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1) Assumo o compromisso de defender a transparência das contas públicas e a realização da auditoria da
dívida pública, com participação popular; 2) Defender a transparência das contas públicas e a realização
da auditoria da dívida pública, com participação popular, para garantir que a prioridade dos gastos
públicos passe a ser os investimentos sociais; 3) Defender a investigação dos mecanismos financeiros
que geram dívida pública e impulsionam o seu exagerado crescimento, em especial a injustificada
elevação dos juros pelo Banco Central; 4) Defender a anulação de dívidas ilegítimas, para que os
recursos se destinem a amenizar a imensa dívida social existente no país; 5) Defender a modificação
dessa fracassada política econômica, para que ela seja substituída por outro modelo que atenda o nosso
direito ao desenvolvimento socioeconômico, com garantia de vida digna para todas as pessoas e respeito
ao ambiente; 6) utar pela revogação da Emenda Constitucional nº 95/2016; 7) Enfrentar essa política
monetária suicida e defender que em vez de esterilizar esse volume de dinheiro no Banco Central,
rendendo juros somente a bancos, esse dinheiro passe a circular na economia, reduzindo os juros dos
empréstimos às empresas e pessoas, gerando emprego e renda; 8) Lutar pela revogação da “autonomia”
do Banco Central, para que a autarquia seja obrigada a funcionar de acordo com os interesses
socioeconômicos do Brasil, com responsabilidade sobre o nível de atividade econômica e emprego em
patamares saudáveis, como os bancos centrais de outros países desenvolvidos; 9) Lutar pela ampliação da
participação social no CMN; 10) Denunciar essa falta de transparência e lutar para que o nome e
respectivo CPF ou CNPJ de detentores de títulos da dívida pública interna e externa, e o valor detido por
cada um deles, inclusive por meio de Fundos de Investimento e Previdência Privada, seja devidamente
divulgado, com ampla transparência; 11) Denunciar esse esquema fraudulento da “Securitização” na
esfera pública e lutar para impedir a sua implantação; 12) Lutar pela transparência das contas públicas e a
realização da auditoria da dívida pública dos estados, com participação popular, para que sejam anuladas
as dívidas ilegítimas e ressarcidas aos estados as quantias pagas além do devido.

É compromisso também do PSOL Piauí lutar, apoiar e votar pela aprovação do PLP 104/2022, que limita
a taxa de juros a 12% aa, como forma de denunciar e acabar com a farra do sistema financeiro, em um
dos países mais injustos do mundo, onde a concentração de riquezas e rendas da classe dominante
oligárquica promove imensa injustiça e desigualdade social, permitindo que no Brasil, país que se
destaca como um dos mais ricos do mundo, seja também o país que permite que mais 33 milhões de
pessoas estejam passando fome e mais da metade da população viva em insegurança alimentar, com
desemprego reinante, destruição dos serviços públicos, do meio ambiente e de direitos da classe
trabalhadora.
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