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PROPOSIÇÃO N° PES – C-12-ES  
EIXO TEMÁTICO 
 
(       ) A. Inovações Tecnológicas - Inovações tecnológicas no processo de 
desenvolvimento  econômica sob a ótica da Engenharia e da Agronomia 
( ) B. Recursos Naturais - O papel da Engenharia e da Agronomia na              
utilização e aproveitamento de recursos naturais com sustentabilidade 
( X ) C. Infraestrutura - A governança da política de infraestrutura brasileira             
sob a ótica da Engenharia 
( ) D. Atuação Profissional - Os rumos da formação profissional da            
Engenharia e Agronomia brasileiras 
( ) E. Atuação das empresas de Engenharia - Governança das empresas de             
Engenharia e obras públicas 
 
TÍTULO DA PROPOSIÇÃO – AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA PÚBLICA 
 
I - Situação existente  
 
A ampliação do Estado constitui o reconhecimento de que os problemas do país são imensos,               
de difícil solução, exigindo políticas de longo prazo e um nível de investimentos além da               
capacidade do setor privado. 
Frente a problemas tão imensos e tão difíceis, faz se necessário construir uma vontade coletiva               
e instrumentos públicos, que só o Estado pode viabilizar. 
A ampliação do papel do Estado constitui também a garantia de que haja um amplo               
florescimento das pequenas, média e grandes empresas da área tecnológica, precisamos           
construir um Estado forte, comprometido com a soberania nacional, com igualdade social, com             
a democracia e com o desenvolvimento. 
 
II- Descrição da proposição  
 
Que o sistema CONFEA-CREA, seja mais um ente em defesa da área tecnológica, a exigir do                
GOVERNO FEDERAL DO BRASIL, por meio de instrumentos legais e de pressão junto ao              
Congresso Nacional, para difundir a URGENTE e necessária AUDITORIA DA DÍVIDA           
PÚBLICA NACIONAL. 
 
III- Justificativa 
 
Um projeto de desenvolvimento, voltado a superar a dependência externa, a desigualdade            
social e com democracia forte implica em combinar reformas estruturais com políticas públicas. 
Um Estado forte pode e deve contribuir para o desenvolvimento em beneficio dos interesses              
públicos, coletivos e majoritários de toda a sociedade. 
Nesta aspecto, a AUDITORIA CIDADÃ terá papel fundamental para que recursos sobrem para             
implantação de políticas Púvblicas, considerando que nos países onde esta auditoria foi            
realizada o que hoje o país paga de juros, sem amortizar o capital, reduzirá em patamares                
muito elevados, algo em torno de 70% (setenta por cento) a exemplo do ocorrido no Equador, o                 
que pode representar receitas extras para implementação de políticas para o desenvolvimento. 
 
IV - Fundamentação legal 



LEI 5.194-66 
 
IV - Sugestão de mecanismo de implantação  
Participação efetiva do Sistema CONFEA-CREA no FÓRUM NACIONAL DA AUDITORIA          
CIDADÃ DA DIVIDA PÚBLICA DO BRASIL. 
Construir as reais condições em conjunto com todos CREAS, como indutor protagonista e             
supervisor das ações junto ao Congresso Nacional, indicando que os resultados financeiros            
desta auditoria sejam utilizados em seu maior percentual, em programas de políticas públicas             
de investimentos em todas as formas de ações na infraestrutura nacional. 


