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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Senhoras e Senhores,

vamos iniciar a reunião da votação, que ainda podemos continuar, da votação do

requerimento do Deputado Zuppo. Pergunto se foram distribuídas as atas...as listas

de presença para esta reunião. Nós já estávamos no processo de votação. Todavia,

eu vou abrir uma exceção, para que o Sr. Relator use da palavra, pra encaminhar o

requerimento. Como se sabe se trata do requerimento que requer a quebra do sigilo

fiscal, bancário e telefônico de 21 laboratórios. O sigilo fiscal já foi quebrado. Tem a

palavra, portanto, o Relator...o autor, Deputado Fernando Zuppo.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Obrigado, Presidente. Sr.

Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, Presidente, V.Exa. é testemunha

dos esforços que nós temos feito, pra que seja possível manter a hegemonia da

Comissão. Que ela continue sendo e se comportando como um só bloco. E acredito

que isso esteja alcançando sucesso, porque essa reunião que nós acabamos de

participar mostra bem a evolução de todos nós, da primeira pra de hoje. Não é

ainda o ideal, mas acredito que tenhamos avançado primeiro. Tanto é que da

primeira vez que este meu requerimento foi colocado em votação eu acabei

concordando com V.Exa., pra que nós retirássemos de pauta, porque senti que

àquela época havia ainda controvérsias sobre o assunto e que nem todos os

Deputados estavam ainda convencidos da necessidade da quebra, principalmente

do sigilo bancário. Agora, Sr. Presidente, após o pronunciamento de ontem do

Secretário da Receita Federal, Dr. Everardo Maciel, das perguntas que formulamos

a ele...inclusive ouvi V.Exa., numa entrevista, dizendo que nós estávamos quase

que antecipando a votação de amanhã para hoje e o senhor se referia a isso

ontem. Percebi que vários companheiros nossos que tinham dúvida sobre esse

requerimento acabaram por dissipá-las. Principalmente tendo em vista algumas das

declarações do Secretário da Receita, quando afirmou que o setor é dos mais

lucrativos, que hoje o setor de medicamentos, ele proporciona maiores lucros do

que o setor de cigarros e de bebidas. Quando ele nos falou aqui ontem que dos 38

maiores laboratórios, ele já tem dez sob investigação, por suspeita de

irregularidades...Então, diante do pronunciamento dele ontem, nós tivemos uma

noção clara do tigre que se defronta a nossa frente. Eu mais do que antes acho que

esta Comissão, pra poder enfrentar esse cartel que está aí a nossa frente, judiando

do povo brasileiro, ela não pode realmente se dividir. Ela tem que continuar num
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bloco e cada vez mais coeso. Então, se V.Exa. me permitisse, eu gostaria de fazer

uma proposta, na tentativa de buscar continuar com essa hegemonia. Eu proporia a

V.Exa. que nós desmembrássemos o meu requerimento, que seria votado hoje, e

nós votaríamos hoje somente a quebra do sigilo bancário. O sigilo telefônico ficaria

prum segundo momento, desde que nós, Comissão, chegássemos à conclusão da

sua necessidade também, para a complementação dos trabalhos realizados quando

da quebra do sigilo bancário e quando da quebra do sigilo fiscal, tão bem proposto

à época pelo Sr. Relator, Deputado Ney Lopes. Em contraprestação, é isso; em

contraprestação é o desmembramento desse requerimento nesta data. Eu proporia

ao Sr. Relator, pra que ele retirasse o seu requerimento, que propõe a quebra

restrita, dentro de conceitos muito bem definidos por ele, não os critico. E entendo

que o Sr. Relator buscou, dentro da sua órbita, uma quebra de sigilo que, no seu

entender, era...à época era a conveniente. Mas eu proporia a ele: Deputado Ney

Lopes retiraria o requerimento dele, e nós votaríamos aqui e buscaríamos o

consenso dentro dessa Comissão, pra que nós não tivéssemos aqui nem

vencedores, nem vencidos; pra que nós pudéssemos realmente ir à luta num corpo

só, unido em busca disso que o povo tanto espera aí fora, que não é a nossa

divisão, mas é o nosso fortalecimento, na busca da quebra desse cartel, desses

preços abusivos, né, dessa exportação de capital, dessa sonegação fiscal que nós

estamos assistindo hoje aqui no Brasil, Sr. Presidente. Era essa a minha proposta e

eu submeto à consideração de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Sr. Deputado

