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AUDITORIA CIDADÃ CONTRA O SAMPAPREV
A Auditoria Cidadã da Dívida apoia os servidores municipais contra o SAMPAPREV,
pois entende que se trata de mais uma manobra para diminuir os direitos da
população e o desenvolvimento do município. A questão da Previdência está no centro
de um grande esquema nacional que visa beneficiar o sistema financeiro: O AJUSTE
FISCAL.
Ajuste Fiscal é uma expressão que pretende confundir o cidadão, alegando que os
rombos nas contas públicas, sejam no Governo Federal ou nos governos estaduais e
municipais, são devidos aos excessivos gastos nas áreas sociais e de desenvolvimento,
ou seja: Saúde, Educação, Segurança, Saneamento, Pesquisa, Infraestrutura etc.
Trata-se da maior mentira divulgada pelo governo e pela mídia, desde 2016! O que não
se divulga é que os maiores gastos do orçamento são os financeiros, ou seja, juros e
encargos da Dívida Pública, uma dívida repleta de fraudes, ilegitimidades e
ilegalidades. Ela consome QUASE METADE do orçamento federal e penaliza também
estados e municípios. O Artigo 26 das disposições Transitórias da Constituição de 88
determina que seja realizada uma Auditoria da Dívida Pública, mas isso nunca
aconteceu!
De acordo com o governo, a solução para ajustar as contas públicas seria fazer cortes
nessas áreas e diminuir o tamanho do estado, através de privatizações, ou seja: sobrar
ainda mais dinheiro para a infame Dívida Pública!
AJUSTE FISCAL, CORTES e PRIVATIZAÇÕES são as palavras que explicam tudo o que está
prejudicando o nosso país, inclusive estados e municípios.
O Ajuste Fiscal foi garantido pela Emenda Constitucional nº 95, que congela os
investimentos públicos durante 20 anos, ou seja, durante esse período estão proibidos
aumentos nos investimentos sociais, deixando porém o endividamento público livre e
solto!
Os Cortes no Orçamento foram garantidos pela Emenda Constitucional nº 93, que
permite desviar para o sistema financeiro até 30% dos recursos previstos para as áreas
sociais!

As Privatizações estão indo de vento em popa, com o pretexto de “diminuir o
tamanho do estado”. Diminuir para quem?... Você sabia que no ano passado foi
realizada uma CPI da Previdência, em Brasília? Ela constatou que NÃO HÁ ROMBO NA
PREVIDÊNCIA. A Auditoria Cidadã participou da CPI e publicou farto material, acesse o
nosso site! Então, a quem interessa reformar a Previdência? É ao Sistema Financeiro,
que lucra com a Capitalização. No Chile, o sistema foi implantado na década de 80 e
levou à miséria a população idosa, que contribuiu com os fundos, mas recebeu
migalhas em troca! 30 anos depois, a população chilena está pedindo para voltar ao
sistema antigo de previdência pública!
Servidor/servidora de São Paulo: não baixe a guarda! Diga NÃO ao PL 621/16!
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