CONSELHO POLÍTICO DA AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA
DELIBERAÇÕES E BREVE RELATO DA
REUNIÃO REALIZADA EM 22/06/2020

No dia 22/06/2020 realizou-se, de forma virtual, a reunião do Conselho Político
da Auditoria Cidadã da Dívida, que deu cumprimento à pauta da convocatória,
conforme breve relato e deliberações a seguir.
Maria Lucia Fattorelli abriu a reunião agradecendo a presença de todas as 51
pessoas presentes, representantes de entidades parceiras, colaboradores,
representantes dos Núcleos da ACD e demais voluntários que têm construído e
fortalecido a ACD.
De início, foi solicitada autorização para inclusão de um novo item à pauta,
tendo em vista que o nosso movimento está completando 20 anos de existência e
precisamos organizar ações que marquem essa importante data. Todos concordaram
com a inclusão do item 8 à pauta: Eventos comemorativos dos 20 anos da Auditoria
Cidadã da Dívida.
1. ANÁLISE DE CONJUNTURA NO CONTEXTO DA PANDEMIA
• Aprofundamento do Sistema da Dívida e dos privilégios financeiros: R$ 1,2 trilhão
para os bancos em 23/03/2020; vários trilhões aos bancos e fundos com a EC 106,
que autoriza a compra de qualquer ativo privado em poder dos bancos pelo Banco
Central sem limite; Securitização e o desvio de arrecadação para investidores
privilegiados incluída no PLP 39; Imunidade para operadores financeiros com a MP
966; aumento da remuneração da sobra de caixa dos bancos pelo BC, entre outros
projetos em andamento: LDO 2021; Independência do BC (PLP 112/2019); Plano
mais Brasil para banqueiro (PEC 186, 187, 188 e 438).
• Atuação da ACD Nacional e dos Núcleos nos Estados
Maria Lucia
apresentou a
análise de conjuntura, destacando o
aprofundamento
das
crises
econômica (que já vinha afetando a
economia brasileira desde 2015, com
a “crise fabricada” pela política
monetária
do
Banco
Central
abordada em reuniões anteriores
deste Conselho), política, ambiental,
social
e
ética.
Destacou
o
oportunismo do setor financeiro que,
em plena pandemia, aprofunda os
seus privilégios, e está recebendo vários trilhões, enquanto faltam recursos para o
atendimento às pequenas empresas que mais geram empregos no país; o auxílio
emergencial tem valor inferior ao salário mínimo e a liberação efetiva de recursos para
a área da saúde segue ritmo lento, o que ensejou inclusive abertura de inquérito pelo
MPF. As telas da apresentação encontram-se anexas a este relato e podem ser
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utilizadas livremente, especialmente para estudos, tendo em vista a indicação de
diversos links.
2. PETIÇÕES PÚBLICAS LANÇADAS PELA AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA NO
CONTEXTO DA PANDEMIA e pedido de apoio para divulgação
https://bit.ly/2MqWb5z e https://bit.ly/2yWOXmG

Maria Lucia informou que logo que foi decretado o Estado de Calamidade
Pública devido a pandemia do Coronavírus, a Auditoria Cidadã da Dívida lançou a
petição pública que pleiteia a suspensão do pagamento dos juros e encargos da dívida
pública e a implantação imediata da auditoria da dívida com participação social, para
que os recursos sejam destinados ao combate à pandemia.
Já possuímos quase 100 mil assinaturas nessa petição, no entanto, precisamos de
muito mais, por isso foi solicitado aos presentes que divulguem o link
https://bit.ly/2MqWb5z
Acrescentou que a Auditoria Cidadã da Dívida lançou a petição pública “QUEM
VAI GANHAR OS TRILHÕES DE REAIS?” , a qual visa pressionar as autoridades a
informar os nomes dos beneficiários dos trilhões de reais que irão custar as compras
de papel podre pelo Banco Central, absurdamente autorizada pela EC 106. Esta
petição ainda conta com quase 5 mil assinaturas, mas é preciso muito mais, razão
pela qual foi solicitado aos presentes que divulguem o link https://bit.ly/2yWOXmG
Maria Lucia fez um apelo às entidades parceiras para que coloquem os links das
petições públicas em seus sites para expandir o conhecimento de seu conteúdo e
aumentar o número de assinaturas.

