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  O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Havendo número legal,

dou por aberta a nossa reunião regimental de nº 29, desta CPI. Esta Comissão

recebeu expediente da ABIFARMA esclarecendo, conforme acordo firmado entre as

partes, nos autos da Ação Ordinária nº 1.460/98, que tramita na 15ª Vara da

Comarca de Curitiba: "A atual Distribuidora de Medicamentos ANB FARMA Ltda..

promoveu a retirada da denominação ABIFARMA de sua razão social, conforme

comprova o contrato social acoplado na Junta Comercial do Paraná." O Líder,

Deputado Inocêncio Oliveira, comunica que "o Deputado José Ronaldo passa a

integrar, como membro titular, a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a

investigar os reajustes de preços e a falsificação de medicamentos, materiais

hospitalares e insumos de laboratório — pra mim é uma surpresa, pensava que ele

já fosse titular, tão presente tem estado —, em substituição ao Deputado Medeiros.

Inocêncio Oliveira, Líder do PFL". "Indico a V.Exa. o Deputado José Carlos Vieira

para integrar, como membro suplente, a Comissão  Parlamentar de Inquérito

destinada a investigar os reajustes de preços e a falsificação de medicamentos,

materiais hospitalares e insumos de laboratório, na vaga existente. Inocêncio

Oliveira." Engraçado, eu li hoje uma informação que me foi passada exatamente

contrária. Queria, depois, quem forneceu a informação e em que documento a

assessoria se baseou para me dar essa informação. "Sr. Presidente, indico a V.Exa.

o Deputado Werner Wanderer para integrar, como membro suplente, a Comissão

Parlamentar de Inquérito destinada a investigar os reajustes de preços e a

falsificação de medicamentos, materiais hospitalares e insumos de laboratório, na

vaga existente. Inocêncio Oliveira, Líder." Quero dar as boas-vindas aos nobres

Deputados que aqui chegam, entendeu? E quero comunicar também aos senhores

membros da Comissão que acabo de receber o seguinte ofício do Sr. Dr. Everardo

Maciel: "Objetivando subsidiar os trabalhos desenvolvidos por esta CPI, nos termos

do disposto no § 3º, art. 58 da Constituição, combinado com o parágrafo único do

art. 198 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 66, Código Tributário Nacional, e

tendo em vista a solicitação formalizada, conforme Ofício nº 129/2000, Presidente,

10 de fevereiro de 2000, remeto a V.Exa., em anexo, cópia das declarações de

Imposto de Renda dos contribuintes Eduardo Brasileiro de Miranda Rangel, Roseli

Moraes Ferreira, Helvécio Romeiro de Miranda Rangel, Genilda Pereira Rangel,

Distribuidora Mirabile Ltda., SIDONE Indústria e Comércio Ltda.., Quimioterápica
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Brasileira Ltda.." Esses documentos sob confidencial se encontram à disposição

dos Srs. Deputados que eu acabo de receber. Ordem do Dia. Esta reunião

destina-se a deliberação de requerimentos pendentes de votação nesta Comissão.

Antes disso eu queria dizer: distribui, ontem, cópia desta revista ISTOÉ, à respeito

de declarações de nobres colegas. Não pretendo, hoje, fazer um pronunciamento

sobre isso, mas vou fazê-lo oportunamente. O fato de não tê-lo feito ontem, nem

hoje, é para permitir que a gente possa avançar a Ordem do Dia. Mas pretendo,

evidentemente, me pronunciar sobre o conteúdo dessas matérias oportunamente.

Esta reunião se destina à deliberação de requerimentos pendentes de votação

nesta Comissão. Estamos distribuindo quatro conjuntos de documentos assim

classificados: requerimentos gerais, não incluídas informações, apresentados até o

dia 10 de fevereiro, que é este primeiro requerimento, este primeiro maço;  

requerimentos gerais apresentados após o dia 10, que são estes aqui, estão em

mãos dos Srs. Deputados; requerimentos referentes à diligência de Uberlândia (que

a assessora acaba de me saquear daqui — ah, voltou, retornou — não, estão aqui,

de Uberlândia estão aqui, não, exato, tá faltando aqui o quarto); requerimentos de

informação, são estes aqui. Como eu não estabeleci ordem, sem ninguém requerer

a mudança de pauta, eu vou começar pelos requerimentos pela idade. Pela ordem,

o Sr. Relator. 

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Sr. Presidente, eu gostaria de requerer

preferência de votação para o requerimento do eminente Deputado Fernando

Zuppo, que está realmente já pronto para ser votado. Esta Relatoria já tem um juízo

e um parecer a respeito e para que não se diga que existirão delongas eu requeria

que fosse dada preferência à votação deste requerimento, que pede a quebra do

sigilo bancário das 21 empresas em processo de investigação pela Receita Federal,

no que se refere ao sigilo bancário e telefônico, já que o fiscal foi concedido. 

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Questão de ordem, Sr.

Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Para uma questão de

ordem, tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Complementando a colocação do

Sr. Relator, eu queria adiantar que o meu requerimento está, inclusive,

fundamentado quanto à quebra dos sigilos bancário, telefônico e fiscal, embora, o

fiscal já tenha ocorrido. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - O requerimento do Sr.

Relator depende de votação do Plenário. De forma que consulto o Plenário sobre a

preferência requerida pelo nobre Relator. 

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Presidente, tem vários

requerimentos propondo a quebra de sigilo bancário e telefônico, visto que o fiscal

já ocorreu. Portanto, se não for o do Deputado Zuppo, porque eu penso que o do

Deputado Zuppo poderia ser desmembrado, porque tem dois elementos ali, que é

o... tinha três. O fiscal tá prejudicado. Podia votar o bancário e, depois, votar o

telefônico. Se não for possível, tem outros requerimentos antes do Relator que

propõem a quebra isolada do sigilo bancário e outro do sigilo telefônico, porque aí

eu defendo por ordem de apresentação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Nós, primeiro, temos

que votar é a preferência do requerimento do Deputado Zuppo. Nós temos que

votar isto: se concedemos ou não esta preferência. De forma que é isso que eu vou

colocar em votação. Os que estiverem de acordo com o que requer o Relator

permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado por unanimidade. Então, nós

passamos a votação do requerimento do Deputado Zuppo. Está em discussão o

requerimento. 

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Tem que votar o parecer.

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

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Tem que votar o parecer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - V.Exa. vai dar... Para

se pronunciar sobre o requerimento tem a palavra o Relator.

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

em face do pedido formulado pelo eminente Deputado Fernando Zuppo, no sentido

da quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico — já estando esclarecida a

prejudicialidade do fiscal por já ter sido concedida — passo a pronunciar-me acerca

desta questão, nos termos que se segue. "Os poderes das Comissões

Parlamentares de Inquérito decorrem precipuamente do art. 58, § 3º da

Constituição, segundo o qual as Comissões Parlamentares de Inquérito terão

poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, além de outros previstos

nos Regimentos das Casas, sendo criada pela Câmara dos Deputados e Senado

Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de

seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas
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conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a

responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Os poderes das autoridades

judiciais encontram-se balizados pela Constituição e pela Lei. Não são arbitrários e

nem discricionários, porém, vinculados a lei. Os poderes das CPIs não podem ser

mais extensos ou maiores do que os conferidos aos juízes. Por isso, submetem-se

ao controle do Supremo Tribunal Federal.  Entre os poderes atribuídos aos juízes,

encontra-se o de quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico para obtenção de

provas necessárias ao esclarecimento dos fatos por eles investigados. Logo, a CPI

também poderá valer-se desse instrumento processual, obedecendo à lei e aos

princípios que regem o nosso processo penal. A Constituição, ao tratar dos direitos

e garantias individuais, cláusulas pétreas, diga-se de passagem, estabelece a

inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas,

bem como a inviolabilidade do sigilo da correspondência, comunicações

telegráficas, dados e comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem

judicial, na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou

instrução processual. Esta CPI já decretou, a requerimento do Relator, a quebra do

sigilo fiscal de 21 empresas produtoras de medicamentos no País. A investigação já

está em andamento, através dos técnicos de alto nível da Receita Federal. Por que

foi solicitada a quebra do sigilo fiscal? Porque o Supremo Tribunal Federal, em

reiteradas decisões, inclusive algumas aqui transcritas, exigiu fundamentação e

motivação. No caso específico, a razão da decretação anterior da quebra do sigilo

fiscal atendeu a um dos objetivos fundamentais dessa CPI. E nós vimos que a

Constituição diz: "CPI tem que ter objeto certo. Ela não pode se diversificar do

objeto definido na resolução que a instituiu." E o objeto dessa CPI é investigar

preços, com implicação direta nos registros contábeis das empresas. Daí por que foi

concedida a quebra do sigilo fiscal, além da efetiva ocorrência de indícios de

superfaturamento, aumento de custo com influência no preço final, remessa indireta

de lucros para o exterior, composição abusiva de preços e formação de cartel. A

presente investigação parlamentar em andamento tem como dever e obrigação

investigar o uso do preço como poder abusivo de mercado, inexistindo nos seus

pressupostos a antecipação de ilicitude da atividade dos agentes econômicos que

atuam no setor: laboratórios, distribuidores e farmácias. A decretação da quebra do

sigilo fiscal, bancário e telefônico de empresas e de pessoas físicas em Uberlândia,

Minas Gerais, foi decorrente da colheita de prova de material de atividade

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Medicamentos
Número: 0114/00 Data: 23/02/00

4



criminosa, falsificação de medicamento desenvolvida por laboratórios notoriamente

clandestinos. A CPI dispõe de outras provas, a saber: provas testemunhais,

documentos apreendidos e até mesmo a quebra do sigilo fiscal e bancário de

diversos envolvidos, já deliberada neste plenário. A quebra do sigilo não pode ser

feita por mero diletantismo, como simples ato de devassa ou como resultado de um

momento de euforia da Comissão. Além disso, deve-se demonstrar que a medida é

essencial a investigações, ou seja, que sem a quebra do sigilo é impossível atingir

os objetivos investigatórios. A meu ver, este requisito não se encontra justificado no

requerimento apresentado. O mesmo se diga do sigilo telefônico. Ligações entre

fornecedores e revendedores ou entre vendedores e clientes nada provam quanto a

existência de qualquer conduta ilícita, no que tange à operações comerciais

envolvendo medicamentos. A nosso ver, o mais importante é a quebra do sigilo

fiscal. Pois, nesta hipótese, pode haver evasão, a prova da evasão fiscal e da

sonegação. Os esforços deveriam ser concentrados neste aspecto. A quebra do

sigilo bancário de forma indiscriminada somente se justifica quando ocorre a

presunção do recebimento de quantias monetárias de origem ilícita, o que não é o

caso da investigação, onde o dinheiro em movimentação provém, até prova em

contrário, da atividade normal de produção, distribuição e venda de medicamentos.

