, foi dirigida pela coordenadora nacional da Auditoria
Cidadã da Dívida, Maria Lucia Fattorelli, que abriu os trabalhos agradecendo a presença de
todos e todas. Foi apresentada a pauta e iniciados os trabalhos. Foi incluído como ponto
de pauta o informe sobre o Projeto de Lei Complementar nº 41-2011.
1. ANÁLISE DA CONJUNTURA
 Internacional - Auditoria da Dívida na Grécia
 Nacional (Corrupção, ajuste fiscal, elevação dos juros, cortes de direitos sociais,
crise econômica).
A apresentação feita por Maria Lucia encontra-se anexa e pode ser divulgada por nossos
participantes e apoiadores.
Foi realizado rico debate com a participação dos presentes. Sugestões: divulgar materiais
mencionados por Jacques Dornelas; divulgação da carta enviada à presidente do
Parlamento grego nas duas versões (inglês e português), em todas as mídias da Auditoria
Cidadã.
2. INFORMES SOBRE DEMAIS ATIVIDADES PLANEJADAS ANTERIORMENTE
2.1 - Frente Parlamentar para Auditoria da Dívida: Maria Lucia informou sobre a carta
enviada aos parlamentares (disponível em http://www.auditoriacidada.org.br/wpcontent/uploads/2015/03/Carta-Frente-Parlamentar-2015.pdf) e sobre a atuação de
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membros do Núcleo-DF na coleta de assinaturas de deputados federais desde o mês de
Abril.
A partir do Seminário promovido pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos
Deputados, por requerimento de iniciativa da Deputada Luiza Erundina, em 1º de julho
(https://www.youtube.com/watch?v=q_WpwO10ya0), foi sugerida a modificação do
título do formulário de coleta de assinaturas para FRENTE PARLAMENTAR MISTA PARA
AUDITORIA
DA
DÍVIDA
PÚBLICA
COM
PARTICIPAÇÃO
POPULAR
(http://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2015/07/FICHA-DE-ADESÃOFRENTE-PARLAMENTAR-MISTA-PELA-AUDITORIA-DA-DIVIDA-COM-PARTICIPACAOPOPULAR.docx)
Assim, deverão ser coletadas novamente as assinaturas (já haviam sido coletadas 51), o
que será feito com o apoio de alguns gabinetes.
Todas as entidades apoiadoras da ACD e cidadãos voluntários estão convidados a
participar dessa atividade, que será realizada nas terças e quartas-feiras próximas em
Brasília, devendo ser também realizada nos estados, base dos parlamentares. Dessa forma
quem puder integrar esse grupo de Brasília, por favor ligar ou enviar e-mails para os
contatos informados no rodapé.
2.2 - Cartilha Popular : Rodrigo Ávila fez a apresentação da proposta elaborada pelo
Núcleo da ACD em Santa Catarina. Os presentes elogiaram a iniciativa e formaram uma
comissão para analisar o conteúdo e compilar as sugestões apresentadas. Farão parte da
comissão: Swami Anand Arun, Gisella Colares Gomes, Alessandro Greco Garcia, Cristine
Barbosa Maia, Ubiramar Lopes Sousa, Willian A. Perroni. A coordenação nacional enviará o
arquivo para a comissão, juntamente com as sugestões já recebidas. Foi também
apresentada a sugestão de preparação de um texto único que depois seria ilustrado,
utilizando sempre as cores da ACD.
2.3 - Ato em frente ao BC nas datas de reunião do COPOM: Maria Lucia informou sobre
a realização dessa atividade nos últimos meses, em diversos estados e informou que este
mês a mobilização em Brasília será dia 28/07. Em alguns estados será dia 29 de julho. A
coordenação nacional enviará o arquivo contendo propostas de faixas que podem ser
encomendas pelos núcleos. Caso o pagamento seja arcado pela coordenação nacional é
necessário providenciar pelo menos 3 orçamentos, nota fiscal com os dados da ACD e
conta bancária do estabelecimento para efetuarmos o pagamento.
Recomenda-se a leitura do artigo “Por que os juros são tão elevados no Brasil”
(http://www.auditoriacidada.org.br/por-que-os-juros-sao-tao-elevados-no-brasil/)
2.4 - Estratégias de comunicação (divulgação de artigos, livros, páginas na internet e
face): Foi reiterado o pedido para que as entidades apoiadoras divulguem em suas
respectivas páginas na internet o link da Auditoria Cidadã da Dívida
(www.auditoriacidada.org.br), bem como artigos e estudos.
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Eulália Alvarenga, do Núcleo-MG, apresentou proposta de apoiar a Coordenação Nacional
da ACD a organizar assessoria de comunicação própria, mediante a coleta de contribuições
junto a entidades apoiadoras da ACD em Minas Gerais em até R$2.000,00. Sugeriu que
cada núcleo consultasse entidades locais sobre a possibilidade desse apoio financeiro, para
que a ACD Nacional possa contratar esse serviço, necessário para divulgação das
atividades e importante produção técnica da ACD.