3. CAMPANHA “É HORA DE VIRAR O JOGO”
Maria Lucia fez um breve relato sobre os objetivos gerais da Campanha e
enfatizou a necessidade de unificar as lutas, tendo em vista que as diversas medidas
que implementam o atual modelo econômico, que só produz escassez e miséria,
fazem parte de um único jogo, e esse jogo precisa virar, pois tem prejudicado de forma
grave tanto as pessoas como o ambiente, impedindo a possibilidade de
desenvolvimento socioeconômico do nosso rico país.
Em relação aos materiais da campanha, esclareceu que já foi produzido um
folheto, disponível em https://bit.ly/3fKnTqD e Vídeos introdutórios, nos quais temos
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mencionado a necessidade de “virar o jogo” e “lutar juntos”, conforme vídeos
disponíveis em https://bit.ly/2Ym0WUM e https://bit.ly/2Z0aC6u .
Informou que foi contratada uma agência de publicidade para produzir a
identidade visual da campanha e simplificar a linguagem dos textos para aumentar o
alcance da campanha, e o lançamento será feito logo que tenhamos um bom número
de materiais prontos.
Quanto às estratégias de ação, mencionou que uma das ideias apresentadas
em reunião anterior foi o lançamento de concurso de redação e posts para estudantes,
e que estamos fazendo consulta para conseguir apoio financeiro das entidades para a
premiação dos alunos vencedores. Outra questão importante que foi levantada na
última reunião foi a ideia de criar um novo curso sobre o tema – A Economia que
queremos – e que precisamos apoio também para concretizar essa iniciativa.
No debate, várias pessoas se manifestaram elogiando a iniciativa da campanha
e oferecendo apoio e sugeriram:
§ Traduzir o conteúdo para linguagem popular, fazendo o contraponto o
que vai para bancos/ o que vai para a saúde.
§ Importância dos temas tratados na campanha, que envolvem os
valores, direitos humanos e justiça social. Necessidade de levar às
pessoas mais simples, que precisam entender isso.
§ Preparar vídeos curtos, de até 2 minutos para as entidades passarem
antes das suas Lives, ajudando a divulgar a campanha.
§ Tarefa das entidades ajudar a popularizar o tema que vem sendo bem
elaborado pela ACD.
§ Mostrar para onde está indo o imposto que pagamos, desviado na
securitização, só para pagar dívida.
§ Elaborar posts para facilitar a divulgação, pois as figuras do folheto
contém muita informação.
§ Aproximar contatos com a direção de torcidas organizadas.
§ Realizar seminários compartilhados e de forma popular para divulgar a
campanha/
§ Mostrar como a dívida impacta diretamente a vida das pessoas.
§ Ressaltar a importância e a necessidade de realizar a auditoria da
dívida, sem o que não será possível outro modelo que destine recursos
para a área da saúde e outras. Relacionar também com a reforma
tributária, que será insuficiente se não fizer auditoria da dívida. A
campanha é importante porque une as pautas e mostra qual economia
queremos.
§ Mostrar que é para virar o jogo para um outro modelo e não ficar
falando em “desenvolvimento” somente, nesse modelo atual, mas
mudar completamente.
§ Realizar Live com representantes de outros países, pois o modelo se
repete nos demais países da América Latina.
§ Realizar Live com representantes dos partidos políticos, presidenciáveis
e replicar esse debate nos núcleos da ACD.
§ Mostrar o peso da dívida pública em relação à cidade, nas eleições
municipais.
§ Contar com professores para participar da concretização do concurso
de redação e posts.
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4. CURSO SOBRE O SISTEMA DA DÍVIDA, COM FOCO NA DÍVIDA DOS
ESTADOS
Maria Lucia anunciou a abertura de nova turma do curso, com Inscrições a
partir de 01/07/2020 e início das aulas em agosto. Informou que já foram treinadas
404 pessoas nas 6 turmas realizadas e agradeceu à ANFIP e Fundação ANFIP, que
têm hospedado o curso em sua plataforma de Escola Virtual. Pediu às entidades
apoiadoras que divulguem e patrocinem seus filiados, pois é fundamental o
conhecimento do Sistema da Dívida e suas relações com os cortes de investimentos
sociais. Pediu também aos Núcleos que indiquem participantes. Mais informações
em https://auditoriacidada.org.br/cursos/
O curso é baseado nos estudos da ACD e livros publicados, que estão
disponíveis na Amazon, sendo que as pessoas que possuem Kindle conseguem
acessar gratuitamente. Acrescentou que em comemoração dos 20 anos da Auditoria
Cidadã disponibilizaremos acesso gratuito do PDF dos livros em nosso site.
Os presentes elogiaram a realização do curso e sugeriram elaborar um banco
de dados dos ex-alunos do curso da ACD, por estado/cidade e informações de
contatos para que possam ser convidados a participar dos núcleos e proferir palestras.