Os excessos praticados em procedimento parlamentar de investigação sobre fato

econômico — e aqui é um fato econômico, não é ainda, por falta de elementos, um

fato policial —, além do risco da suspensão liminar pelo Judiciário, pode ocasionar

prejuízos iminentes, com reflexos negativos para a economia e a sociedade, na

medida em que influa no mercado de ações, câmbio e política geral de preços e

abastecimento do País. O desvirtuamento das reais finalidades dessa CPI será a

melhor forma de esvaziá-la perante a opinião pública, não se justificando, por essa

razão, o exibicionismo que fatalmente conduz à frustração coletiva futura. Medidas

dessa natureza não podem ser tomadas de forma impetuosa, sob pena de afetar a

credibilidade da Comissão. Registre-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal

Federal tem concedido dezenas de liminares contra Comissões Parlamentares de

Inquérito no que diz respeito à quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico,

exatamente pela falta de motivação e pela ausência dos seus pressupostos de fato

e de direito. Nestas condições, e considerando que não tendo ocorrido acordo, é

regimentalmente inaceitável o oferecimento de substitutivo ou aprovação parcial do

requerimento do eminente Deputado Fernando Zuppo.O meu voto é no sentido de
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indeferir a proposição, sem prejuízo do oferecimento, nesta oportunidade, de

requerimento do ora Relator, o qual coincide parcialmente com o Deputado

Fernando Zuppo, que ora apresenta à Mesa para deliberação, em seguida, da

Comissão, somente caso o requerimento do Deputado Zuppo seja rejeitado — se

for aprovado, estará prejudicado o que esta Relatoria encaminha —, acolhendo-se

para esse fim a quebra do sigilo bancário dos mesmos laboratórios já com sigilo

fiscal quebrado, para que o Banco Central do Brasil informe à CPI as questões

arroladas com a finalidade de complementar as informações advindas da quebra do

sigilo fiscal, possibilitando, em caráter sigiloso, o cruzamento dos dados e

permitindo conclusões técnicas que possam influir no preço final dos produtos e

operações industriais e comerciais das empresas referenciadas. Este é o parecer,

este é o voto,  Sr. Presidente, sem prejuízo de que o requerimento apresentado por

esta Relatoria já está redigido. Mas somente darei conhecimento ao plenário, caso

seja rejeitada a proposta do eminente Deputado Fernando Zuppo, na forma do

parecer ora apresentado.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Questão de ordem para um

esclarecimento.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Como autor do requerimento.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Questão de ordem antes da

discussão.

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO - Sr. Presidente, era só pra

saber se nós vamos ter oportunidade de discutir, inclusive também tecer

comentários sobre o arrazoado que acaba de nos trazer o Relator-Geral. Se for, eu

queria me inscrever pra discutir, antes da votação do requerimento do Deputado

Fernando Zuppo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Devemos botar em

votação. E acho que não cabe discussão,  se não que encaminhamento, entendeu?

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO -  Pra encaminhar, então. 

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

encaminhamento. Mas aí nós voltaríamos, como requer o Relator, primeiro, o

requerimento do Deputado. É isso que V.Exa. pede. Primeiro, o requerimento do

Deputado Fernando Zuppo. Se ele for aprovado, com parecer contrário do Relator.

Se ele for aprovado, não há razão pra votar a proposta do Relator. Se for rejeitado,

será votada a proposta do Relator. Me entenderam direitinho?
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O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO - Mas o meu encaminhamento é

sobre a votação, sobre essa votação.

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

Para uma questão de ordem, Deputado Robson Tuma.

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

Primeiro, uma questão de ordem de esclarecimento em relação ao Relator. Ele é

favorável, se não aprovado o do Deputado Zuppo, que se faça uma quebra de sigilo

bancário somente nas informações que complemente o da Receita ou inclusive das

transações bancárias e, sim, das contas? A segunda questão de ordem que formulo

a V.Exa. é a seguinte: existem vários requerimentos de pedido de quebra de sigilos

sobre a mesa. A inversão de pauta para, posterior à votação do Deputado Fernando

Zuppo, deverá ser ela votada também, porque se existir algum requerimento no

sentido de se colocar como preferência, após o requerimento do Deputado

Fernando Zuppo, por exemplo, a proposta do Deputado Arlindo Chinaglia, deverá

ser votada essa preferência, não?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Lógico, Deputado. Nós

acabamos de votar. A preferência tem que ser votada. De forma que não há dúvida.

V.Exa., Sr. Relator, quer esclarecer o Deputado Tuma sobre a extensão do pedido?

O SR. DEPUTADO NEY LOPES -  Eu informo ao eminente Deputado Tuma,

da melhor forma seria pedir aqui à Mesa que desse o inteiro teor. Podia até

distribuir o inteiro teor da proposta de requerimento para que todos tenham

conhecimento realmente e não pairem dúvidas.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Presidente, podia distribuir

também o parecer do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - É o parecer do Relator

que está sendo distribuído. Questão de ordem, Deputado Magela.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - A questão de ordem que eu faço

a V.Exa., Sr. Presidente, é no sentido de consultar se há regimentalmente

possibilidade de pedido de vista do parecer do nobre Relator neste processo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu posso conceder

vista, mas posso adiar a votação. 

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Não, se requerimento não tem

vista, também não tem parecer. 

(Intervenção inaudível.)
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O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA -  Parecer sobre requerimento, não.

Parecer sobre requerimento não existe regimentalmente. Segundo, Sr. Presidente,

é... se nós... o Deputado Relator colocou um condicionamento: só apresentará o

requerimento dele, caso seja derrotado...

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - É regimental.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Não, só que eu queria fazer...

Não é regimental.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - É regimental.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Não, não é regimental. V.Exa.

pode...

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - (Ininteligível)... toda a assessoria aqui, Dr.

Mozart, toda a Casa. V.Exa. tá tão iluminado em Regimento, mostre por que não é

regimental.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - É evidente que V.Exa. tem a

liberdade de apresentar requerimento a qualquer momento sobre qualquer assunto

que a CPI discutir, independente de outros já terem apresentado ou não. Se, se...

Aí é que tá a questão, Sr. Presidente, que eu quero colocar, porque é o seguinte...E

aí é até uma ponderação ao Relator, porque nós... Eu entendo que aqui o bom

senso seria que nós tomássemos uma decisão de consenso. Se a gente pudesse

tomar uma decisão de consenso, sem derrotar alguém ou alguém ser derrotado, é

melhor pra Comissão. E aí, exatamente nesse sentido, eu tenho uma divergência,

porque eu acho que um requerimento pode ser apresentado a qualquer momento.

Votado, ele só pode ser votado se o outro for derrotado. Nisso eu estou de acordo.

Agora, apresentado, ele pode ser apresentado a qualquer momento. E aí eu queria

fazer uma solicitação: até que antes dos encaminhamentos, do debate, nós

pudéssemos conhecer do teor do requerimento futuro do Relator, pra que nós

pudéssemos...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan)  - Já está sendo

distribuída cópia.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - ... e, quem sabe, até fazer o

debate em torno dele.

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

peço ao Relator que leia o requerimento. O Relator vai ler o requerimento.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO -  Presidente...
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan)  - V.Exa. deseja, como

autor, a palavra. Sim. Antes que o Relator leia, V.Exa. tem a...

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO -  Não, se V.Exa. tá colocando em

votação um requerimento de...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan)  - Eu vou dar primeiro a

palavra... Já que foi requerido, que o Relator leia o voto dele. Que, na verdade, o

que o Relator está fazendo, está-se opondo ao seu requerimento e apresentando

um requerimento substituto, entendeu, pra votar. 

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO -  Ele tá apresentando um outro

requerimento? Então, se ele colocou as razões pelas quais ele é contrário ao meu,

eu gostaria de, no momento em que V.Exa. julgar oportuno, que eu colocasse as

razões pelas quais eu acho que o meu...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan)  - Eu vou pedir ao

Relator que leia o seu requerimento, distribua cópia, e logo darei a palavra a V.Exa.

para defender o seu requerimento.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO -  Positivo.

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO -  Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan)  - Qual é o problema?

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO - Sobre o processo de votação,

Sr. Presidente. Sr. Presidente, V.Sa. começou, sim, o processo de votação. Só pra

ajudar V.Exa. na Presidência...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan)  - Sou grato a toda a

ajuda.

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO -  Pra que fosse aberta a lista de

encaminhamentos. Eu gostaria de me inscrever pra encaminhar. 

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

Deputado Salatiel.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sr. Presidente, uma questão de

ordem. 

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Tinha uma lista de inscrição na

mesa.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - É uma lista de inscrição pra

encaminhar a votação.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan)  - Por favor, é um por

partido pra encaminhar o requerimento. É um partido. Não há inscrição nenhuma na

mesa, porque não há nenhuma.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA -  Desculpe, só uma questão de ordem.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Tô querendo apresentar uma

questão de ordem,  Sr. Presidente.

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

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Eu já pedi. Estou pedindo há

quinze minutos.

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

palavra. A sessão não começou a tanto, mas em todo o caso. O Vasco anda

sempre na frente. 

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sr. Presidente, eu tenho a

impressão que tá havendo...Eu precisava de um esclarecimento. Eu tenho a

impressão que tá havendo uma ligeira confusão. Foi colocado um pedido de

preferência de um requerimento, foi aprovada essa preferência, nesse

requerimento. E o que eu entendi — pelo menos eu fiquei atento à leitura — é que

eu tive não um parecer, mas eu tive até um voto do Relator. O voto do Relator

substanciado e que ele era pelo indeferimento do pedido. Ele acrescentou que, no

caso da sua proposta ser aceita, ele apresentaria um outro requerimento. Quer

dizer, na verdade, eu não vejo razão pra ele ler o seu requerimento antes de nós

decidirmos se vai ser ou não aceito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Não, eu vou indeferir a

questão de ordem de V.Exa., porque eu acho que como é que um Deputado vai

votar a do Deputado Zuppo, se não souber qual é a alternativa? Acho que é de bom

senso...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Isso é pra encaminhar pro... Tudo

bem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Acho que é de bom

senso. De forma que, eu acho, primeiro... Segundo, eu vou fazer uma retificação.

Fui mal assessorado e eu vou conceder, depois, no encaminhamento dos

requerimentos, dois a favor e dois contra, que é o Regimento. A votação por cinco

minutos. É discussão da matéria, não é encaminhamento. Depois, haverá, ainda,
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encaminhamento. Mas, inicialmente, haverá a discussão. Eu peço que se

inscrevam na Secretaria.

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

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Inscrição feita, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Pra questão de ordem,

havia pedido o Deputado Robson Tuma.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - A inscrição tinha sido aberta no

momento em que a Comissão... Só, pela ordem. Pra não haver problema —

inclusive eu fui o primeiro inscrito e sou favorável ao requerimento — , então, para

um melhor andamento da sessão, como há os inscritos, V.Exa. chame um contra,

um a favor na ordem que está ali. Se tiver três a favores subseqüentes, o senhor vai

pular, obviamente, o terceiro, que é a favor e só vai dar pros dois que estão em

primeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu posso adotar esse

critério.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA -  Porque senão não seria justo pra nós

que fizemos...Obrigado, Sr. Presidente.

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

encaminhamento.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA -  Sr. Presidente, tem discussão e

encaminhamento, não é isso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Exato. Tem a palavra

o nobre Relator. Eu peço um pouco de silêncio e a cooperação de funcionários

também pra baixar a voz aqui na Secretaria, por gentileza, tá bom?

