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O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Havendo número
regimental, declaro abertos os trabalhos da presente reunião. Foram recebidas as
seguintes correspondências: 1) Correspondência do Chefe de Gabinete do Sr.
Deputado Marcos Afonso informando integrar missão oficial no Estado do Acre nos
dias 2 e 4 de setembro; 2) Correspondência da Chefe de Gabinete da Sra. Deputada
Zila Bezerra informando integrar a Parlamentar missões oficiais nos períodos de 14,
15 e 21 e 23 de agosto próximo passado. Informo, ainda, ter encaminhado aos Srs.
Parlamentares exemplar da publicação Projeto SIVAM, editado sob a Coordenação
da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Tendo sido distribuída cópia da
Ata da reunião anterior a todos os membros presentes, indago da necessidade de
sua leitura. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO LUIZ EDUARDO GREENHALGH – Requeiro a dispensa
da leitura, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Por solicitação do
Deputado Greenhalgh, dispensa-se a leitura da Ata. Não havendo quem queira
discutir acerca dos seus termos, passamos à votação da mesma. Os Srs. Deputados
que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovada a Ata. Ordem do Dia: A
presente

reunião

destina-se

à

apreciação

do

cronograma

dos

trabalhos

apresentados pelo Sr. Relator. Peço aos Srs. Deputados que queiram participar dos
debates favor se inscreverem junto à Secretaria. Concedo a palavra ao Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO CONFÚCIO MOURA – Sr. Presidente, Srs. Deputados,
estamos tardiamente iniciando hoje, ordinariamente, a CPI para investigar e apurar
atividades, relações e envolvimento dos Srs. José Afonso Assumpção e do
Embaixador

Júlio

César

Gomes

dos
1

Santos

no

exercício

da

advocacia

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - SIVAM
Número: 000858/01
TRANSCRIÇÃO IPSIS VERBIS
Data: 05/09/01