Os respectivos núcleos poderão consultar as respectivas entidades apoiadoras sobre a
referida proposta.
2.5 - Grupo jurídico para articular ações populares e ação civil: Maria Lucia informou
acerca da reunião realizada em final de março, com a presença de participantes do grupo
de advogados para essa tarefa, na qual foi deliberada a solicitação de pareceres a juristas
de renome sobre a denúncia de fraude à Constituição com a inserção de privilégio para a
dívida no Art. 166. Recomenda-se a leitura do artigo Anatomia de uma Fraude à
Constituição. (http://www.cic.unb.br/~rezende/trabs/fraudeac.html )
2.6 - Folder da Auditoria Cidadã: Os formatos apresentados não foram considerados
satisfatórios. A mesma comissão formada para trabalhar com a cartilha irá dedicar-se ao
folder.
3 - ORGANIZAÇÃO DO SEMINÁRIO NACIONAL 2015: “A CORRUPÇÃO E O SISTEMA DA
DÍVIDA”
A representante do Núcleo/SP Ana Cardoso apresentou os detalhes sobre a organização
do seminário que será realizado em São Paulo nos dias 30 e 31 de outubro de 2015.
O texto que fará parte dos materiais foi apresentado:
A CORRUPÇÃO E O SISTEMA DA DÍVIDA
Você está indignado com a corrupção?
A maior corrupção que existe no país é a corrupção “legalizada” no Sistema da
Dívida, que consome quase a metade do orçamento federal, grande parte dos
orçamentos estaduais e até municipais. Tudo isso sem transparência.
É para alimentar o Sistema da Dívida que reiteradamente sofremos injustos cortes
de verbas em serviços públicos essenciais como saúde, educação, segurança, apesar
dos elevados tributos que pagamos embutidos em tudo que consumimos.
O Sistema da Dívida suga também o patrimônio público, pois os recursos
provenientes das privatizações de empresas estratégicas e de estruturas de Estado
(portos, aeroportos, estradas) também vão para pagar a dívida pública. O Sistema
da Dívida amarra o Brasil, provoca atraso socioeconômico e justifica
contrarreformas que provocam desemprego, perdas de direitos e aprofundamento
das desigualdades sociais em nosso país.
Que dívida é essa que consome tantos recursos do país? Você é quem paga essa
conta, por isso deve exigir uma completa auditoria dessa dívida. Quem tem medo da
auditoria? Venha debater.

Sugestões apresentadas para análise por parte da comissão organizadora: Em relação à
frase “quem tem medo da auditoria?”, sugestão para modificar para: Por que ter medo da
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auditoria? Vamos revelar a verdade; vamos abrir a caixa preta; Auditoria é um
mandamento constitucional e é um instrumento constitucional. “Nem calote, nem plano de
assalto; apenas auditoria cidadã e soberana da dívida pública”. Texto deverá evitar a
estigmatização: nem calote, nem plano de assalto, apenas revisão cidadã e soberana da
dívida pública. A comissão organizadora verá a melhor forma.
Ana Cardoso informou sobre o excelente local conseguido por ela para a realização do
Evento Externo nos dias 30 e 31 de outubro de 2015 em São Paulo: Teatro do Hospital
Santa Catarina, Avenida Paulista, com capacidade para 360 pessoas. Solicitou-se verificar a
possibilidade de transmissão para outros auditórios de entidades apoiadoras, caso o
número de inscrições ultrapasse a lotação. Transmissão simultânea.
Ana apresentou a lista de materiais que terão que ser confeccionados e a necessidade de
patrocinadores. Serão elaborados orçamentos e enviadas cartas para as entidades
apoiadoras da ACD, como em anos anteriores.
Quanto às inscrições, foi aprovada a sugestão de pré-inscrição mediante a cobrança de
uma taxa/contribuição para a viabilização do seminário. A comissão deverá tratar do
assunto e propor valores. Foi sugerida reserva de vagas para entidades
apoiadoras/patrocinadoras.
Ana apresentou a estrutura do evento, tendo sido indicado diversos nomes para
palestrantes que ainda serão consultados/convidados, para posterior divulgação. Foi
sugerido café da manhã na chegada, no início do evento, para evitar intervalo e não
interromper o evento.
Arun sugeriu a introdução de música instrumental com violão cósmico para harmonia do
ambiente.
Cristine Maia apresentou proposta de marca para o evento. Foi sugerida a redução do
número de engrenagens
para
aumentar
a
engrenagem da pizza do
orçamento. Inserir algo
que se contraponha à
engrenagem,
contra
horário,
uma
força
contrária, uma cunha
(auditoria). Sugeriu-se
trocar as fontes, a cor de
fundo para realçar as
cores do gráfico de pizza.