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - O requerimento, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Com a palavra o

Relator.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Sr. Presidente, considerando que esta

Comissão Parlamentar de Inquérito decretou a quebra do sigilo fiscal dos

laboratórios que constam da listagem anexa ao presente requerimento, estando a

citada diligência em pleno curso, através da Receita Federal, considerando que a

decretação anterior da quebra do sigilo fiscal atendeu a um dos objetivos

fundamentais dessa CPI, que é investigar preços com implicação nos registros

contábeis das empresas, além da efetiva ocorrência de indícios de aumento de
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custo, com influência final no produto, superfaturamento, remessa indireta de

lucros, considerando que a presente investigação parlamentar em andamento tem

como dever e obrigação investigar o uso do preço como poder abusivo de mercado,

inexistindo nos seus pressupostos a antecipação de ilicitude da atividade dos

agentes econômicos que atuam no setor, laboratórios, distribuidores e farmácias;

considerando que a decretação da quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico de

empresas e pessoas físicas em Uberlândia, Minas Gerais, foi decorrente da colheita

de prova de material de atividade criminosa, falsificação de medicamento

desenvolvida por laboratórios clandestinos, o que não ocorre em relação à listagem

anexa de empresa; considerando que o Supremo Tribunal Federal entende que as

Comissão Parlamentares de Inquérito... — vou me dispensar de ler esse

considerando, porque é idêntico ao do parecer —;  considerando que, salvo fatos

novos, o fundamental na investigação de preços é a quebra do sigilo fiscal já

efetivada, de onde poderão provir elementos que influam nas práticas de custo e

comercialização; considerando que a quebra do sigilo bancário de forma

indiscriminada e genérica somente se justifica quando detectado o recebimento de

quantias monetárias de origem ilícita, o que não é o caso da investigação, onde o

dinheiro em movimentação provém, até prova em contrário, de atividade normal de

produção, distribuição e venda de medicamentos; considerando que excessos

praticados em procedimento parlamentar de investigação sobre fato econômico,

além do risco da suspensão liminar pelo Judiciário, podem ocasionar prejuízos

iminentes, com reflexos negativos para a sociedade, na medida em que influa no

mercado de ações, câmbio e política geral de preços e abastecimento no País;

considerando que o desvirtuamento das reais finalidades desta CPI será a melhor

forma de esvaziá-la perante a opinião pública, não se justificando, por essa razão, o

exibicionismo que fatalmente conduz à frustração coletiva; considerando que a

quebra do sigilo bancário in casu somente se justifica em caráter complementar à

quebra anterior do sigilo fiscal para o fim específico de estabelecer a correlação da

movimentação das contas bancárias das empresas com os pagamentos e

desembolsos sob investigação da Receita Federal, requeiro que seja quebrado o

sigilo bancário dos laboratórios constantes da listagem anexa ao presente

requerimento para que o Banco Central do Brasil informe a esta CPI as questões

abaixo indicadas, com a finalidade exclusiva de completar e esclarecer as

informações advindas da quebra do sigilo fiscal, possibilitando, em caráter sigiloso,
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o cruzamento, por esta Comissão, dos dados e permitindo conclusões técnicas,

com influência no preço final dos produtos e operações industriais e comerciais

dessas empresas: a - o valor e a forma dos pagamentos realizados por cada

empresa, a título de importação, no período de 97 a 99; b - pagamentos e países; c

- forma da remessa para o exterior; d - remessas enviadas a título de renda de

capitais e serviços diversos, no período de 97 a 99; e - a respeito da remessa

numerada da alíneas "c" e "d", esclarecimentos estão dentro dos limites; f - no caso

das empresas estrangeiras, qual é o capital registrado no País; g - cópia dos

estratos bancários no período de 97 a 99. Sala das sessões, fevereiro de 2000."

Esclareço ao Sr. Presidente e à Comissão que essas questões foram formuladas

com assessoria exaustiva do Banco Central do Brasil, da mesma forma que esta

Relatoria procedeu quando da quebra do sigilo fiscal, sempre em busca de um

resultado útil e que não venha frustrar a investigação em curso. 

O SR. PRESIDENTE - (Deputado Nelson Marchezan) - Em discussão. Com

a palavra o  Relator, para...

(Intervenção inaudível)

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

encaminhar a votação, né?

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - O autor do requerimento, Sr.

Presidente?

O SR. PRESIDENTE - (Deputado Nelson Marchezan) - É. Como autor do...

Como autor, tem V.Exa. a palavra para encaminhar a votação, que é uma fórmula,

por cinco minutos.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - É que V.Exa. se equivocou e

falou: "Com a palavra, o Relator."

O SR. PRESIDENTE - (Deputado Nelson Marchezan) - Não, o autor. Foi um

equívoco meu, mais um dos muitos.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Sr. Presidente, para fundamentar

o requerimento que eu apresentei anteriormente, eu tenho a dizer o seguinte: no

seu art. 58, no § 3º, a Constituição determina que as comissões parlamentares

inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de

outros previstos nos regimentos internos da Casa, onde funciona. Isso significa que

a CPI tem poder para determinar a suspensão dos sigilos, mesmo que

expressamente citados na Constituição. Quanto ao sigilo telefônico, é a Lei
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9.296/96 que dispõe sobre a interceptação e gravação de comunicação telefônica.

Antes desse diploma legal, havia uma vacatio legis, já que dispositivo anterior, que

admitia a escuta telefônica por ordem judicial, já não vigia, desde a década de 60.

Desde então, tudo, salvo raríssimas exceções, o que se fez, em termos de escuta

ou gravação de telefonemas foi inconstitucional e ilegal, até 1996. Pela lei, a

interceptação e a gravação de comunicação telefônica para fins de prova,

investigação criminal ou de instrução penal, dependerá de ordem do juiz da ação

principal e seu resultado será mantido sobre segredo de Justiça. No caso

específico, Sr. Presidente, não se cogita de interceptação, nem de gravação de

telefonemas das empresas investigadas, porque elas foram feitas no passado,

quando não havia investigação. Mesmo que a CPI dos Medicamentos quisesse

quebrar o sigilo telefônico, com base na Lei 9.296, de 96, de nada adiantaria a

determinação, pois seguramente não haveria qualquer menção em conversação

telefônica a assunto que pudesse incriminar as empresas, desde o momento da

aprovação do requerimento, em plenário. O que importa realmente para a CPI são

os registros de telefonemas feitos e recebidos por aquelas 21 empresas, os

números das linhas chamadas e recebidas, bem como a freqüência das ligações

entre os números em um determinado período são extremamente importantes para

a CPI, pois pode ajudar a caracterizar a atuação conjunta delas, com vistas a

prejudicar ou dificultar a venda de medicamentos genéricos, ou de similares aos

que elas produzem, o que no caso pode significar crime contra a ordem econômica.

Para que se possa avaliar a importância do conhecimento de dados dessa

natureza, atente-se que anteriormente, em outras investigações de comissões

parlamentares de inquérito, como as dos bancos e a do Judiciário, e ainda nas

investigações do chamado Esquema PC Farias, eles foram cruciais para o

desvendamento de delitos e crimes. Quanto ao sigilo bancário, Sr. Presidente,

simplificadamente pode-se admitir que o sigilo bancário deriva do direito inerente ao

indivíduo, à privacidade, o que é consagrado na Constituição Federal, art. 5º, inciso

X, assim como deriva do dever do banco não revelar por seus controladores ou

prepostos, informações que detêm, em decorrência das atividades a que se

dedicam. Como se observa pelas declarações de Arnold Wald, "Em sigilo bancário",

o cidadão tem direito a manter em sigilo as informações sobre a sua vida financeira,

obtidas pelos bancos, o que está ligado ao direito da privacidade,

constitucionalmente protegido. A instituição tem direito de manter segredo dos
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dados de seu cliente, pois a discrição faz parte do seu fundo de comércio, sendo

uma forma de obter a confiança de terceiros. Também é obrigação do banco não

noticiar as operações realizadas, correspondendo ao direito já mencionado do

cliente. O sigilo bancário interessa ainda à sociedade, porque proporciona o bom

funcionamento do sistema financeiro e o desenvolvimento da economia do País. À

primeira vista, o sigilo bancário teria as seguintes funções: tutelar a privacidade e a

intimidade do cidadão, proteger a atividade das empresas e das instituições

financeiras, e proporcionar um eficiente sistema bancário. Todavia, Sr. Presidente,

Srs. Deputados, há outros problemas envolvidos com o intuito que extrapola os

interesses isolados de cada nação, pois se objetiva abolir a proteção aos recursos

obtidos com o narcotráfico e com o terrorismo, e combater a denominada lavagem

de dinheiro. Como se vê, o segredo não é absoluto, admitindo derrogações quando

estão presentes questões de interesse público superior. É justamente este o caso: o

interesse público superior, que leva a Câmara dos Deputados a aprovar um projeto

de decreto legislativo, que propõe a criação de CPI para investigar determinados

fatos. Estou finalizando, Sr. Presidente. A Lei 4.595/64 disciplina no seu art. 38 e §§

3º e 4º os procedimentos para a quebra do sigilo bancário por comissões

parlamentares de inquérito, no exercício da competência constitucional de ampla

investigação. Não há, portanto, qualquer exorbitância por parte desta CPI. A quebra

de sigilo requerida por vários laboratórios se insere no âmbito das investigações,

que estão sendo feitas com vistas a esclarecer a possível importação de fármacos,

a preços superfaturados. Esta é uma prática extremamente danosa para a

economia e para os consumidores. Por meio dela, ou seja, por meio da importação

de fármacos a preços superfaturados, as empresas aumentam artificialmente a

remessa de recursos para suas matrizes, deprimem seus lucros, e

conseqüentemente, os impostos que recolheriam em condições normais, oneram os

custos industriais, que são repassados ao preço indicado ao consumidor. Portanto,

Sr. Presidente, não há mero diletantismo na solicitação, e também não é

indiscriminada a solicitação, pois ela faz referência aos 21 laboratórios que

participaram da "célebre" — entre aspas — reunião do dia 27 do 07 de 99, em São

Paulo. O exame dos dados bancários, principalmente os contratos de câmbio para

a compra de divisas, poderá permitir aos membros da CPI dos Medicamentos

apurar se realmente tais práticas vêm sendo adotadas, bem como estimar os danos
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que podem estar causando nas contas externas do País e nos orçamentos das

famílias consumidoras de medicamentos. Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.

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

Falarão dois Deputados a favor do requerimento do Deputado Fernando Zuppo e

dois contra. Dos inscritos, foi decidido: o nobre Deputado Robson Tuma, primeiro,

falará a favor do requerimento do Deputado Zuppo. Consulto V.Exa.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Favorável ao requerimento do

Deputado.

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

palavra, por cinco minutos, para encaminhar.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presidente, fizemos um grande

estudo sobre a quebra de sigilo, que posteriormente passarei à mão dos Srs.

Parlamentares.   E não fosse ainda, desde que se verifica nas comissões, na Lei

das Comissões 1.579, de 18 de março de 52, chamada Lei das CPIs, recepcionada

pela nova ordem às normas regimentais, que regulam os atos internos do Corpo

Legislativo, tendo em conta o caso concreto aqui discutido, apontamos a

importância da Lei n°4.595, de 64, que tratou da reforma bancária e de seu

tratamento específico em questão de sigilo bancário. Dela, destacamos os §§ 2º e

3º do art. 38, se não fosse também entre nós, esse já era o ensinamento de

Pimenta Bueno, "Direito Público Brasileiro e Análise da Constituição do Império", de

1857, Volume V, Número 127, página 106, mas também como já afirmou

anteriormente o ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal Paulo Brossard: "O poder

de investigar é inerente do Poder Legislativo, ainda quando a Constituição seja

omissa e omissas sejam as leis da obrigação de depor perante a Comissão

Parlamentar de Inquérito, criadas por Assembléia Legislativas" — in Revista

Informativa nº 69, de janeiro de 81, na sua página 16. No Brasil, contudo,

reafirma-se: as comissões parlamentares de inquérito foram exigidas (ininteligível)

instituições constitucionais, vez que a norma jurídica que se lhe reforçam a

existência é de há muito tempo a própria Lei Magna, e eis a Constituição de 88, no

seu § 3º do seu art. 58, ao renovar, invocou, outorgando à CPI os poderes de

investigações inerentes às autoridades judiciais. Assim como, (ininteligível) da

Constituição Federal em vigor, o instituto das comissões parlamentares de inquérito

sofreu profunda transformação, vendo-se ampliados sobretudo os seus poderes

investigatórios, equiparados com os poderes das autoridades judiciais. Isso equivale
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a dizer que, na busca da verdade real sobre o fato determinado, às CPIs é

permitido lançar mão dos mesmos instrumentos que o ordenamento jurídico põe e

dispõe à luz do juiz. É a (ininteligível) do princípio constitucional da máxima

eficiência que atribui a toda e qualquer norma constitucional o sentido que lhe

empresta (ininteligível) eficaz. É forçado conhecer, por conseguinte que a Lei Maior

que outorga os poderes de investigação jurídica à CPI o faz visando a conferir-lhe

poderes de instrumento bastante para essas investigações a que propõe, pois como

afirmou o saudoso Ministro Luiz Gallotti, ao proferir voto em julgamento que dizia

respeito à obrigatoriedade de depor perante a CPI, quando se confere a um órgão a

atribuição não há se nele conceder também os meios de exercê-la, na Revista
Forense, V, 151, página 375. Sr. Presidente, esta CPI dos Medicamentos se

encontra no limiar de decidir sobre a realização de quebra de sigilos bancários e

fiscais de empresas farmacêuticas e a amplitude de sua quebra. O fiscal já foi

concedido. De um lado, vem a crítica que está sendo veiculada contra a CPI do

Narcotráfico, de que estaria quebrando sigilos bancários, fiscais e telefônicos, sem

motivos, e o Supremo Tribunal Federal estaria tolhendo as atuações da CPI. Não

obstante, eu creia que deva sempre haver cautela na tomada de decisão tão grave,

é mister esclarecer que dos mais de quatrocentos sigilos quebrados por aquela CPI

do Narcotráfico, menos de vinte foram contestados, e note-se, a grande maioria o

foram por argumentos pífios, como o de que a CPI não tem poderes para quebrar o

sigilo, em argumentação notoriamente contra legem, que (ininteligível) o exame do

mérito dos (ininteligível) de segurança em questão. Basta à CPI declarar o motivo

da quebra, junto com o documento em que há indícios, mesmo (ininteligível) para

as decisões serem revistas, como diversas das liminares já foram cassadas, e

então, não se argumenta que as CPIs não possam quebrar sigilos. A lei é clara, e o