Fernando Zuppo, o discurso de V.Exa. soa aos meus ouvidos como música — e eu

que não entendo nada de música —, porque outra não tem sido a minha

preocupação de quando adoto algumas medidas de precaução, no sentido de

buscar o consenso da Comissão. Não que democraticamente as votações não

reflitam vontades respeitáveis e que devam ser cumpridas, mas é que uma

Comissão, quando decide por um voto a mais, um menos, derrota-se uma tese ou

dá-se vitória à outra por um voto, sempre representam uma certa divisão da

Comissão. De forma que eu vejo na proposta de V.Exa. um sentido de contribuição

e quero, desde logo, com muito entusiasmo, ouvir o parecer do Sr. Relator sobre a

matéria. 

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu

comungo, Sr. Presidente, da satisfação de V.Exa. e louvo a postura e a atitude do
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eminente Deputado Fernando Zuppo. Nos embates parlamentares, são normais as

divergências, até porque o Parlamento é, por essência, dialético. E quando ele

deixa de ser dialético, ele perde a sua natureza fundamental de contribuição à vida

social. Nós aqui, até então, estávamos debatendo teses parcialmente aceitas, ou

seja, o meu pensamento, desde o início, foi muito claro de acolher a quebra do

sigilo bancário, porém, estabelecendo um paradigma. Podia não ser o melhor, mas

era meu dever apresentá-lo, porque evidentemente que é um pressuposto duma

quebra de sigilo uma orientação. Vem o Deputado Fernando Zuppo e faz essa

proposta de muito bom senso. Eu retiro imediatamente, com o maior prazer, e

louvando a maioridade desta Casa e sobretudo a clarividência de S.Exa., o meu

parecer e a minha proposta. E desde já antecipo o encaminhamento favorável, na

forma como foi proposto pelo eminente Deputado Fernando Zuppo, que é, sem

sombra de dúvida, uma grande contribuição ao trabalho que todos nós estamos

tentando fazer. Cada um sob sua ótica, sob a sua visão ideológica, política,

partidária, mas todos convergindo pra uma realidade, que é inegavelmente a

abusividade de preços de medicamento neste País. Então, o Deputado Fernando

Zuppo contribui muito para que se tenha não a eliminação das divergências, mas

que elas permaneçam como uma forma de enriquecimento e nunca como um

instrumento de conflito. Encaminho favoravelmente à proposta do eminente

Deputado Fernando Zuppo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - O Deputado

Caropreso havia pedido, pela ordem, a palavra. Eu peço aos Srs. Deputados a

gentileza da síntese, se possível. Tem a palavra o Deputado Caropreso.

O SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, mais uma vez a CPI dos Medicamentos acho que evoluiu. Evoluiu em

qualidade no encaminhamento dessa proposta, que, na semana passada, estava

na base praticamente do conflito e até infelizmente de posições pessoais ou de

grupos, levando à impressão pública de que a vontade de membros dessa CPI não

era o de resolver esse grande problema do alto preço dos medicamentos no País.

Acredito que, com as declarações do Sr. Everardo Maciel, no dia de ontem, ficou

mais do que reforçado a necessidade de nós analisarmos, de uma maneira muito

mais...crítica, analítica, todo esse movimento financeiro desses grandes

laboratórios, para podermos, daí sim, concluir sobre se houve ou não, se está

havendo ou não, transferência ilegal para o exterior e também...concluir se há ou
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não preço abusivo de remédio no Brasil. Então, eu gostaria também de parabenizar

o nobre Deputado Fernando Zuppo e o Presidente da Comissão e em especial o

Relator da Comissão, que tão bem soube absorver a síntese do que pensam os

membros da CPI. 

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado, Deputado

Caropreso. Com a palavra o nobre Deputado Luiz Bittencourt.

