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RELATOR DO PLP 104/2022 NA CFT DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS RECEBE
REPRESENTANTES DA ACD
C
om o objetivo de apresentar a
nossa proposta de forma mais detalhada, a equipe da Auditoria Cidadã
da Dívida (ACD) foi até a Câmara dos
Deputados no dia 19 de outubro de
2022 para um encontro com o relator do PLP 104/22 na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara,
deputado federal Júlio Cesar (PSD-PI).
O parlamentar recebeu Maria Lucia
Fattorelli (coordenadora nacional da
ACD), Maria Cristina Araújo (economista e ex-presidente do Corecon-DF)
e Victor Hugo Gomes (colaborador da
ACD) para um proveitoso debate sobre o Projeto de Lei Complementar
que visa acabar com a farra dos juros
no Brasil.
No encontro foram entregues artigos da ACD e também a carta que
pede a aprovação do PLP 104 sem alterações. Por sua vez, o deputado Júlio Cesar nos presenteou com a publi-

cação “O Brasil e o Mundo
em dados comparativos”,
de sua autoria. O parlamentar prometeu analisar
a proposta com bastante
atenção, já que também
é um questionador da
imensa lucratividade dos
bancos e dos juros altos
praticados no país.
O deputado Pedro
Uczai (PT-SC), relator do
PLP 104/22 na Comissão
de Legislação Participativa da Câmara, descreveu a proposta como
muito bem fundamentada, e a expectativa é por uma
análise positiva também na CFT.
Segundo Maria Lucia Fattorelli “quase 80 países no mundo já possuem
limite para juros e o Brasil também
precisa ter, pois a ganância dos ban-

cos não tem limite”. Se aprovado na
CFT, o PLP 104 seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJ) em sua última parada antes de chegar ao plenário e ser
votado por todos os deputados (as).

NÚCLEO DA ACD NO PIAUÍ
TAMBÉM SE REUNIU COM RELATOR
DO PLP 104/2022 NO ESTADO

N

o dia 11 de novembro, foi a vez do Núcleo Piauí da ACD
reforçar o pedido pela aprovação do PLP 104/22 ao deputado federal Júlio César. Madalena Nunes (Coordenadora
do Núcleo Piauí) e Donato Filho (Diretor Administrativo-Financeiro do Sintrajufe Piauí) foram recebidos pelo relator
de nosso projeto na CFT e conversaram sobre a importância
de um relatório favorável ao Limite dos Juros e de reajuste
para as servidoras e servidores públicos - algo que já não
acontece há seis anos! Sobre o PLP 104, Júlio Cesar reafirmou seu interesse pela pauta e se colocou à disposição para
debater e se reunir com representantes da ACD, pois para

ele o projeto pode ser aperfeiçoado e por isso indicou a
necessidade de realização de futuras reuniões. O deputado
também concordou sobre a importância de uma audiência
pública para tratar sobre o PLP 104.

NÚCLEOS ACD SÃO PAULO E ALAGOAS JÁ REALIZARAM O LANÇAMENTO
LOCAL DA CAMPANHA PELO LIMITE DOS JUROS NO BRASIL

O

s núcleos São Paulo e Alagoas da Auditoria Cidadã da Dívida já fizeram sua parte com o lançamento da Campanha pelo Limite dos Juros. O evento mais recente foi do núcleo alagoano em live com
as presenças do Prof. José Menezes Gomes (prof. da
UFAL e Coordenador do Núcleo AL da ACD), Maria
Lucia Fattorelli (Coordenadora nacional da ACD), Prof.ª Valéria Correia (ex-reitora da Ufal e representante
do Fórum Alagoano em defesa do SUS) e de representantes dos Centros Acadêmicos de Economia da

UFAL-Santana e UFAL-Maceió. Já São Paulo, primeiro
estado a lançar a campanha regionalmente, contou
com as participações do Prof. Ladislau Dowbor (economista e professor da PUC/SP) e do Prof. Márcio Pochmann (economista e professor da UNICAMP), além
de Maria Lucia Fattorelli (coordenadora nacional da
ACD). Em breve os demais núcleos regionais da Auditoria Cidadã da Dívida acompanharão essa iniciativa e
promoverão mais eventos como esses para fortalecer
o nosso movimento e espalhar essa ideia pelo Brasil!

NOVO GOVERNO, MESMA LUTA!

M

esmo com a transição para um governo que, ao site da Câmara dos Deputados, pode ter número bem
menos em termos gerais, indicou a criação de mais expressivo que os cerca de 1.200 votantes que
linhas de créditos a juros baixos para micro e peque- já se manifestaram até agora. Vamos mostrar que sonas empresas, a limitação dos juros no país precisa mos muitos, pedindo LIMITE DOS JUROS JÁ! Acesse
conquistar grande apelo popular, a fim de alcançar a a enquete oficial em https://forms.camara.leg.br/ex/
necessária pressão, suficiente para a sua implementa- enquetes/2333328 e com um rápido cadastro faça a
ção. Convencer tantos parlamentares a enfrentarem sua parte votando favoravelmente. Aproveite para
os poderosos banqueiros é uma tarefa diária, onde compartilhar com o máximo de pessoas! #Limitecada e-mail, mensagem em rede social ou voto em DosJurosJá #TemQueVirarLei
enquete oficial ajuda!
O site da Auditoria Cidadã da Dívida criou uma
ferramenta de fácil acesso para que, com apenas
1 clique, todos possam enviar aos parlamentares
da Comissão de Finanças e Tributação (CFT) uma
mensagem pedindo que aprovem o PLP 104/22
com urgência e sem modificações! Basta acessar
www.auditoriacidada.org.br/pressione-a-cft-pe1.196
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