Supremo Tribunal Federal há de garantir o cumprimento da Constituição. O que

vale lembrar é que esse tipo de decisão de CPI deve ser tomada sempre em função

de um objetivo de sua investigação. A análise resume um simples indagação: há

motivos para que a CPI queira a quebra de sigilos, é essencial o cumprimento de

sua função? Sim, porque não podemos deixar nos levar pela impressão causada

em tema da CPI do Narcotráfico de que sempre se quebra sigilo em busca de

indícios do crime.  Esta CPI não precisa estar (ininteligível) à ocorrência do crime,

para pedir a quebra de sigilos. Basta que ela chegue à conclusão de que é

essencial às suas conclusões ter acesso a preços praticados por laboratórios,
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mesmo que apenas para a comparação de sua origem, examinados custos da

matéria-prima, custos fixos e etc., buscando informar a opinião pública, que é

diretamente atingida pelo preço de medicamento nas farmácias, de onde vêm as

diferenças e se elas demandam um controle legislativo ou não. Assim, afirmo que

houve superfaturamento ou sonegação fiscal. Não é nosso objetivo procurar ilícitos

em si, não estamos exercendo jus puniendi do Estado. Isso é papel do Judiciário,

mas se fazemos uma CPI chamada, CPI destinada a investigar reajustes de preço e

falsificação de medicamentos, materiais de hospitais e insumos de laboratório, para

buscar saber, por que os remédios custam o que custam, a quebra dos sigilos é

essencial e inerente à própria existência desta CPI. Por isso, afirmo, sem dúvida

alguma, que mesmo que não tenhamos provas materiais de superfaturamento ou

falsificação, e já temos, em todos os casos, é possível que quebremos os sigilos

exatamente para poder examinar a normalidade da vida dos laboratórios. Ninguém

pode colocar em direito individual o sigilo acima do direito público de receber as

informações do Estado, e de ver o Legislativo cumprindo sua função fiscalizadora,

ainda mais em um tema como este que envolve saúde de toda a população, afeta a

Nação como um todo. Temos que aprender como e por que os laboratórios

praticam os preços e estão no mercado, e com disparidades tão grandes? E para

isso, ou se quebram os sigilos, ou a CPI não terá como realizar, saber da realidade

dos fatos.

O SR. PRESIDENTE  (Deputado Nelson Marchezan) - Peço que conclua,

Deputado. 

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Vou concluir, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE  (Deputado Nelson Marchezan) - V.Exa. já ultrapassou

o tempo.

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presidente, para que se tenha um

panorama global, a quebra dos sigilos dos grandes laboratórios e dos pequenos

também são necessárias. E mais do que isso, Sr. Presidente, eu vou passar cópia

para todos os membros. Quando eu leio aqui o pedido do requerimento do nobre

Relator, Ney Lopes, pessoa que admiro e respeito, vejo, entre outros, um grande

lapso. Na sua letra "g" pede cópia dos extratos bancários do período de 97 e 99.

Não vou sequer comentar o prazo de 97 a 99, mas o que faremos com extratos

bancários? Absolutamente nada. É absolutamente desnecessário extratos

bancários. O que nós temos é que ter os extratos acompanhados de toda a
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documentação, de saques, remessas de dinheiro, e mais do que isso, cópias dos

cheques, para podermos saber para quem foram emitidos, e todos os depósitos

com suas cópias de comprovantes, para saber da onde vieram? E é por isso que eu

peço, apelo para que todos os Deputados aqui tenham a coragem inerente da

função parlamentar, a coragem inerente da função que temos que exercer numa

Comissão Parlamentar de Inquérito, que aprovem sem medo e sem vergonha o

requerimento pedido pelo nobre Deputado Fernando Zuppo. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

O SR. PRESIDENTE  (Deputado Nelson Marchezan) - Com a palavra, para

encaminhar contrariamente...

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Eu queria encaminhar

favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE  (Deputado Nelson Marchezan) - V.Exa. vai falar

quando chegar a vez do...

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - O.k.

O SR. PRESIDENTE  (Deputado Nelson Marchezan) - ... seu partido pra

orientar a bancada.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sr. Presidente, é discussão. Nós

estamos na fase de discussão, não é isso?

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

dois contra e dois a favor, encaminhamento.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Não, não, é discussão, Sr.

Presidente.

O SR. PRESIDENTE  (Deputado Nelson Marchezan) - Eu vou consultar pela

lista da relação. O Deputado Arlindo Chinaglia fala a favor, né? (Pausa.) Bom, o

Deputado Magela, a favor; o Deputado Salatiel...

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO - Eu falaria a favor, mas como já

terão dois, eu me reservo pra a orientação de bancada.

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

fala a favor; a Deputada Vanessa Grazziotin fala a favor; Deputado Vicente

Caropreso, fala contra. Com a palavra V.Exa.

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

Deputados, Sr. Relator, acredito que as razões enumeradas pelo Relator, elas são

suficientemente elucidativas para que esta Comissão Parlamentar de Inquérito
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entre num vazio. Acredito que para algum fato pontual, e nisso entrarei — eu quero

explicar bem esse fato pontual —, que entrarei com um pedido, um requerimento

para um pedido de quebra de sigilo telefônico dessas de três pessoas que ontem

vieram depor a respeito daquela reunião preparada para a formação de cartel

contra os genéricos. Acredito que um fato bem analisado, um fato consumado,

como foi aquela reunião, isso nos obriga até, e não é apenas um direito desta ...

mas nos obriga a investigar o cruzamento de informações e telefonemas dessas

pessoas que ontem vieram aqui e disseram que não trocaram informações entre si.

Já vi, dentro da lista de requerimentos, um requerimento contendo parcialmente o

requerimento que entrarei em seguida, pedindo a quebra do sigilo telefônico dessas

três pessoas, e também o número de todos os  telefones celulares das pessoas

responsáveis que estiveram lá, e também telefones fixos das indústrias

relacionadas daquelas 21 indústrias para assim fazer o cruzamento dessas

informações, desses telefonemas, para arrumar, então, um fato concreto, para

incriminar essas pessoas, de que aquela reunião realmente foi montada com um

princípio, com um propósito de fazer cartel contra os genéricos no Brasil. Portanto,

essa quebra de sigilo telefônico tem que ser pontual. Não vejo como uma quebra de

sigilo telefônico tenha que ser indiscriminada, como está sendo solicitada pelo

nobre Deputado Fernando Zuppo, e da mesma forma, a quebra de sigilo bancário

neste momento. Acho que a nossa Comissão, que nem recebeu ainda os extratos

do sigilo fiscal dessas 21 empresas, não terá condições agora de saber que tipo de

informações precisa, antes de receber essas importantes e extensas e complexas

informações a respeito do sigilo fiscal. Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu

encaminho contra, e aproveito a oportunidade também para pedir aos nobres

colegas, companheiros de partido, PSDB, para o encaminhamento contra esse

pedido de requerimento do Deputado Fernando Zuppo.

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

O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Questão de ordem, Sr.

Presidente.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Questão de ordem, Sr.

Presidente.

O SR. PRESIDENTE  (Deputado Nelson Marchezan) - Acho que o Deputado

havia pedido antes, Deputado Magela. V.Exa. tem a palavra.
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O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente, eu gostaria de

solicitar de que V.Exa. que fizesse o encaminhamento à Direção da TV Câmara
para que voltasse a filmar as discussões e o andamento da sessão, até porque esta

Comissão tem sido acompanhada em todo o País. Existe, inclusive, um correio

eletrônico, um telefone de disponibilidade aos usuários de medicamento e tem

provocado, evidentemente, um debate, além dessas quatro paredes. Então, eu

sugeriria a V.Exa. que, não é um requerimento ... (ininteligível) que pedisse que a

TV Câmara viesse aqui, continuasse o trabalho de acompanhamento dos nossos...

das nossas discussões.

O SR. PRESIDENTE  (Deputado Nelson Marchezan) - Vou tomar as

providências.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sr. Presidente, a questão de

ordem que quero apresentar a V.Exa. é com base no art. 57, inciso VII. Aqui diz que

nas comissões, estando matéria sobre discussão, só pode encerrar a discussão,

depois de dez Parlamentares usarem da palavra. V.Exa. entrou direto no

encaminhamento, e neste caso...

(Intervenção inaudível.)

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

ouvindo. Prossiga. Concluiu?

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Não, é que V.Exa. tá se

informando aí, e eu quero que V.Exa. me ouça, porque pode ser que eu consiga...

O SR. PRESIDENTE  (Deputado Nelson Marchezan) - Eu tô ouvindo. 

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - ... convencê-lo mais do que o

assessor.

O SR. PRESIDENTE  (Deputado Nelson Marchezan) - Não, mas eu fui ver o

requerimento que V.Exa. tão atencioso, tão diligente... Fui logo pegar o Regimento

pra ver aonde V.Exa. me chamava a atenção. Prossiga, e se citar, vou fazer de

novo, hein? Prossiga.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Com base neste   artigo e no art.

100, que diz que o requerimento é uma proposição, eu quero apresentar a V.Exa. a

questão de ordem. Que os dois que se pronunciaram até agora sejam considerados

como discussão e que o encaminhamento só seja feito ao final, depois de dez, dez

Parlamentares apresentarem as suas visões.

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Medicamentos
Número: 0114/00 Data: 23/02/00

21



O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Vou decidir a questão

de ordem que V.Exa. suscita, entendeu? É. O cento e dezessete que V.Exa. diz,

fala...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Eu não citei. Eu citei o cinqüenta

e sete.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Sim, V.Exa. citou o

cinqüenta e sete, lido o parecer, dispensado tal e tal, será ele tal. Durante a

discussão poderão usar da palavra o Autor, o (ininteligível), o Relator, demais

membros e Líder, durante quinze minutos improrrogáveis, e, por dez minutos,

Deputados que não pertençam; é facultada a apresentação de requerimento de

encerramento após falarem dez Deputados. Agora, o art. 117, sujeitos à

deliberação de Plenário. Serão escritos e dependerão de deliberação do Plenário os

requerimentos não especificados neste regimento e os que solicitem, tal. § 1º Os

requerimentos previstos neste artigo não sofrerão discussão, só poderão ter sua

votação encaminhada pelo Autor e pelos Líderes, por cinco minutos cada um, e

serão decididos pelo processo simbólico. Combinados com o art. 192, o

encaminhamento da votação...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sr. Presidente, só um reparo.

