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Brasília, 18 de abril de 2013 
Às Entidades Apoiadoras da Auditoria Cidadã da Dívida, 
 
Assunto: ATO PÚBLICO PELA REVISÃO DA DÍVIDA DOS ESTADOS E 
MUNICÍPIOS COM A UNIÃO 
 
 

Encaminhamos, o CONVITE da Ordem dos Advogados do Brasil para o 
Ato Público pela Revisão da Dívida dos Estados e Municípios com a 
União, a ser realizado dia 15 de maio de 2013, a partir das 14 horas, no 
plenário da OAB em Brasília. 
 

A OAB convidou entidades da sociedade civil para co-organizar o 
referido Ato Público, entre elas a Auditoria Cidadã da Dívida, abrindo esta 
oportunidade também para todas as entidades que puderem participar e 
enviar representantes para o evento. 
 

Diante disso, repassamos o convite para essa entidade, juntamente 
com o nosso pedido de empenho na avaliação da possibilidade de participar 
dessa importante iniciativa da OAB. 
 

O ato possibilitará debater o problema da dívida dos estados e 
municípios, a fim de compreender porque faltam recursos para investimentos 
em saúde, educação, segurança, infra-estrutura; para o pagamento dos 
precatórios judiciais, bem como para o atendimento a tantos direitos 
humanos e sociais ainda negados a milhões de brasileiros. 

 
As condições impostas nos contratos firmados a partir de 1997 se 

mostraram extremamente onerosas e ofensivas ao Federalismo, gerando 
indevida subtração de recursos dos estados e municípios que precisa ser 
revista e corrigida. 

  
Todos estão convidados a somar esforços em defesa do Federalismo e 

da justiça fiscal e social que pretendemos alcançar mediante a histórica 
revisão deste processo. 
 

Caso seja possível a participação dessa entidade, solicitamos o envio 
da logomarca para o endereço auditoriacidada@gmail.com até o dia 18 de 
abril, para que a mesma conste do convite que será expedido pela OAB. 

 
Atenciosamente, 
 

Maria Lucia Fattorelli 

Coordenadora 
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