Representantes do Sindicato dos Bancários sugeriram contato com o sindicato em SP onde
há estrutura para gravação e comunicação.
Todos reconheceram o esforço realizado pelos integrantes do Núcleo/SP e agradeceram.
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4 – EVENTOS PREPARATÓRIOS PARA O SEMINÁRIO NOS ESTADOS
Reiterou-se o pedido para a divulgação do Vídeo “A corrupção e o Sistema da Dívida”
elaborado desde o mês de abril/2015 para estimular os debates sobre o tema nos
respectivos estados. O vídeo está disponível em:
http://www.auditoriacidada.org.br/multimidia-gallery/
Alguns estados já realizaram atividades preparatórias:
 Bahia: evento realizado no dia 18 de junho pela CNS e o CEBES-BA.
 Ceará: evento realizado no dia 4 de junho na Assembleia Legislativa.
 Minas Gerais: evento realizado no dia 9 de maio na AFFEMG.
Estados com atividades preparatórias em fase de organização:
 Brasília: o seminário preparatório será realizado em parceria com a UnB-TV no dia
18 de agosto de 2015.
 São Paulo: será realizado evento local em 30 e 31 de outubro no Teatro do Hospital
Santa Catarina na Avenida Paulista.
 Rio de Janeiro: realização do evento previsto para setembro, na UERJ.
 Alagoas: realização do evento previsto para 31 de julho
 Rio Grande do Sul: realização do evento previsto para 27 de agosto.
 Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Piauí, Paraná e Maranhão: em
andamento, sem data definida ainda.
5 - INFORMES E AVALIAÇÃO DO CURSO DA AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA
Maria Lucia informou que já foram realizadas duas turmas; uma no segundo semestre de
2014 (192 participantes) e outra no primeiro semestre deste ano (164 participantes).
As avaliações recebidas dos participantes têm sido extremamente positivas. Há sugestões
para melhorar, evidentemente.
Os cursos deveriam funcionar como fonte de renda e de fortalecimento do entendimento
sobre o tema. O objetivo de divulgar e aprofundar o entendimento do tema tem sido
alcançado, conforme avaliações recebidas e rico debate no fórum de discussão.
Os custos para a realização da primeira turma foram mais elevados que o valor das
contribuições (R$300,00). Na segunda turma a contribuição foi elevada para R$500,00 e
cobriu os custos.
Diante da grande demanda para disponibilização dos vídeos, foram feitos orçamentos com
3 prestadores de serviços, para transformação em DVD, mas os preços foram considerados
elevados.
Os presentes discordaram da ideia de transformar o curso em DVD para venda, sugerindo
a disponibilização no site, nos moldes de congressos virtuais. Sugeriu-se a elaboração de
um vídeo promocional para divulgar o tema da auditoria cidadã. O curso em EAD segue
outra formatação.
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O curso não pode terminar. Deve ser alongado o tempo para estudo. Pode ser aperfeiçoado
com articulação com os núcleos, presencial e virtual.
Foi criada uma comissão para auxiliar no encaminhamento da edição do vídeo
promocional e formas para divulgação do material do curso, integrado por: Cris, Gisella e
Alessandra e coordenado por Gisella. Apresentarão proposta na próxima reunião.
6 - Projeto de Lei Complementar nº 41-2011.
Rodrigo Ávila informou sobre o andamento do Projeto de Lei Complementar no 41, de
2011, de autoria da ex-deputada federal Luciana Genro e reapresentado pelo deputado
Chico
Alencar.
Íntegra
projeto:
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=954E2F8405824A7
D3C6B67C402D05C1C.proposicoesWeb1?codteor=861602&filename=PLP+41/2011

Trata-se da alteração da Lei Complementar nº 101/2000, de modo a estabelecer limites
para pagamento da dívida pública e para prejuízo do Banco Central do Brasil,
condicionando estas despesas à realização de auditoria da dívida pública prevista na
Constituição. O projeto deve ser votado em agosto, na Comissão de Finanças e Tributação
da Câmara dos Deputados. Precisamos garantir presença de representantes das entidades
apoiadoras e voluntários da ACD.
Diante disso, solicitamos ajuda para contato com parlamentares, não somente para a
adesão à "Frente Parlamentar Mista pela Auditoria da Dívida com Participação Popular",
mencionada anteriormente no item 2, como também para alertar sobre a necessidade de
aprovação deste projeto.
É importante contatar todos os parlamentares, especialmente os integrantes da Comissão
de Finanças, que terão direito a voto (http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cft/por-dentro-da-cft/membros) e os
líderes de partidos, que podem comparecer à Comissão para falar a favor do Projeto
(http://www2.camara.leg.br/deputados/liderancas-e-bancadas).
Cumprida toda a pauta, feitos os agradecimentos à participação de todos, foi encerrada a
reunião.

COORDENAÇÃO DA AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA
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