Este requerimento ao qual nós estamos, o qual estamos discutindo não se

enquadra em nenhum desses incisos que, que está aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - É, eu vou ler. Eu acho

que estou inteiramente com a razão, Deputado. O art. 117 diz: Serão escritos e

dependerão de deliberação do Plenário os requerimentos não especificados neste

regimento e os que solicitem: representação da Câmara por Comissão Externa;

convocação de Ministro; sessão extraordinária; sessão secreta; não realização de

sessão; retirada da Ordem do Dia de preposição...; prorrogação de prazo...;

audiência de Comissão, quando formulados...; destaque, nos termos do artigo tal;

adiamento da discussão...;encerramento de discussão; votação por determinado

processo; votação de proposição, por artigo, ou de emendas...; dispensa de

publicação...; urgência; preferência; prioridade; voto de pesar; voto de regozijo... Os

requerimentos previstos neste artigo não sofrerão discussão...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Só nestes casos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Os requerimentos não

especificados e os que solicitem. São, portanto, todos. 
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O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sr. Presidente, eu queria que o

senhor...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - E isso,

regimentalmente, a decisão que eu acabo de tomar é correta. E, segundo, a

proposição de V.Exa. nos faria passar o...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Não, Sr. Presidente, eu só quero

fazer uma ponderação. Não quero... 

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

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Eu queria que V.Exa., V.Exa.

tomasse conhecimento do art. 100. Eu quero dizer a V.Exa que eu já fui

Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Art. 100.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - ...de uma Casa legislativa e sei

que a assessoria normalmente é a assessoria do Presidente, e normalmente não é

da Casa. Porque se fosse da Casa, ele teria mostrado a V.Exa. o art. 100. Antes de

dizer...

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

primeiro lugar... Me permita que eu já responda isso. Em primeiro lugar, V.Exa. está

falando com quem presidiu esta Casa, e o assessor, e não a Casa legislativa, em

primeiro lugar. Em segundo lugar,...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Muito bem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Graças a Deus. Penso

que V.Exa. também. Em segundo lugar, o que se trata aqui, acho que o funcionário,

tipo o Sílvio, que está a meu lado, deve estar assessorando em nome da Casa e

não ajudando qualquer Deputado que ele ajuda de qualquer partido que preside a

CPI. Não há nenhuma preocupação partidária eleitoral, nem eu aceitaria isso,

porque isso invalidaria qualquer reunião.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - A única coisa que eu quero é

pedir a V.Exa. que ele lhe mostre o art. 100.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tá. Art. 100.

Proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Câmara.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - § 1º:
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - As proposições

poderão consistir em proposta de emenda à Constituição, projeto, emenda,

indicação, requerimentos, recurso... Entendeu? Sim, não diz nada.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Não, diz que...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Aqui diz o seguinte, no

artigo que eu acabei de ler para V.Exa. Qual é o artigo que li aqui? Cento e

dezessete, diz o seguinte. Aqui fala especificamente de requerimento. Portanto, é a

matéria. Lá fala na tese. Eu não tenho, eu não tenho nada a dizer que o

requerimento não é uma proposição. Mas aqui regula é o requerimento, entendeu?

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sr. Presidente, exatamente.

Nesta Comissão, nós só podemos votar duas coisas, que são as matérias desta

Comissão, que é requerimentos das diversas ordens e o relatório. Então, o

requerimento nesta Comissão é uma proposição, e, sendo uma proposição, não

pode ser tratado de acordo com o art. 117 e, sim, de acordo com o art. 100, art. 100

combinado com o cinqüenta e sete. Porque se V.Exa. entende como quer entender,

como eu entendo estar levando V.Exa. a este entendimento a Assessoria, é de que,

de fato, este não é um requerimento que se enquadre nos não especificados. Ele é

uma proposição. Ele não é um requerimento que possa ser assemelhado a esses

que estão aqui. Ao contrário, de acordo com o art. 100 ele é uma proposição e ele

se enquadra no art. 57. E, Sr. Presidente,  a única coisa que eu desejo ao levantar

esta questão de ordem é que nós possamos debater. Eu quero, e é lícito, é lícito...

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

vou... eu... eu... pelas razões...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Só concluindo. É lícito a qualquer

Deputado...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Peço, então, que

conclua, Deputado, por favor.

 O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - É lícito a qualquer Deputado

apresentar o requerimento de encerramento de discussão. Não há nenhuma...

impedimento, é previsto no Regimento. Agora, o que nós não podemos é passar

imediatamente para o encaminhamento como se esse fosse um requerimento,

como um requerimento de encerramento de discussão, adiamento de votação ou

outro. Esse é um requerimento que propõe quebra de sigilo bancário. É uma

proposição a esta Comissão, é matéria específica desta Comissão. Esta matéria
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não poderia ser votada, por exemplo, na Comissão de Transporte, não poderia ser

votada numa Comissão especial, porque isto aqui é uma CPI e só CPI pode fazer

quebra de sigilo bancário. Sendo assim, é uma proposição, Sr. Presidente.

Portanto, requeiro a V.Exa. que, com base no art. 100 e no art. 57, possa dar

provimento à nossa questão de ordem e continuar a discussão de acordo com a

lista de inscritos e, depois, fazer o encaminhamento, como V.Exa. vinha fazendo.

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

razões que já apresentei, fundamentadas no artigo que acabo de ler cento e

dezessete, combinado com o cento e noventa e dois, eu... eu indefiro a questão de

ordem de V.Exa., porque se trata de requerimento em discussão, especificado

claramente nos artigos que citei. Cabe a V.Exa. recurso ao Presidente da Câmara.

Continua com a palavra, para encaminhar a votação, o nobre Deputado, segundo

inscrito na lista, Deputado Arlindo Chinaglia, por cinco minutos.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Presidente, Sr. Relator,

demais pares da Comissão, esta CPI, ela tem um compromisso inarredável de

buscar a verdade. Nos considerandos que o Sr. Relator apresenta, ele mostra que a

quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico em Uberlândia se baseou em provas

testemunhais, documentais, entre outras. Mas se nós formos esperar conseguir

provas materiais e testemunhais de atitudes inadequadas, para não  dizer ilícitas,

na formação de preços, na formação de cartel, enfim, naquilo que resulta em

preços abusivos para a população brasileira, nós entraríamos num círculo vicioso.

Na minha opinião, se já tivéssemos provas, talvez não fosse necessária a quebra.

Foi necessária a quebra em Uberlândia, porque todos nos sabemos que ali é a

ponta do iceberg. Se fosse para apenas fazermos o julgamento, no âmbito da CPI,

do que representa uma indústria que falsifica medicamentos, não era necessário. O

necessário é para continuar a investigação.   O Sr. Relator fundamentou a sua

preocupação..., que de repente pode haver, aí, interferência no câmbio e no

abastecimento e na política nacional de preços. Veja, para a opinião pública, será

que há tanta diferença entre a quebra de sigilo fiscal e a quebra de sigilo bancário?

Possivelmente, cada Deputado vai falar: bom, mas nós temos que agir de acordo

com a lei, evidentemente. Agora, não há prejuízo em quebrar... Nós tamos falando

em quebrar o sigilo bancário, mas na verdade não é quebra, é a transferência da

responsabilidade do depósito do sigilo bancário. A CPI vai ter essa

responsabilidade. Não será de domínio público. Então, nós não podemos criar uma
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imagem..., que, de repente, nós vamos inclusive fazer devassa naquilo que fere

direitos individuais. No parecer do Relator, ele faz uma defesa que nós apreciamos,

quando se trata de direitos individuais. Agora, nós estamos querendo quebrar o

sigilo, a transferência do sigilo bancário de empresas. Não temos  o direito de

prever ilicitude, mas também não temos o direito, eu diria, seria ousar demais, por

antecipação dizer que tudo é lícito. Alguém pode argumentar ainda no plano

jurídico, que não é meu campo: não, mas todos são inocentes, até prova em

contrário. Mas quem é que disse que a investigação é a condenação? Então, a

transferência de sigilo bancário é exatamente a possibilidade de investigar, para

que se ao final a CPI não identificar nada, então estas empresas inclusive serão

beneficiadas, porque nós vamos estar passando um atestado de idoneidade, coisa

que ninguém, por antecipação, questiona. O que nós não temos dúvidas, e cada um

de nós aqui temos biografia, temos história... E é inaceitável que no parecer do

Relator ele coloque como intenção algo de euforia. Não, senão tenta desqualificar.

Veja, porque da mesma maneira como o Relator, no seu parecer, ele diz que temos

que evitar euforia, que, depois, pode esvaziar a CPI, eu penso exatamente ao

contrário: se nós não quebrarmos, nós vamos acabar com essa CPI, porque, aí, na

minha opinião, ela quebra uma expectativa de que essa CPI não tem medo, de que

essa CPI não quer proteger quem quer que seja, que essa CPI quer ir a fundo, que

essa CPI, enfim, busca a verdade. Me preocupa ainda, e quero deixar registrado,

que quando o Sr. Relator atribui intenções, na sua opinião, para o conjunto de

membros da CPI, isso possa ser usado amanhã, no Supremo Tribunal Federal,

como defesa das empresas. Eu faço esse registro não porque seja intenção do Sr.

Relator. É que o Sr. Relator é muito importante, claro, é muito importante, tem o

peso de Relator, mas é um membro da CPI. É o ponto de vista, porque, senão...,

assim como eu também não teria o direito de puxar para os meus argumentos

qualquer um daqueles Deputados ou Deputada que inclusive sejam a favor da

quebra ou da transferência de sigilo bancário. Na mesma linha, veja, se nós

considerarmos a proposta do Sr. Relator que ele apresenta para depois, ele faz

uma frase que eu penso que... Eu discordo, não quero dizer que é equívoco.

Quando ele fala: considerando que a quebra do sigilo bancário em caso, somente

se justifica em caráter complementar à quebra anterior de sigilo fiscal para o fim

específico de estabelecer a correlação, não existe essa relação de subordinação,

até porque o sigilo bancário tem pernas próprias, tem características próprias e
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pode inclusive mostrar caminhos para aquilo que nós já... ainda não obtivemos com

a quebra do sigilo fiscal. Por exemplo: caixa 2; por exemplo: movimentação

financeira inexplicável; por exemplo: atividades que nós não podemos antecipar,

suborno, financiamento de campanha, qualquer coisa. Agora, nós não podemos

antecipar, mas também não podemos dizer que isso eventualmente não tenha

ocorrido. Com essas considerações, eu penso que nós estaremos prestando um

serviço à população brasileira, ao País e à seriedade da CPI.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Para falar no

encaminhamento contra tem a palavra o Deputado Perondi.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Meu encaminhamento será

rápido e objetivo, Sr. Presidente. O senhor, no início dessa sessão, colocou que já

havia resultados do trabalho da quebra do sigilo fiscal, que esse trabalho está à

disposição de todos Deputados desta Comissão. E, assim, foi decisão desta

Comissão, quando tomada há duas semanas atrás, avançar no sigilo fiscal,

avaliá-lo, estudá-lo e, se lá não tivesse nada, ou se lá tivesse algum indício

consistente, nós iríamos avançar. O trabalho recém chegou e existe uma proposta

pra avançar no bancário e no telefônico. Nós devemos ter, neste momento, bom

senso, seriedade. Vamos nos debruçar nesses dados que chegaram hoje à

Comissão e, posteriormente, vamos avançar, se for preciso. Eu acho que vamos ter

que avançar, sim. A minha opinião pessoal: vamos ter que avançar, sim, que à  

medida que eu estudo mais, ouço mais, leio mais sobre essa situação de

falsificação, da fabricação de medicamentos pelos laboratórios e da distribuição, eu

fico cada vez mais convencido: o segundo, como disse um Deputado, o segundo

melhor negócio do mundo é um laboratório mal administrado e uma distribuidora

mal administrada. O primeiro, sem dúvida, é um laboratório e uma distribuidora bem

administrados. Vamos ter seriedade e bom senso, vamos analisar os dados do

sigilo fiscal, que nenhum colega daqui examinou, e já está lá, porque chegou a

recém. Por isso que eu recomendo. Vou votar, vou votar, recomendo não, vou votar

contra o pedido do requerimento do Deputado Fernando Zuppo.