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente, eu gostaria

também de saudar aqui essa decisão tomada pelo Deputado Fernando Zuppo e já

manifestada pelo nobre Relator de que nós possamos votar a quebra do sigilo

bancário de consenso. Ontem ficou bem claro aqui, com as colocações feitas pelo

eminente Diretor da Receita Federal, Dr. Everardo Maciel, sobre a necessidade de

haver um interlaçamento de informações, naturalmente com a quebra do sigilo fiscal

paralelamente à quebra do sigilo bancário. E mais ainda, Sr. Presidente: eu trouxe

aqui...uma matéria que foi publicada pela Folha de S.Paulo na semana passada,

aonde os laboratórios se dizem tranqüilos, se colocam, às vezes, mais avançados

do que alguns membros dessa CPI, naquele momento, quando eles se dispõem a

abrir o seu sigilo bancário, dizendo que não tinham nada a esconder, que empresas

do tamanho, do porte das deles estão prontas para enfrentar qualquer tipo de

fiscalização. Quer dizer, até seria até um desafio dos laboratórios a essa Comissão,

para que nós pudéssemos realmente proceder à quebra do sigilo bancário e essa

fiscalização que todos nós ansiamos tanto por fazer. Então, eu quero aqui saudar

essa decisão, reafirmar o meu voto favorável à quebra do sigilo bancário e,

posteriormente — eu tenho certeza —, também do sigilo telefônico, que vão ser

tantas as implicações, que nós teremos que fazer uma fiscalização mais profunda. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Vamos à votação...

V.Exa...Vamos à votação.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Sr. Presidente, pela ordem. Sr.

Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Todos os partidos já

orientaram...a votação. Com a palavra o Deputado Mosconi

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Sr. Presidente, gostaria apenas,

Sr. Presidente...na sessão da semana passada, eu até me manifestei, aceitando as

ponderações do Relator, naquela oportunidade...eu acho que o som aqui não tá
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bom...o som. Mas eu gostaria, Sr. Presidente, de...depois da reunião de ontem com

o Dr. Everardo Maciel, que fez uma exposição extremamente elucidativa sobre a

questão e nos explicando com detalhes a importância da quebra do sigilo bancário,

eu também gostaria de saudar a iniciativa do Deputado Zuppo e do Relator. Eu

acho que nós chegamos quase a um consenso aqui nessa Comissão, no dia de

hoje, com relação à quebra do sigilo bancário. Então, eu queria manifestar

essa...essa opinião, que adveio da exposição feita ontem pelo Dr. Everardo Maciel.

Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Sr. Presidente, pela ordem, Sr.

Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Pela ordem, o

Deputado Max Rosenmann. Depois, o Deputado Linhares.

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Sr. Presidente, senhores membros

da Comissão, eu acho que tá sendo conduzido essa questão da quebra do sigilo

bancário aparentemente com grande harmonia e responsabilidade. Ontem foi dito

aqui e foi levantado pelo Deputado Zuppo que...o Secretário da Receita, Everardo

Maciel, já vinha observando 38 laboratórios, dos quais estão incluídos 21 que nós

estamos pedindo a quebra do sigilo. Já que a Receita está familiarizada com o

assunto, já que são empresas já identificadas com um pré-trabalho da Receita, que

vai nos auxiliar nessa questão da quebra do sigilo tecnicamente, por que não

quebrar, em vez de 21, os próprios 38 laboratórios já identificados pela Receita, já

que há uma familiaridade da própria Receita?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Não há nenhuma

razão, Deputado, pra emendarmos agora. Eu creio que o requerimento tá com 21 e

eu acho que as justificativas, os formalismos...deve ser...eu acho que, no

caso...Não que não assista razão a V.Exa. de sugerir, mas eu queria discutir isso

numa outra reunião, pra facilidade dos andamentos. Concorda V.Exa.?

O SR. DEPUTADO MAX ROSENMANN - Concordo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Muito obrigado,

Deputado Max Rosenmann. Com a palavra o Deputado Salatiel Carvalho.

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO - Sr. Presidente, eu quero

também saudar esse consenso, mas eu não quero ficar com a idéia de que o

Deputado Fernando Zuppo está... recuando na sua proposta inicial...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Não é recuo.
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O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO - ...que era claramente de pedir

inclusive a quebra do sigilo telefônico. Só pra um esclarecimento, o Deputado não

tá recuando, tá desmembrando o requerimento, mas o requerimento que pede a

quebra do sigilo telefônico é mantido. É esse o esclarecimento que eu quero.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Foi claro, Deputado.

