
RESPOSTAS DOS (AS) CANDIDATOS (AS) AO GOVERNO DE MINAS GERAIS, SOBRE A AUDITORIA DA DÍVIDA PÚBLICA - 2014 
Os campos em branco significam que o (a) presidenciável não enviou resposta ao questionário. Os nomes estão em ordem alfabética. 

 

Questões 

Cleide 
Donária  

 
(PCO) 

Eduardo 
Ferreira  

 
(PSDC) 

Fernando 
Pimentel  

 
(PT / Minas 
pra Você) 

Fidelis 
Alcântara  

 

(PSOL / 
Frente de 
Esquerda 
Socialista) 

Pimenta da 
Veiga  

 
(PSDB / 

Todos por 
Minas) 

Tarcisio 
Delgado  

 
(PSB / Minas 

quer 
Mudança) 

Professor 
Tulio Lopes  

 
(PCB) 

Você sabe que a dívida pública consome mais de 
40% do Orçamento Federal, a cada ano, retirando 
recursos de todas as áreas sociais, inclusive 
afetando as transferências a estados e municípios? 

   SIM   SIM 

A realização da auditoria da dívida pública está 
prevista no art. 26 da Constituição Federal (ADCT). 
Seu programa de campanha está comprometido 
com essa questão? 

   SIM   SIM 

Você tem conhecimento dos diversos indícios de 
ilegalidades e ilegitimidades da dívida pública 
(federal, estaduais e municipais) descobertos 
durante a CPI da Dívida Pública na Câmara dos 
Deputados em 2009/2010? 

   SIM   SIM 

Durante o período de campanha você apresentará 
publicamente a proposta da Auditoria da Dívida em 
sua propaganda eleitoral? 

   SIM   SIM 

Você tem conhecimento da gravidade da situação 
da dívida dos estados e diversos municípios? 

   SIM   SIM 

Caso eleito, a Auditoria Cidadã da Dívida poderá 
contar com o apoio efetivo de seu mandato para 
lutar pela realização da auditoria da dívida pública? 

   SIM   SIM 

Você soube da experiência recente do Equador, que 
auditou  sua dívida pública, identificou diversas 
ilegalidades, anulou grande parte dessa dívida e 
conseguiu triplicar os investimentos sociais, o que 
resultou na reeleição do Presidente da República? 

   SIM   SIM 

Observação: O Núcleo Mineiro da Auditoria Cidadã da Dívida protocolou, no dia 18/7/2014, cartas nos comitês dos candidatos Fernando Pimentel (PT) e Pimenta da 
Veiga (PSDB). Aos candidatos Eduardo Ferreira (PSDC), Cleide Donária (PCO), Prof. Túlio Lopes (PCB), Tarcísio Delgado (PSB) e Fidelis Alcântara (PSOL), as  cartas foram 
encaminhadas via e-mail em  23/7/2014. Somente os candidatos Fidelis Alcântara (Psol) e Prof. Túlio Lopes (PCB) agendaram reunião. As reuniões aconteceram em 
24/07 e 30/7, respectivamente. O  questionário foi entregue aos candidatos na reunião com o Núcleo Mineiro da ACD. 