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

Eu devo esclarecer, o Deputado Mosconi está pedindo a palavra. Deputado

Mosconi, falaram dois a favor, dois contra, encaminhando, está encerrado. Cabe,

agora, é orientar a bancada por partidos. Então, eu vou dar a palavra, pela ordem,
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ao nobre Deputado Bispo Wanderval, pelo PL, PST, PMN, PSD, PSL. Tem V.Exa. a

palavra por um minuto.

O SR. DEPUTADO BISPO WANDERVAL - Vou usar menos do que um

minuto, Sr. Presidente. Desde o início desta CPI, dos trabalhos desta CPI, que nós,

integrantes desta CPI, vimos trabalhando dentro de bom senso, equilíbrio e

responsabilidade. E fazendo coro às palavras do Deputado que me antecedeu, nós

já quebramos o sigilo fiscal, e desse sigilo fiscal temos brilhantes informações que,

certamente, chegaremos ao um denominador comum. Naturalmente que,

quebrando..., vamos quebrar o sigilo bancário, sou a favor que se quebre o sigilo

bancário e, tendo... tendo material nessa quebra de sigilo bancário, vamos por

partes, depois, quem sabe, quebrar o sigilo telefônico. Eu também sou... Eu voto

com o Relator. Muito obrigado.

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

palavra, pelo PSB, PC do B, Deputada Vanessa Grazziotin.

A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, eu acho que é importante que fique claro aqui primeiro um fato. Na

realidade, a Comissão não tem indícios de que exista a prática, por parte das

indústrias, de superfaturamento. Nós temos um superfaturamento comprovado.

Inclusive o próprio Secretário da Receita Federal já falou a respeito do assunto, Sr.

Presidente. E mais do que isso: eu quero gastar esses parcos um minuto lendo uma

intervenção do Secretário da Receita Federal feita no Senado da República no dia

20, no dia 20 de maio do ano de 1999, onde ele disse o seguinte: eu nunca fiz um

levantamento de material a partir de sigilo bancário que não encontrasse situações

de sonegação fiscal, porque existe critério na apuração disso. Encontrar elementos

que possam servir para beatificação do contribuinte nunca encontrei, em nenhuma

situação em que tivesse apurado o sigilo bancário. Sempre encontramos o inverso.

Eu acho que isso, Sr. Presidente, explica tudo. Não tem... Se nós queremos

investigar a prática da indústria, pra onde vai esse dinheiro do superfaturamento, o

quanto de imposto se deixa de pagar no nosso País, não adianta termos a ilusão de

que através da quebra somente do sigilo fiscal nós chegaremos a algum lugar.   É o

próprio Secretário da Receita Federal quem diz isso, Sr. Presidente. Nós não

avançaremos em absolutamente nada, se aqui não quebrarmos o sigilo bancário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - O tempo de V.Exa.

esgotado.
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A SRA. DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN - E eu concluo, Sr. Presidente,

concluo fazendo um apelo. Nós, aqui, temos um objetivo, um objetivo de mostrar

que existe prática de preço abusivo, e só vamos fazer, Sr. Presidente, quebrando

definitivamente o sigilo bancário dessas empresas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Com a palavra o nobre

Deputado Alceu Collares, para orientar a sua bancada.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sr. Presidente, eu tô encontrando

essas restrições ao exercício pleno de poder de fiscalização do Congresso e da

CPI. Eu não estou entendendo nada do que está se passando nessa Comissão

Parlamentar de Inquérito, esse cuidado para que o requerimento do Deputado

Fernando Zuppo não seja aprovado. Até porque na última reunião, quando nós

quebramos o sigilo fiscal, que absolutamente não diz nada, não diz nada...Eu queria

dizer a V.Exa. que nós tamos preocupados até com o que está a imprensa

registrando, de suspeitas, de dúvidas, que há protelações, que nós estamos, a

Comissão, com medo, com medo de ir ao fundo de uma devassa, que tem que ser

feita e vai ser feita, e vai ser feita!Eu não estou entendendo os fundamentos dos

partidos que dão sustentação ao Governo, com algumas exceções, estarem  dando

uma sustentação vergonhosa, vergonhosa. O que a imprensa vai dizer? Que nós

não queremos que se faça a quebra do sigilo bancário? Fica só o fiscal... Quando o

Sr. Everaldo disse aqui: de quinhentos e cinqüenta maiores empresas no Brasil,

60% não paga impostos e 66 bancos, 40% não paga impostos... Ele confessou.

Agora, imagine, a quebra de sigilo fiscal somente, ela vai consagrar essas

empresas. Ou nós fazemos como fizeram na CPI do PC Farias... O Collor entrou

exatamente no momento em que houve a quebra do sigilo bancário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Peço que conclua,

nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - O Badan só teve as suas contas,

só teve a situação mais complicada quando se fez a quebra de sigilo. Os

Deputados "anões", os "anões" da CPI, aqui, do Orçamento, só teve a sua situação

exteriorizada como crimes praticados quando houve a quebra do sigilo bancário. Eu

estou profundamente com preocupações e começo a ter vergonha da CPI a que

pertenço. 

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

para orientar a sua bancada.
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O SR. DEPUTADO IRIS SIMÕES - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs.

Deputados, Sr. Relator, eu me permito falar ao senhor particularmente, primeiro,

dizer que a sua posição, com o cargo de Relator, é importantíssima nessa Casa.  E

nós não podemos andar um de  um lado e outro de outro. Eu acho que é importante

que haja um consenso. Eu vou, por uma questão de união da CPI, acompanhar o

senhor, mas no próximo requerimento eu peço o bom senso de todos para que

entrem  em um acordo e que a gente possa avançar, sim. Este é o meu desejo

profundo. Vou acompanhar o seu voto com pesar, mas, na seqüência, Sr. Relator,

eu acho que se não houver um consenso entre o senhor e os demais membros da

CPI, aí a questão pode mudar de rumo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

Com a palavra o nobre Deputado Eurico Miranda para orientar a bancada do PPB.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr.

Relator, eu acho que é o interesse de todos Deputados que realmente o trabalho

possa fluir nessa Comissão. E ninguém melhor do que o Relator pra nos traçar

como e como as coisas tão andando e de que maneira ele tá conseguindo. E eu

vejo aqui parecendo que não se quer quebrar o sigilo bancário, quando claramente

o Relator tem uma proposta aqui que tá quebrando o sigilo bancário. O que eu

entendi, e entendi muito bem, é que o Relator quer que o trabalho possa fluir e não

quer quebrar o sigilo de vinte e tantas empresas, que isso não vai dar em nada.

Não há como. Quem já trabalhou nisso, quem já conhece sabe que você não pode

fazer com vinte e tantas empresas..., mandar, deste porte, quebrar o sigilo bancário.

Ninguém vai fazer nada. Só vão aqui é jogar para a platéia que quebraram o sigilo

bancário e ninguém vai ver aquilo, ter absolutamente nada. Então, muito mais,

também no interesse, concordando com aqueles que acham que só vai se chegar a

alguma definição quebrando o sigilo bancário, que é a proposta do eminente

Relator, mas que já tem o sigilo fiscal quebrado de algumas e vai seguindo essa

linha, é que acompanho o Relator e sou contra o requerimento do Deputado

Fernando Zuppo.

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

Tem a palavra o nobre Deputado Geraldo Magela.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sr. Presidente, eu quero dizer que

eu vou usar três termos do Sr. Relator para ir contra a idéia dele. Ele disse, num

determinado momento, que nós não podemos agir de forma exibicionista nem
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impetuosa. E disse que não se justificaria a quebra de sigilo bancário porque, até

prova em contrário, não há justificativa para isso. Eu quero usar esta palavra. Só

tem como provar se tinha que quebrar ou não depois de quebrar. Se nós já

soubéssemos das coisas antes, não teria por que quebrar. E muito me estranha a

posição que deixou de ser uma posição dos membros da CPI, passou a ser uma

posição de Governo, pelo que parece. Parece que a substituição, a vinda de

suplentes, que, aliás, são muito bem-vindos, Deputados que pela primeira vez vêm

a esta Comissão serão sempre bem-vindos, vêm abrilhantar o trabalho da

Comissão com a sua competência...Mas a ação do Governo, hoje, é uma ação para

intimidar essa CPI. O Governo está com medo da quebra do sigilo bancário. O que

é que está por trás disso? Nós só temos como ver se tem suborno, se tem como os

laboratórios terem pago, por exemplo, Sr. Presidente, as contas daquela reunião de

julho do ano passado se quebrarmos o sigilo bancário. Estou marcando o meu

tempo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - V.Exa. já passou de

um minuto.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - O meu relógio está marcando o

tempo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - O seu relógio deve

estar equivocado.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Então, eu concluo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu estou marcando

para todos os Deputados com o mesmo relógio, Deputado. Eu não admito essas

observações.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Eu quero dizer que devolvo ao Sr.

Relator os termos para dizer que como Parlamentar eu não admito, e o nosso

partido não admite que sejamos classificados como impetuosos e como

exibicionistas, porque não queremos lhes chamar de medrosos, não queremos lhes

chamar de covardes, porque para retrucar acusações como estas poderemos,

poderíamos lhes devolver nesse mesmo termo. Mas queremos acreditar que não se

trata disso...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Peço que conclua,

nobre Deputado.
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O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - ...e que não haja razão para ter

medo e para que esta CPI se acovarde. Nós não nos acovardaremos. Nós não

temos medo de quebrar sigilo bancário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Com a palavra o nobre

Deputado José Ronaldo, do PFL. (Pausa) Então, Deputado Mosconi, pelo PSDB.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Sr. Presidente, eu entendo que

esta CPI foi requerida por V.Exa., Deputado...

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

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Para encaminhar,

Deputado Mosconi.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Então, repito: esta CPI, segundo

todos nós entendemos, foi requerida por V.Exa., Deputado Nelson Marchezan, que

é inclusive do meu partido, o PSDB. Naturalmente que esta CPI foi instalada para

que nós pudéssemos investigar da melhor maneira possível, da forma mais

competente e coerente possível a questão do preço dos medicamentos no País. E

eu quero crer, Sr. Presidente, que até este momento a CPI tem feito um bom

trabalho nesta direção. Eu acredito, se eu puder ter a atenção dos meus colegas...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Peço aos Srs.

Deputados que dispensem atenção ao orador que o orador dispensou quando

falavam os Srs. Deputados.

  O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Obrigado. Eu acredito, com toda

sinceridade, que a CPI, de maneira coletiva, tem trabalhado neste sentido e nesta

direção, na busca do esclarecimento das questões da indústria farmacêutica no

Brasil, que são todas elas muito complexas. Eu acho que nós já caminhamos

bastante. Eu lamento que a CPI se encontre, de repente, no dia de hoje, numa

encruzilhada aqui: ou vota com o Governo ou vota contra o Governo. Lamento

profundamente que esta questão possa ser colocada dessa maneira. Eu acho que

todos nós aqui, sem nenhuma dúvida, estamos fazendo um trabalho em benefício

do País. Essa é que é a questão. E dizer que eu tenho medo disso, tenho medo

daquilo. Eu não tenho medo absolutamente de nada. Eu tenho absoluta

independência para chegar aqui e votar com a minha consciência. Eu não vou votar

porque o Governo está pedindo para votar dessa maneira, até porque não tá. Essa

é que é a questão. Eu quero deixar bem claro isso aí. Então, eu quero votar de

acordo com a minha consciência e certo de que eu esteja fazendo o que for melhor
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para esta CPI e melhor para o País. Agora, eu estou vendo aqui, Sr. Presidente, um

requerimento apresentado pelo Relator. Nós já fizemos há poucos dias atrás a

quebra de sigilo fiscal de vinte e tantas empresas. E nós esperamos que a quebra

de sigilo fiscal seja produtiva e nos forneça indicações precisas a respeito do que

essas empresas estão fazendo, e daí, pelo menos foi o que nós comentamos aqui

anteriormente, teríamos indícios para a quebra de sigilo bancário dessas empresas

ou não. Estou vendo que o Relator apresenta inclusive o requerimento solicitando a

quebra de sigilo bancário dessas empresas. Pois bem, então estamos votando,

estamos votando a quebra do sigilo bancário ou não?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Peço que conclua,

Deputado.