Nós estamos votando...primeiro nós havíamos quebrado o sigilo fiscal, agora

estamos quebrando o sigilo  bancário, se  a Comissão decidir assim. Nada impede

que oportunamente a gente possa votar a terceira parte do requerimento, que é

quebra do sigilo telefônico.

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO  - Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Deputado Linhares

com a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - Sr. Presidente, eu penso que havia

dentro desta Comissão um clima de ansiedade. E a maturidade do Sr. Relator e do

nosso colega Deputado Fernando Zuppo, ela, de certo modo, ela revela o grau de

maturidade e também a maneira como V.Exa. vem conduzindo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO JOSÉ LINHARES - Vejamos aqui que nós não estamos

na queima de fogos de vaidades; nós tamos na busca de realmente descobrir,

perante a nossa população, sobretudo,  como  frisava o Deputado Fernando Zuppo,

açoitada pela necessidade, sobretudo mais carente. Então, eu queria pedir a

V.Exa., se fora possível, que nós encaminhássemos rapidamente esta votação,

porque nós temos aqui uma ilustre pessoa que vem hoje nos visitar, colega nosso.

Então, se nós déssemos um pouco de celeridade ao que já é consenso, V.Exa.,

usando o nosso Regimento, procedêssemos à votação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Muito obrigado a

V.Exa. Vou dar a palavra ao último que pediu questão de ordem e vou seguir a sua

orientação, Padre Linhares, sem esquecer de lhe agradecer a referência elogiosa.

Muito obrigado. Deputado Magela, V.Exa tem questão de ordem ainda a formular?

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - É só, Sr. Presidente, trinta

segundos. É saudar o acordo que aqui espero que façamos, a votação por

consenso, mas ao mesmo tempo solicitar a V.Exa. que, tão logo votemos — e eu

sei que V.Exa. fará isso —, já encaminhe os requerimentos. Mas...mais do que isso,

que V.Exa. possa solicitar à Direção do Banco Central agilidade no processo da
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remessa das informações, porque nós sabemos que é demorado e que pode ter

conseqüências a demora na chegada dessas informações.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Espero assinar isso

imediatamente, ainda hoje ou amanhã, e vou dar um prazo ao Banco Central. Creio

que podemos fazer...

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Nobre Presidente, ainda para uma

colocação. O Deputado Arlindo Chinaglia fez um requerimento para a quebra do

sigilo telefônico, que está em pauta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Nós vamos votar.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - O silêncio do Deputado Chinaglia

certamente faz com que a gente imagine que ele esteja de acordo com o

encaminhamento do Deputado Fernando Zuppo, mas já há o requerimento dele

aqui em pauta, pra uma posterior decisão.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Pela ordem. Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Sim. Pela ordem,

Deputado Arlindo Chinaglia.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Eu até o momento estava

calado exatamente porque estou desejando que se vote rapidamente, até porque

creio que esse consenso hoje é conseqüência de trabalhos anteriores. Isso não foi

gratuito, foi fruto de reflexão e de esforços de vários Deputados. E desde o primeiro

dia, quando se votou primeiro o sigilo fiscal, a quebra, e ficou para...a posteridade

outras votações, à guisa de facilitar esse entendimento e eventuais posturas

individuais, nós havíamos sugerido, ainda sem termos requerimentos por escrito,

que fosse desdobrada a votação. Portanto, eu estou plenamente de acordo com o

desdobramento. Então, eu tenho o requerimento individualizado sobre a quebra de

sigilo telefônico, é verdade, como bem assinala o Deputado Alceu Collares, como

também tenho sobre a quebra de sigilo bancário. Portanto, aí, como não tá em

questão, digamos, eventuais autorias,  mas, sim, o mérito, então, eu tenho total

acordo que seja votado sob a égide do requerimento do Deputado Fernando Zuppo,

o que, à guisa também de encaminhamento, em outro momento, podemos votar, se

tivermos, digamos, o ímpeto, a convicção, a oportunidade política, a quebra do

sigilo telefônico.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS VIEIRA - Sr. Presidente, sobre o

assunto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Sobre o...Deputado

José Carlos, eu darei a palavra, eu não posso deixar de ser liberal num instante em

que estamos fazendo um entendimento, mas apelo aos Srs. Deputados para que a

gente aproveite  esse momento de consenso e vote. Tem V.Exa. a palavra.