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
Maria Lucia destacou a importância da decisão que foi proferida pela Justiça
Federal, determinando a necessidade da instalação da CPI mista para cumprimento
do ADCT da CF/88 e realizar auditoria da dívida pública. Citou que a AGU e Senado
recorreram e a liminar foi derrubada, mas que os advogados que presentam a
Auditoria Cidadã já ingressaram com recurso para reverter a decisão do TRF1
(https://goo.gl/EBVwir).
Informou que na última reunião foi deliberada a realização de coleta de
assinaturas no Congresso Nacional para instalação de CPMI, porém devido a
pandemia as atividades inerentes a comissões parlamentares de inquérito estão
suspensas.
No debate, foi sugerida a coleta virtual de assinaturas, para adiantar, e, na
volta do funcionamento do Congresso, se trabalharia para a implantação da CPMI.
Foi sugerida também a elaboração de petição a ser dirigida de forma
simultânea aos Tribunais de Contas nos diversos Estados, para a realização de
auditoria nos estados e municípios. Foi ressaltada a gravidade do acordo feito entre
estados e o STF em valor muito inferior ao devido aos estados, havendo necessidade
de alguma atitude em relação a esse fato também.

6. DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE RECURSOS PARA
AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA
Doações podem ser feitas via PagSeguro https://pag.ae/bhCDNmy
Maria Lucia informou que a receita mensal fixa da ACD está em torno de
apenas 15 mil reais e que contamos com a ajuda das entidades, tendo em vista que é
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necessário manter as atividades da Secretaria, o acompanhamento do site e redes
sociais, as atividades do curso, estudos e pesquisas, e as pessoas precisam ser
remuneradas.
7 – APOIO AOS ESTUDOS DO OBSERVATÓRIO DE FINANÇAS E ECONOMIA DE
FRANCISCO E CLARA DA COMISSÃO BRASILEIRA JUSTIÇA E PAZ
(ORGANISMO DA CNBB)
Maria Lucia informou que foi designada para participar como membro da
Comissão Brasileira Justiça e Paz (CBJP), organismo da CNBB, desde o final de 2019
e que a sua proposta de organização de Observatório de Finanças foi aprovada no
início de 2020, especialmente diante da convocação do Papa Francisco para a
juventude do mundo inteiro para debater outro modelo econômico. Assim, o
Observatório tem o foco nessa demanda. Agradeceu às pessoas da ACD que já estão
participando dos grupos de pesquisa e, caso mais alguém possa contribuir com essa
importante tarefa, pediu para enviar e-mail para – contato@auditoriacidada.org.br
Citou a cartilha produzida com base em texto de sua autoria, no ano
internacional do laicato, a qual foi publicada pela CNBB e pode ser adquirida no site:
https://www.edicoescnbb.com.br/produto/circulos-biblicos-auditoria-da-divida-publicavamos-fazer--70285
8. EVENTOS COMEMORATIVOS DOS 20 ANOS DA AUDITORIA CIDADÃ DA
DÍVIDA
Conforme autorizado pelos presentes, foi incluído esse item à pauta, tendo em
vista que a Auditoria Cidadã da Dívida completa 20 anos de existência, contados
desde a realização do grande Plebiscito Popular da Dívida Externa realizado no ano
2000.
Maria Lucia ressaltou a importância da comemoração e da realização de
eventos e ações que marquem a data, citando:
• Convite do Prof. Ramiro Chimuris (presidente da Rede Internacional de
Cátedras - RICDP) para a organização de evento conjunto, pois a RICDP
completa 5 anos;
• Entrega de prêmios do Concurso de posts e redação da Campanha É HORA
DE VIRAR O JOGO como uma das atividades comemorativas dos 20 anos da
ACD;
• Presentes para os nossos seguidores: divulgação de materiais gratuitos no
site: livros em PDF livre, vídeos de cursos anteriores;
• Lançamento de novos livros e materiais (necessidade de desenvolver uma
marca);
• Realização de atividades nos Núcleos e integração maior com foco na
Auditoria Cidadã da Dívida.
No debate, diversos entre os presentes consideraram muito importante a
comemoração, a realização do seminário internacional, e fizeram sugestões:
§ Prof. José Menezes (Núcleo – Alagoas) se ofereceu para ajudar a
organização do evento internacional em conjunto com a Rede
Internacional de Cátedras. Ressaltou que o Estado tem cobrado
imposto dos mais pobres, dado isenções para os mais ricos, usa a
maior parte dos recursos para pagar juros e ataca os direitos sociais.
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Falou da necessidade de marcar o novo ciclo de endividamento
(externo e securitização); abordar o papel das empresas estatais e fazer
um grande raio-X do modelo capitalista que passa por um impasse no
mundo todo. Mostrar o esgotamento da política monetária.
Realizar o Seminário Internacional sobre a Dívida pública em formato
virtual e incluir os temas da reforma tributária, privatização, sistema da
dívida, trazer os apontamentos sobre o impacto disso nas pessoas.
No seminário internacional, apontar alternativas e incluir o debate sobre
a Economia de Francisco e Clara.
Incluir o debate sobre o sistema da Dívida municipal, em especial diante
do novo ciclo de endividamento com a securitização de créditos e dívida
externa.
Incluir o tema das riquezas naturais roubadas do país. Em 2019 por
exemplo, o país recebeu apenas cerca de R$4,5 bilhões de royalties
pela saída de milhões de toneladas de minerais valiosos, e ainda
ficamos com o dano ambiental.
Incluir o debate da Dívida Ecológica no seminário internacional.
Diante do vasto volume de estudos da ACD, buscar formas de produzir
um documentário mais extenso.

Cumprida toda a pauta, Maria Lucia agradeceu imensamente a presença e
participação de todos e todas, e pediu que as pessoas interessadas em colaborar
com a implementação das diversas atividades relacionadas à campanha É HORA
DE VIRAR O JOGO”, organização dos eventos comemorativos dos 20 anos da
ACD e demais ações, por favor pedimos que enviem e-mail para
contato@auditoriacidada.org.br
Reforçou o pedido para que todos acompanhem e compartilhem os nossos
trabalhos nas redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) e, durante a
pandemia, as nossas Lives toda sexta-feira às 19 horas (Youtube e Facebook).
COORDENAÇÃO NACIONAL DA AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA

Coordenação Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida
SAUS, Quadra 5, Bloco N, 1º andar – Brasília-DF – CEP: 70070-939 - Edifício OAB
Telefone (61) 2193-9731 - E-mail: contato@auditoriacidada.org.br
www.auditoriacidada.org.br
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