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI - Sim, eu vou concluir, Sr.

Presidente. Então, eu vou dar um crédito de confiança ao Presidente desta CPI que

a requereu e ao Relator. Vou dar um crédito de confiança, porque se não for, isso

aqui, se não for suficiente, acho que todos nós vamos ter a obrigação de exigir mais

e ir onde nos mandar então o bom senso. Então, eu vou ficar com o Relator,

fazendo esta ressalva. Isso não é suficiente nem definitivo. Pode ser que daqui a

pouco a gente tenha que exigir mais e vamos estar aqui para fazer com toda a

coerência e com toda a coragem.

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

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu gostaria de prestar

um esclarecimento a V.Exa. Estamos votando com o Relator, é o parecer do

Relator que nós estamos votando. Pela ordem...

O SR. DEPUTADO ROBSON TUMA - Sr. Presidente, V.Exa. chama o

Deputado Renato pelo PFL. Eu sou do PFL e o Deputado Relator é do PFL. Para

não ficar aqui uma disputa em relação ao encaminhamento do partido e para

também não ficar como se o partido estivesse ausente no encaminhamento, eu

acho que, para melhor andamento e para que não fique a ausência do partido,

como existem posições contrárias, o partido pode ficar com a posição de abertura

da bancada para sua votação.

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

decidirei. Mas inscrito está o Deputado José Ronaldo. Com a palavra o Deputado

Salatiel, pelo PMDB.
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O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO - Sr. Presidente, eu acho que ao

se colocar a questão de interesses do Governo, membros desta CPI, que assim se

pronunciaram, fazem, Sr. Presidente, uma acusação da maior gravidade. Será que

o Governo tem interesse em proteger laboratórios, em detrimento do sofrimento da

sociedade, do povo brasileiro, que já está provado aqui por todos os depoentes,

pela totalidade dos depoentes, que há superfaturamento, que há abuso por parte

dos laboratórios? Então, eu queria, Sr. Presidente, tirar essa questão. Essa questão

não pode ser vista, essa votação não pode ser vista, Sr. Presidente, como uma luta

entre Governo e Oposição. O PMDB, partido do qual tenho a honra de ser

Vice-Líder, é um partido que integra a base do Governo. No entanto, eu votarei a

favor do requerimento do Deputado Fernando Zuppo, porque acho que esse

requerimento é a razão de ser desta CPI. Se nós derrotarmos o requerimento do

Deputado Fernando Zuppo é melhor encerrar os trabalhos aqui e ir para casa,

porque eu acho que essa é a razão de ser. Essa tática de querer se comprovar que

a culpa nesse ou naquele laboratório para só então abrir, quebrar sigilos bancários,

essa é uma lógica totalmente equivocada. Pelo contrário, a quebra de sigilo

bancário ela serve exatamente para que nós cheguemos aos ilícitos. Portanto, eu

quero, Sr. Presidente, reafirmando que até posso encaminhar, orientar a bancada e

deixar em respeito ao colega Perondi, que já se manifestou contra o requerimento

do Deputado Fernando Zuppo, até posso orientar, como é praxe do PMDB,

democraticamente, que esta questão fique aberta. Mas este Vice-Líder do PMDB

votará a favor do requerimento do Deputado Fernando Zuppo e, como já se

manifestou a mim, creio que o Deputado Bittencourt, que é do PMDB, também

votará a favor.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Sr. Presidente, uma questão

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Para uma questão de

ordem tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Como Vice-Líder do Governo

quero lembrar uns colegas que, de forma firme,...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Presidente, pela ordem.

Estamos em processo de votação, Sr. Presidente. Não pode V.Exa. conceder a

palavra em processo de votação, não.
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O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - ... Falaram que a votação aqui

está entre Governo e (inaudível). O Deputado Nelson Marchezan é o Deputado da

paz e do Governo... 

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA  - Sr. Presidente, pela ordem. Sr.

Presidente, não tem representação de Governo, não tem representação do

Governo na Comissão...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - O Líder, qualquer Líder

nas Comissões pode usar da palavra se for sobre processo de orientação.

Lamento, Deputado Chinaglia, que V.Exa., quando o Deputado Robson Tuma

interrompeu, não tivesse feito a mesma observação.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Sr. Presidente,...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Está com a palavra o

Líder. Asseguro a V.Exa. por um minuto.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI  -  Sr. Presidente, eu quero lembrar

que o nascedouro desta Comissão de Medicamentos não nasceu no bom e

combativo partido de Oposição dos trabalhadores, nasceu de um Deputado da base

do Governo, do PSDB, Deputado Nelson Marchezan. Foi, de pronto, apoiado por

mim. Foi, de pronto, apoiado inclusive por um outro Deputado pefelista, que está

aqui presente, e andou. Se a Oposição quisesse, por que não se antecipou em

provocar a Comissão? Por isso não aceito, de forma nenhuma, que aqui está se

votando a favor ou contra o Governo. O favor dos ricos ou dos pobres. Estamos

votando aqui para que a CPI possa avançar com seriedade, com firmeza, que não

seja palanque político das Oposições. Temos que avançar com segurança, Sr.

Presidente.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sr. Presidente, pela Liderança do

PPB. Sr. Presidente, para uma questão de esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - V.Exa. é Vice-Líder?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sim, senhor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Como Vice-Líder tem

V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA  - Sr. Presidente, eu queria repelir o

pronunciamento do ilustre Deputado, aliás, muito simpático, mas não foi, o

Deputado Magela, mas ele não foi feliz. Não foi feliz, primeiro colocando que o

Governo estava impondo alguma coisa. Eu quero dizer que o Governo não impõe
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nada ao meu partido. Nada, absolutamente! E principalmente a este Deputado.

Absolutamente. Então, a primeira contestação que quero fazer é esta, em nome do

partido, e a segunda é ele ter mencionado o suplente, quando o requerimento que

está sendo votado é de um suplente. Quer dizer, eu não entendo onde ele achou

essa importância de ter vindo o suplente. Talvez seja, porque este Deputado vem

aqui pela primeira vez, como suplente que é da Comissão, não veio antes, porque

tem os membros titulares, e vem hoje na qualidade de Vice-Líder do PPB, e não por

imposição de governo, a pedido deste ou daquele, principalmente...  Eu defendo

uma tese que é a importância do Relator nesta Comissão. Se este Relator não

fosse quem é, dificilmente eu acompanharia a sua proposta. Mas conhecendo bem

o Relator, como eu conheço, e como todos esses Deputados conhecem, sabem

que esse Relator só faria uma proposta em benefício do andamento do trabalho das

Comissões.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Pela Liderança do PT.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Presidente, para uma

questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - É sobre a votação?

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Claro.

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

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA -  Sr. Presidente, o art. 10 faz

referência ao Líder, que, além de outras atribuições regimentais, tem as seguintes

prerrogativas: fazer uso da palavra, nos termos do art. 66, §§ 1º e 3º, combinado

com o art. 89. Lembro a V.Exa. que na nossa interpretação, ainda que rápida, é

indelegável ao Líder e nenhum Vice-Líder. No item II do art. 10 ele pode inscrever

membros da bancada, pode participar, pessoalmente ou por intermédio dos seus

Vice-Líderes, dos trabalhos de qualquer Comissão de que não seja membro, sem

direito a voto, mas podendo encaminhar a votação, ou requerer verificação desta;

encaminhar a votação de qualquer proposição sujeita à deliberação do Plenário,

para orientar bancada. Veja, não se inclui, em nenhuma dessas atribuições

delegadas de Líder ao Vice-Líder, fazer esse tipo de comunicado, que acabou de

fazer, que o Deputado Darcísio Perondi e o Deputado Eurico Miranda, que, aliás,

nunca apareceu na Comissão, aparece hoje para nos dar o ar da sua graça e para

falar na condição de Vice-Líder.  Veja, V.Exa., na minha opinião, não pode dar a
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palavra para Vice-Líder. Eu queria saber em que base regimental o senhor a

concedeu.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu realmente fiz uma

ligação no art. 65...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Tentei alertá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Mas V.Exa. alertou

depois que a vaca tinha passado a porteira...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA  - Eu confiava no vaqueiro.

(Risos)

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

dispensado de me ajudar, Deputado. Sabe que não dispenso sua colaboração. Eu

defiro a questão de ordem de V.Exa., mas não concederei mais...

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sr. Presidente, solicito tratamento

igualitário, como Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Vou dar a V.Exa. a

palavra, como Vice-Líder, apesar dos protestos do Deputado Arlindo Chinaglia, vou

dar a V.Exa. e, com isso, encerrarei a palavra...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA  - Parece juiz que errou um

pênalti de um lado e tem que errar do outro. Sou favorável, agora, que se faça

publicamente isso.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sr. Presidente, se a questão vai ser

colocada assim, eu em nenhum momento me referi ao Deputado Arlindo Chinaglia

e não dou o direito a ele de mencionar o meu nome. Eu quero, eu exijo o direito de

responder ao Deputado da mesma forma, porque o Deputado, que gosta muito de

Regimento e parece que é conhecedor de Regimento, só parece, ele sabe que

quando cita um Deputado ele dá o direito ao Deputado de responder. 

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Da minha parte, terei o maior

prazer em debater com V.Exa.

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

peço que não levemos para esse campo. Eu dei o liberalismo que me concede,

como concedi a palavra ao Deputado Robson Tuma, que nem Vice-Líder é, e não

houve reclamação. Eu comecei errando por lá. De forma que vejam V.Exas. que eu

não tive nenhuma preocupação de orientar a votação neste ou naquele sentido. De
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forma que vou dar a palavra ao Deputado Magela por um minuto sobre a matéria, e

peço que S.Exa. se atenha ao Regimento. Tem a palavra V.Exa., Deputado.

O SR. DEPUTADO GERALDO MAGELA - Sr. Presidente, quero elogiar a

presença do Deputado Eurico Miranda aqui, não só dele, como de todos os que

vieram a esta reunião. Quando disse que eram bem-vindas e que esperava que

continuassem vindo era exatamente para demonstrar o meu apreço àqueles que,

de fato, estarão aqui nos ajudando nas investigações. Segundo, dizer ao Deputado

Darcísio Perondi que nós, do Partido dos Trabalhadores, apoiamos a CPI desde o

início. Só que queremos que está CPI não seja uma farsa, que ela  não acabe como

muitas outras acabaram. Por isso, queremos ir a fundo e não queremos tratar esta

questão de sigilo bancário e fiscal como questão de Governo e Oposição. Já

dizíamos isso. Mas parece que tem muita gente no Governo querendo fazer isso.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Sr. Presidente, eu fui citado.

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

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Mas foi de forma elogiosa. Se

fosse outro Vice-Líder seria pior. Foi elogioso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Vou dar a palavra,

como último orador para encaminhar a votação, ao Deputado José Ronaldo, pelo

PFL. Depois darei a palavra ao Relator, que pede para um esclarecimento. Quero

dizer desde logo, Srs. Deputados, não diminuam esta CPI, conduzindo-a para

Governo ou não. Esta CPI nasceu com apoio da base do Governo para ajudar a

população brasileira para produzir uma política de medicamento para o País que vai

além de qualquer governo. Tenham presente isso, Srs. Deputados, por favor. Vou

até me abster de votar hoje. Mas, senhores, não transformemos isso num palco de

disputas político-partidárias menores, porque o povo haverá de nos condenar.