 O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS VIEIRA - É, Sr. Presidente, eu sei que...

eu sei que se formou esse consenso a partir do depoimento, que nós ouvimos

atentamente ontem, do Dr. Everardo Maciel. Mas eu...ainda me restaram algumas

dúvidas e eu me ausentei um pouco deste plenário aqui, há pouco, e fui à

Biblioteca, onde fui pesquisar em um livro sobre Princípios Fundamentais do Direito,

que li a dois anos atrás, quando estávamos discutindo questões importantes como

aborto e pena de morte aqui nessa Casa. E eu me lembro — me lembrei — que lá

naquele importante livro do Professor Maurício Ribeiro, ele falava sobre a inovação

que trouxe a nossa Constituição, ao consagrar não só o princípio da privacidade,

mas avançamos até...adentramos o princípio da intimidade, que é uma novidade

que não existe até em Constituições de outros países. Mas por que eu fui fazer

isso? Porque me chamou atenção, no depoimento do Dr. Everardo Maciel, que ele

dizia que era justo quebrar o sigilo bancário, para efeito de fazer uma completa

fiscalização. Quebrar o sigilo fiscal e quebrar o sigilo bancário era necessário, para

o completo cruzamento dos dados e investigação das destinações dos recursos e

das origens dos recursos. Pois muito bem. Mas isso é muito diferente do que levar

a público e quebrar o sigilo bancário numa CPI ou num tribunal, porque a devassa

leva a público questões de privacidade e de intimidade, constrangendo não só a

pessoa jurídica, mas constrangendo pessoas, diretores, fornecedores e etc. Então,

a opinião que eu trago aqui e que...não retirando o consenso, de forma nenhuma.

Acho que nós precisamos avançar, mas a opinião que eu traria aqui, para ser

submetida a esse Plenário, é de que nós deveríamos quebrar, sim, o sigilo

bancário, para efeito de fiscalização, ou seja, entregar esse instrumento importante

da quebra do sigilo bancário à Receita Federal e aos fiscais, de maneira que isso se

fizesse sem a possibilidade de ferir aqueles princípios que nós queremos proteger,

que são os princípios da privacidade e da intimidade. Essa é a minha opinião, que

eu queria deixar aqui, de uma preocupação que eu tive de trazer a esse plenário.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Sim. Eu quero,

Deputado...eu  escutei V.Exa. com muito apreço. Tenho o maior apreço e

consideração por V.Exa., mas indefiro in limine. Os documentos da quebra ficarão

nesta CPI. Não irão pra Receita. Não há necessidade disso. Não podemos fazê-lo.

Não é este o sentido da quebra, entendeu? A quebra ficará a serviço desta

Comissão, entendeu? Não poderemos mandar pra Receita, porque aí como

haveremos de nos responsabilizar, entregue a um órgão documentos quebrados

por esta CPI? Isto invalidaria a nossa quebra, no meu entender. Serão analisados,

se necessário, pelos Deputados e pelos assessores desta Comissão, entendeu? 

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Muito bem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - E assegurar os

Deputados disso.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Muito bem. No meu caso é por

desconfiança da Receita.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Sr. Presidente, mas o

Deputado José Carlos Vieira está falando lastreado no que disse o próprio

Secretário Everardo Maciel ontem. Ele disse que iria utilizar esses dados para fins

de fiscalização, Presidente. Ele falou aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Não, não, não. O

Deputado...o Dr. Everardo é um depoente, é um colaborador, mandará assessores

pra nós, mas não é órgão auxiliar nosso. Ele tem uma outra autonomia, e nós não

podemos fazer isso. 

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presidente, para uma questão de

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Não há como deferir

esse requerimento.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Questão de ordem a

V.Exa.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Eu discordo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - V.Exa. pode discordar.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Sim, mas eu discordo. Eu acho

que, se a Receita Federal, com todo o seu quadro técnico...
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O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Fala no microfone.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - A Receita Federal, com todo o

seu quadro técnico, à disposição de ela cooperar, nós quebrando o sigilo bancário,

por que não, por que não a Receita ter acesso e ter resultados, como teve na CPI

dos Precatórios, que cobrou, pela ação fiscal, mais de 2 bilhões e meio, tá?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Nobre Deputado...