administrativa, tráfico de influências, oferecimento de propinas — abre aspas —
“corrupção ativa”, e, especialmente, todas as denúncias referentes ao Projeto
SIVAM – Sistema de Vigilância da Amazônia. Sr. Presidente, em 1995, quando aqui
chegamos, foi criada uma nova Comissão da Casa, a Comissão de Fiscalização e
Controle. Fiz parte, naquela ocasião, do primeiro grupo de Parlamentares para
instalação desta Comissão. Coincidentemente, uma das primeiras propostas de
fiscalização e controle foi sobre o Projeto SIVAM, muito bem estudado e denunciado
pelo ilustre companheiro Deputado Arlindo Chinaglia, do PT de São Paulo. Os
procedimentos e as indagações feitas e levantadas no plenário daquela Comissão
deram margem a um certo tumulto nos procedimentos sobre a administração e a
montagem do Projeto SIVAM, que iniciou os seus trabalhos efetivamente no
Governo Itamar Franco. Aí, Arlindo levantou todo esse detalhamento — eu vou até
usar uma expressão fora do vocabulário ordinário da Câmara —, detonou algumas
empresas que compunham um braço privado dentro do Ministério da Aeronáutica e
fez com que mudassem totalmente os rumos do Projeto SIVAM, levantando a sua
legitimidade nos procedimentos administrativos, licitatórios, enfim, toda a situação. E
que culminou com o pedido de requerimento de CPI, naquele momento, originado de
denúncia da revista ISTOÉ, muito bem detalhada, que originou todo esse
movimento. Demorou muito na coleta das assinaturas; isso passou meses e meses.
De manhã um Deputado assinava, à tarde retirava, e foi uma luta danada para que
se pudesse compor o assento de 73 assinaturas. E, já em 1995, nós estamos em
2001, praticamente seis anos completos para a instalação, hoje, desta CPI. Parece
uma CPI natimorta, pelo tempo e o avançar dos procedimentos do Projeto SIVAM,
que já estão... Grande parte... Construídos e equipamentos comprados... Parece
que nós não vamos ter serviço nenhum aqui. Mas é um engano, porque existem
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todas as pessoas vivas, existem esses documentos já levantados, muitas
sindicâncias feitas por vários órgãos, o Tribunal de Contas inclusive. Vamos arrolar
todos esses documentos, estudar detalhadamente, com a participação de todos os
ilustres companheiros, para que a gente possa dar uma resposta à sociedade
brasileira por tudo aquilo que foi questionado pela imprensa, longamente estudado,
publicado e que precisa agora ser esclarecido de fato por esta CPI. Assim, não
iremos fazer um trabalho de caça às bruxas de maneira irresponsável, mas,
ajudados pelos companheiros advogados, poderemos conduzir muito bem esses
procedimentos, para realmente culminar com um relatório que seja aprovado e que
venha esclarecer, definitivamente, todos os procedimentos durante a instalação do
grandioso Projeto SIVAM, um dos maiores do Brasil, feito com recurso de
financiamento externo, e que, realmente, precisa ser esclarecido pelo volume de
denúncias oferecido pela imprensa brasileira. Assim, Sr. Presidente, consulto a
V.Exa. se há necessidade da leitura completa, já que todos os ilustres companheiros
têm a posse do nosso roteiro de trabalho, da Relatoria. Consulto a V.Exa. da
necessidade da leitura.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) - Esta Presidência entende
que, pela distribuição prévia de seu relatório, não há necessidade da leitura. Indago
dos Srs. Deputados presentes que, no caso de alguém discordar da posição desta
Presidência, se manifeste.
O SR. DEPUTADO LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Deputado Greenhalgh.
O SR. DEPUTADO LUIZ EDUARDO GREENHALGH – Gostaria que V.Exa.
me permitisse uma manifestação, não no sentido da discordância, muito ao
contrário; no sentido da plena concordância. Tive a oportunidade de ler, assim como
3
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os demais integrantes da CPI, digamos assim, o roteiro preliminar, um plano de
trabalho inicial, para que a gente possa, digamos assim, pôr em movimento os
objetivos da CPI do SIVAM. Estou de acordo. Verifico que foi tudo pensado. As
pessoas que eu imaginava requerer a oitiva de seus depoimentos estão aqui
inclusas. Acho que é um bom plano inicial de vôo. E, ao voar, poderemos, digamos
assim, mudar a rota ou acertar os detalhes. Mas gostaria de aderir e cumprimentar o
nosso Deputado Relator, Deputado Confúcio Moura, por esse roteiro inicial.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Não havendo... Com a
palavra...
O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ – Sr. Presidente, companheiros
Deputados, teria uma indagação ao Sr. Relator. É que eu vejo um calendário já,
embora preliminar, e com citação de algumas pessoas que deverão ser inquiridas. O
jornalista que assinou a matéria “Escândalo no Planalto”, o Brigadeiro Ivan Frota,
com datas: 12/09, 19/09, 26/09. Queria perguntar se já houve sessão em que os
requerimentos tenham sido aprovados.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – O presente roteiro é o
primeiro requerimento oficial da Comissão. Aprovado esse roteiro, iríamos, daí, na
apreciação dos requerimentos, sempre respeitando o seu registro com a
antecedência da reunião, devidamente protocolados na Comissão.
O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ – A minha preocupação é porque,
por exemplo, o jornalista já estaria aqui na próxima semana. Isso, dentro dos
procedimentos administrativos necessários para a convocação, acertar a data,
significaria minimamente, aliás, minimamente não, seria em uma ou outra condição,
que fosse aprovado hoje o requerimento. Como a próxima sessão só será na
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próxima quarta-feira, evidentemente que não poderíamos estar já com ele aqui,
previamente agendado em relação a isso. Daí a minha pergunta sobre o calendário.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – No entendimento da
assessoria desta Comissão, aprovado o presente roteiro, o seu calendário está
aprovado; aprovado o seu calendário, os requerimentos que constam... as datas que
constam do roteiro fazem como se fosse um requerimento do Relator.
O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ – Peço-lhe desculpas, Sr.
Presidente, mas aí eu gostaria de consultar a questão regimental, porque ao que me
parece a apresentação do roteiro preliminar e a sua aprovação não elide a
necessidade de o requerimento formal ser apresentado e submetido ao Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) - Para que não haja
dúvidas, então esta Presidência aprova o roteiro do Relator e aprova na quarta-feira
que vem os requerimentos, e teremos uma semana a mais para o encaminhamento
dos trabalhos. Para que sejam dirimidas quaisquer dúvidas. Então, em votação o
roteiro do Relator. Não havendo quem se manifeste em contrário, aprovado o roteiro
apresentado pelo Relator Confúcio Moura. Agora, esta Presidência define que na
quarta-feira, dia 12 de setembro, às 12 horas, esta Comissão fará a sua reunião
para apreciar os primeiros requerimentos, votá-los, aprová-los, para dar seqüência
aos trabalhos desta Comissão. Não havendo mais nada... Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh.
O SR. DEPUTADO LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Eu ouvi V.Exa., a
leitura da ata que foi aprovada, e ouvi na leitura da ata a informação de que V.Exa.,
na reunião anterior, determinou a entrega aos integrantes desta Comissão de um
material relativo ao SIVAM.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) - É verdade.
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O SR. DEPUTADO LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Queria pedir vênia a
V.Exa. – eu não compareci na última vez –, queria ver se V.Exa. poderia determinar
à secretaria que fizesse chegar aos Deputados, que não estiveram aqui, esse
material.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) - A assessoria da Comissão
informa que todos os Deputados receberam material em seu gabinete. De qualquer
maneira determina à assessoria que cheque, através da assessoria dos
Parlamentares, se efetivamente receberam. Nada mais havendo a tratar, está
encerrada a presente reunião.
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