Temos uma grande causa nas mãos e temos condições de ajudar a resolvê-la. Não

admito não ter a cooperação de todos os partidos neste propósito. Com a palavra

V.Exa.

O SR. DEPUTADO JOSÉ RONALDO - Sr. Presidente, exatamente...

Exatamente eu queria dizer isso. Acho que esta CPI já disse aqui em diversas

oportunidades que não é palco de nenhum partido político. E o Relator apresentou

um requerimento aqui embasado justamente em vários dados, inclusive citando

aqui acontecimento do Supremo Tribunal Federal em casos similares. E no final ele

diz: requeiro que seja quebrado o sigilo bancário dos laboratórios constantes das
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listas anexas. E daí vai adiante nas letras a, b, c, d, e, f, g, explica tudo e com uma

clareza profunda. Então, acho que é exatamente o contrário. Agir de uma maneira

diferente, aí, sim, é querer fazer política e levar a questões populares, que não é o

nosso objetivo.  O nosso objetivo é trabalharmos em busca de preços melhores

para a comunidade e não é agindo desta maneira, aí, sim, politicamente e levando

a questão para a questão meramente partidária, deste ou daquele partido. Por isso

quero aqui dizer, sem nenhum receio, e digo mais ao Deputado Geraldo Magela,

que não citou meu nome, mas nas entrelinhas citou, sou um suplente que

compareci a 100% destas reuniões da CPI, ocupando este microfone praticamente

em todas as reuniões. E se hoje me  colocaram como titular foi em homenagem

justamente a esta presença. E mais ainda, Sr. Deputado, nada com esta questão

de votação, que nem sabia que estava para ser votado este requerimento hoje,

aqui, nem esta providência do Deputado Ney Lopes. No entanto, digo a V.Exa. que

houve, sim, um entendimento partidário. Eu, como suplente desta Comissão, e aqui

estava em todas as reuniões..., e o Deputado Medeiros, companheiro nosso, que

desejava fazer parte da Comissão do Subteto, para tratar da questão do subteto e

da Comissão do Salário Mínimo, como ele não poderia jamais ir para esta

Comissão como titular e as outras, eu saí da Comissão do Subteto, como titular, e

vim ser titular desta Comissão. Este foi o motivo, único e exclusivamente este, e

não por uma questão de sigilo bancário. Votei a favor da quebra do sigilo fiscal, de

todos os requerimentos desta Casa e votarei quantos outros forem necessários. E

se esse requerimento não for a conclusão do que desejo e do que desejamos nesta

Comissão, com certeza votarei com V.Exa. e com os outros Parlamentares, no

sentido de irmos fundo para resolvermos esta questão dos absurdos preços dos

medicamentos no nosso País. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Peço que conclua,

Deputado  

O SR. DEPUTADO JOSÉ RONALDO - Voto com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - O nobre Relator havia

pedido a palavra.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO -  Sr. Presidente, questão de

ordem.

O SR. DEPUTADO NEY LOPES - Sr. Presidente, já estamos na Ordem do

Dia e, em nome da decisão deste Plenário...
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu darei a palavra

imediatamente a V.Exa.

SR. DEPUTADO NEY LOPES -  Em nome deste Plenário e da rapidez por

conta da Ordem do Dia, devo colocar algumas coisas. Em primeiro lugar, não há

medo, não há covardia. Há um aprisionamento no dever de cada um dar, e deu a

mim, como a certos colegas, os princípios da legalidade. É um sofisma querer dizer

que só se quebra sigilo se a prova estiver a nossa frente. Não, mas é uma verdade

também querer dizer ou dizer-se que para quebrar sigilo, ou qualquer medida

excepcional, você tem que ter pelo menos um indício ou uma presunção, sob pena

de não convalidar a atitude com as normas constitucionais  e legais do País. Na CPI

do Collor, na CPI do Orçamento, em todos os indícios foram tão veementes, ou

mesmo até sem serem tão veementes, que se justificaram as quebras. Tanto isso é

verdadeiro, e, por fim, concluo, nós já quebramos sigilo fiscal e estamos propondo a

quebra do sigilo bancário... Às vezes penso aqui que estou em outra reunião que na

da CPI dos Medicamentos, porque os pronunciamentos foram feitos como se

estivesse aqui impedindo a quebra do sigilo bancário. O sigilo bancário está sendo

pedido a quebra por esta relatoria dentro de um princípio, de um paradigma idêntico

ao fiscal, ou seja, a diligência fiscal complementada pela diligência bancária, os

cheques, os números dos cheques, os cruzamentos. Se houver necessidade de

pedir a cópia do cheque, eles virão, as compras, as compras no exterior, as

compras internas, as remessas, os pagamentos, as transferências a qualquer título.

Não sei mais, Sr. Presidente, o que é que se quer, ou se não se quer nada, ou se

apenas se quer o palanque. O palanque eu não concorrerei, mas a seriedade farei

todo esforço para continuar dando a esta Comissão a contribuição para que o povo

brasileiro não se frustre com o trabalho que nós nos propomos fazer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Para uma questão de

ordem tem a palavra o Deputado Fernando Zuppo.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Deputado Arlindo Chinaglia,

pela ordem.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Sr. Presidente, não participarei da

votação. Sou suplente do meu partido, mas serei muito bem representado pelo meu

companheiro, ex-governador, Deputado Federal Alceu Collares.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Se o amigo quiser votar, eu saio.
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O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Não, faço questão absoluta que

V.Exa. vote este requerimento, faço questão. Mas gostaria, Sr. Presidente,... Acabei

sendo citado sem ser nominado, mas gostaria de deixar alguns pontos muito claros

aqui. Não existe palanque aqui, não, Presidente. Se existe palanque não é da

nossa parte. Quem sabe de alguém que esteja preocupado com o palanque de

novembro. Então, eu não quero..., eu não admito que, pelo fato de estarmos

colocando... Não sou eu que estou dividindo, busquei o consenso até o fim, Sr.

Presidente, mas eu não posso admitir que, pelo fato de estarmos pedindo uma

quebra de sigilo irrestrito para que se mantenha inclusive a soberania... Vou

encerrar, Sr. Presidente, por favor, eu sempre colaborei com V.Exa....

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - É questão de ordem,

Deputado...

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO -... Vou encerrar em um minuto,

marque no seu relógio que eu vou encerrar. Mas é importante que deixe isso

registrado, Sr. Presidente, é importante. Eu já podia ter até concluído....

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Dei a V.Exa. como

autor...

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - Pois é, eu sou o autor do

requerimento e vou inclusive... Daqui para frente eu não tenho mais o direito de

manifestar. Mas queria deixar claro que não é palanque não. Não existe

exibicionismo de forma alguma. Não somos nós que estamos participando da mídia

como um todo durante esse período. Estamos fazendo um trabalho muito sério. E

os Deputados que se manifestaram favoráveis querem a quebra do sigilo,...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Quero que V.Exa.

conclua.

O SR. DEPUTADO FERNANDO ZUPPO - ... porque entendem que essa é a

maneira correta. Pode ser que não seja, mas não existe exibicionismo e este

requerimento foi feito dentro do bom senso, do equilíbrio e da sinceridade. É isso

que nos norteia, Sr. Presidente. E vamos ao voto.

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

questão de ordem sobre a votação.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Sr. Presidente, pela ordem. Pelo

art. 46, § 1º : Em nenhum caso, ainda que se trate de reunião extraordinária, o

horário — aqui fala das Comissões — poderá coincidir com o da Ordem do Dia da
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sessão ordinária ou extraordinária da Câmara ou do Congresso Nacional. Tenho

informações que estamos em plena Ordem do Dia, Sr. Presidente. E se é assim

tem que interromper para em outro momento podermos votar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Tenho que deferir,

porque realmente começou a Ordem do Dia. Embora não esteja em votação, tenho

que requerer, que suspender a reunião. E retornaremos depois da conclusão da

Ordem do Dia em plenário.

                                          (Reunião suspensa)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Reabro a sessão.

Como é evidente, não há falta de quorum, sobretudo pela ausência total da

Oposição. Seria de minha parte uma traição votar agora com falta de quorum e

com a falta da oposição. De forma que está suspensa a sessão e encerrada esta

reunião. Convoco uma para amanhã, às 9h, para ouvirmos o ALANAC, o Presidente

da ALANAC.

(Intervenção inaudível)

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

convocada uma reunião especial em dia oportuno. Agradeço a presença dos

Deputados que se fizeram presentes e convoco, portanto, para amanhã, às 9h. E

esta reunião será retomada em dia previamente comunicado, que não será

obviamente amanhã. Muito obrigado, senhoras e senhores. Peço escusas à

imprensa.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA -Sr. Presidente, pela ordem.

Queria fazer um registro, nem que seja apenas no microfone, até porque não vai ter

efeito do ponto de vista da reunião, mas vou recolocar em reunião futura. É o

seguinte. V.Exa. passou por nós, ali.V.Exa., a não ser que não nos conheça, são

todos da Oposição. E se V.Exa. queria golpear, V.Exa. conseguiu. Mas é

inaceitável. Eu diria que não é de bom, digamos, de bom procedimento. Respeito

V.Exa., porém... Se V.Exa. brincou, eu queria que V.Exa. esclarecesse.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu estava brincando.

O Deputado Márcio me disse que não gostaria de fazer a reunião. V.Exa. chamou

os Deputados para fora do plenário...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Para conversar...

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

chamando...
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O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - ...falando com o senhor,

inclusive.

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

chamando no plenário.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA  - Falei com o senhor para vir

para cá.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Vi V.Exa. chamar os

Deputados.

 O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Para vir para cá. V.Exa. diz que

eu chamei V.Exa. para cá ou não?

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

Não, V.Exa. chamou os Deputados...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Chamei ou não V.Exa. para cá?

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

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - V.Exa., eu convidei para vir para

cá ou não?

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

convidei V.Exa.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Não, eu chamei V.Exa., eu

procurei V.Exa.

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

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Eu procurei V.Exa e falei:

vamos lá para o plenário?

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

convidei V.Exa.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Então, então veja. Então, veja...

veja....

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Peço questão de ordem, Sr.

Presidente.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Então, veja. Veja...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Mas não há problema,

Deputado. Não há, Deputado. Deputado, eu senti em V.Exa., eu senti em outros
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Deputados... Não há nenhum problema. Mas se V.Exa. quiser, nós podemos reabrir

a sessão e votar a matéria.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Podemos. Veja...

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

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - O que não pode. Deixa eu falar,

Presidente.

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

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - O que pega mal, manobras

regimentais todos podemos fazer.

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

Mas isso não é manobra regimental, Deputado.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Veja... Então, mas V.Exa.

acabou de fazer uma. V.Exa. abriu e fechou e nos atribuiu uma responsabilidade...

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

eu vou dizer a V.Exa. o seguinte....

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - ... que nós gostaríamos de

assumi-la por inteiro, caso tenhamos...

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

eu vou dizer a V.Exa. o seguinte...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Eu encerrei uma

reunião no instante em que eu podia ter votado, tendo maioria e tendo derrotado o

ponto de vista de V.Exa. Por Regimento...

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - Como maioria? Não tinha

quorum.

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

votado. Agora, Deputado, quando eu me dirigi para cá,V.Exa. chamou Deputados

do plenário para sair. Eu achei que V.Exa. não queria quorum.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - O senhor ouviu eu chamar

algum? O senhor estava ausente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Ouvi e vi o gesto. 

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA - O senhor estava ausente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Marchezan) - Obrigado. Está

encerrada a reunião.
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