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Evidentemente, tem que respeitar

os dois fóruns, mas nós deixarmos de dar os  elementos que nós colhermos — se

eu entendi bem — para a Receita...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Nobre Deputado, eu

devo dizer...lamento, estou baseado no Regimento Interno nesta decisão, na boa

prática desses trabalhos e na responsabilidade que estamos assumindo. Não

podemos fazer isso. Eu vou botar em votação.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Vamos votar, Sr.Presidente...nós

estamos tratando do pós-quebra de sigilo bancário. Nós não votamos ainda. Vamos

votar, Sr. Presidente. Depois nós vamos resolver essas questões.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Srs. Deputados, há

sobre a mesa um requerimento do nobre Deputado Geraldo Magela, requerendo a

votação nominal desta reunião, para a quebra de sigilo bancário e telefônico. Logo,

não há mais telefônico. Consulto os Srs. Deputados se desejam fazer esta votação.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Há consenso, há consenso, Sr.

Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Há consenso,

Deputado, retira o requerimento? (Pausa). Retirado o requerimento do Sr.

Deputado. Vou submeter à votação o requerimento do Deputado Fernando Zuppo,

que propõe a quebra do sigilo bancário, com o apoio do Sr. Relator e a

concordância do Sr. Relator, das seguintes empresas: Abbott Laboratórios do Brasil

Ltda; Akzo Organon; Astra Química Farmacêutica Ltda; Bayer S/A; Boehringer de

Angeli do Brasil Química e Farmacêutica Ltda; Bristol-Myers Squibb do Brasil S/A;

Byk Química e Farmacêutica Ltda; Centeon Farmacêutica Ltda; Eli Lilly do Brasil

Ltda; Eurofarma Laboratórios Ltda; Hoechst Marion Roussel S/A; Indústria Química

e Farmacêutica Schering-Plough S/A; Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda;

Laboratórios Biossintética Ltda; Merck Sharp & Dohme Farmacêutica e Veterinária

Ltda; Monsanto do Brasil  L. Ltda; Schering; Searle do Brasil Ltda; Produtos Roche

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - MEDICAMENTOS
Número: 0126/00 Data: 01/03/00

10



Químicos e Farmacêuticos S/A; Sanofi Winthrop Farmacêutica Ltda; Laboratórios

Wyeth Whitehall Ltda; Glaxo Welcome S/A; Merk S/A Indústrias Químicas. Em

votação. Os Srs. Deputados que concordarem com a quebra do sigilo bancário dos

laboratórios que acabo de ler, permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado

por unanimidade.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Pela ordem, Sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Pela ordem, tem

V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presidente, eu não quis alongar a

discussão antes da aprovação do requerimento. Eu fui um dos Parlamentares que

briguei pela aprovação desta quebra de sigilo bancário e não poderia deixar aqui de

fazer algumas considerações. Primeiro, parabenizando o Sr. Relator e os

Deputados por terem chegado a esse consenso, inclusive baseados numa tese

contrária à tese de alguns membros do  próprio Governo, que diziam que somente o

sigilo fiscal...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Deputado, V.Exa. está

discutindo matéria vencida.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presidente, eu pedi pela ordem...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu peço a V.Exa...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Eu vou requerer pra V.Exa...estou

fundamentando um requerimento que vou fazer, regimental, a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Então, faça o

requerimento, Deputado.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - E baseando-se, então, numa posição

contrária à posição inclusive do Governo e de membros ligados ao Governo...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - O Governo não teve

posição nesta votação.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presidente, eu vou continuar.

V.Exa...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - V.Exa. tem a palavra.

Continue.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Se V.Exa. quiser debater o assunto

comigo...pra mim, não tem problema. Agora, se eu tenho tempo regimental, pra

fazer o meu requerimento, eu espero que V.Exa. deixe eu fazer.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Então, requeira,

Deputado, por gentileza.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - E acabou fazendo com que, com o

depoimento do Secretário Everardo Maciel, mudassem de idéia porque ele mesmo

não aceitava a condição de que somente o sigilo fiscal seria suficiente, para que

nós pudéssemos fazer uma análise completa. Já existiu em outras CPIs, e está

existindo, como na CPI do Narcotráfico, um sério problema: de alguns bancos

estarem segurando sigilos, para encaminhar os sigilos de alguns membros para a

Comissão. Existiu uma reunião, inclusive comigo, com o Presidente do Banco

Central, Dr. Armínio Fraga, que muito está nos ajudando, e posteriormente

conversei com o Presidente da FEBRABAN, que também está nos apoiando. Então,

o que eu requeiro a V.Exa., Sr. Presidente, é que, quando encaminhar ao Banco

Central a quebra dos sigilos, que coloque no requerimento o prazo, como o Banco

Central colocou aos bancos, para informar quem são aqueles e quais os bancos e

as agências na quais os laboratórios têm conta, em 24 horas, como o Banco

Central citou as quebras de sigilo do narcotráfico. E que posteriormente desse o

prazo máximo de quinze dias, para encaminharem a cópia de todos os documentos,

incluindo cheques e recibos de depósitos que se encontrem nos bancos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Indefiro o

requerimento de V.Exa., porque vou dar o prazo de dez dias. Obrigado. Está

encerrada a reunião.

(Não identificado) - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Pela ordem? Pela

ordem, tem então... Não, eu pediria a compreensão dos Deputados. Se encontra

aqui presente o nobre Deputado depoente...

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Vai ser rápido, Sr. Presidente.

Não tomo mais que trinta segundos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Um minutinho,

Deputado, um minutinho a V.Exa.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Eu quero cumprimentá-lo pelo

resultado da votação, cumprimentar a todos os membros da Comissão, por nós

termos obtido esse resultado. E eu solicito a V.Exa. que anexe ao meu

requerimento o requerimento do nobre Deputado Arlindo Chinaglia, que pede a
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quebra do sigilo telefônico dessas empresas, pra que, se necessário, quando

votarmos, votemos como sendo um relatório...um requerimento só. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Atendido. Obrigado a

V.Exa. Deputado B. Sá.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Sr. presidente, só queria

fazer uma orientação. V.Exa., quando leu a relação, V.Exa. leu Monsanto também

e, na verdade, a divisão de medicamento é a Searle, não é a Monsanto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Searle.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - Então, eu queria...V.Exa.,

quando leu...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu li a Searle S/A. 

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE  SÁ - V.Exa. fala Monsanto e, na

verdade, a quebra é para o Laboratório de nome Searle Medicamentos. Monsanto é

uma empresa diferente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Pois não. Searle, sim.

Obrigado pelo esclarecimento. Evidencia o que eu havia lido meio rapidamente.

Deputado, V.Exa....Pedrosa, tem a palavra.

O SR. DEPUTADO SAULO PEDROSA - Sr. Presidente, fui objeto de um

requerimento nosso à Comissão de Agricultura, para investigação do abuso de

preços na fabricação e venda de vacinas contra aftosa. Esse é o requerimento. Foi

aprovado por unanimidade e foi encaminhado à Mesa, pra ser entregue a V.Exa.

Como o prazo dessa Comissão é muito escasso, eu tomei o cuidado de ir à Mesa,

peguei a cópia do requerimento e dirigi à CNA, inclusive depois de conversas

oficiosas com V.Exa., para apresentar a relação dos laboratórios fabricantes de

vacinas contra aftosa, pra ser investigado o abuso de poder, porque no âmbito da

Comissão de Agricultura, que não tem poder de investigar a fundo, como esta

Comissão tem, ficou provado que houve majoração de 0,19 para 68% o preço da

dose de vacina contra a febre aftosa. Portanto, se nós queremos erradicar a aftosa

do País, precisamos também acabar com o abuso do preço neste medicamento.

Neste momento, eu encaminho a V.Exa. este requerimento, com a lista dos

laboratórios fabricantes da vacina. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Quero declarar a

V.Exa., nobre Deputado, que não recebi nada da Comissão de Agricultura, mas

recebo o documento de V.Exa. e vou dar o encaminhamento normal. Declaro
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encerrada esta reunião e convocando outra, para imediatamente ouvirmos o

Deputado Elias Murad. Está encerrada esta reunião.
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