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O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) - Havendo número

regimental, declaro abertos os trabalhos. Tendo sido distribuída cópia da Ata da

reunião anterior a todos os membros presentes, indago da necessidade de sua

leitura.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO – Peço dispensa da leitura, Sr.

Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Por solicitação do nobre

Deputado Antonio Feijão, dispensada a leitura da Ata. Em discussão a Ata. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Arlindo Chinaglia

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA – Gostaria de registrar que

V.Exa., ao convocar a reunião, colocou aqui discussão e votação do relatório final.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Estamos votando a Ata

da reunião anterior.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA – Desculpe. Então, inscrevo-me

em outro momento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Continua em discussão a

Ata da reunião anterior. (Pausa.) Não havendo quem queira discuti-la acerca dos

seus termos, passamos à votação. Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam

como estão. (Pausa.) Aprovada a Ata. Expediente: Esta Presidência informa que

recebeu correspondência do Embaixador Júlio César Gomes dos Santos e

determina à secretaria dos trabalhos que distribua cópia da carta aos membros

desta Comissão e faça a mesma constar dos documentos oficiais desta Comissão.

Ordem do Dia. A presente reunião foi convocada para discussão e votação do

relatório apresentado pelo Relator nomeado, Deputado Confúcio Moura. O referido

relatório foi lido na reunião de 07 de maio passado, estando, portanto, o

procedimento seguindo sua ordem natural. Declaro aberta a discussão e passo ao

palavra ao primeiro inscrito, o Sr. Deputado Arlindo Chinaglia.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA – Agradeço, Presidente. Em

conseqüência de estar atendendo aqui o celular, imaginei que estávamos nessa fase

da reunião. Comecei e quero agora registrar que a pauta desta reunião ordinária,

evidentemente, faz referência a discussão e aprovação do relatório final apresentado

pelo nobre Relator Deputado Confúcio Moura. Quero registrar que, por duas vezes,

tentamos aqui discutir e votar alguns requerimentos, sendo que um deles
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especificamente propõe a prorrogação dos trabalhos da CPI e outros dizem respeito

a uma tentativa de esclarecer determinados pontos que, na minha opinião, ainda

não foi possível esclarecer através da CPI, assim como também não foi esclarecido

por outras investigações ou análises que foram feitas tanto na Câmara dos

Deputados como no Senado ou, ainda, no Tribunal de Contas da União. Mas eu

respeito, evidentemente, o trabalho feito pelo Sr. Relator e quero pedir vista do

parecer do Relator, para poder analisar com maior profundidade o seu conteúdo e,

em sessão seguinte, poder — quero e pretendo — apresentar um parecer por escrito

desta vista.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Com a palavra o

Deputado Antonio Feijão.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO – Sr. Presidente, associo-me às vistas

do nobre Deputado Arlindo Chinaglia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Em face do pedido de

vista de ambos os Deputados, amparado regimentalmente pelo inciso XVI do art. 57

do Regimento Interno, e tendo em vista a natureza especial do inquérito, concedo

por duas sessões, não podendo os autos serem retirados da Secretaria da

Comissão. Entendo que seria omissivo o gesto de terminar uma Comissão

Parlamentar de Inquérito sem aprovação do seu relatório final, porquanto

indisponível o interesse público em certos procedimentos. Desta forma, amparado

no caput do art. 37, também do Regimento Interno, com o beneplácito do Plenário

do colegiado, tomo a iniciativa de propor ao Presidente da Câmara, ouvido o

Plenário da Casa, nos termos do § 3º do art. 35, a prorrogação do prazo para

conclusão dos trabalhos por mais quinze dias, exclusivamente para a votação do

relatório final. Convoco reunião a realizar-se na próxima terça-feira, dia 28, para que

possamos eventualmente discutir e votar o relatório final. Não conseguindo, terça-

feira que vem, ficando então para o prazo final dos trabalhos desta Comissão, em

sendo ela atendida na sua prorrogação de quinze dias para o dia 28, mais uma

semana.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Tem a palavra o

Deputado Arlindo Chinaglia.
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O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA – Sr. Presidente, para uma

ponderação ou, eventualmente, esclarecimento. Eu decidi pedir vista na forma

regimental. O Deputado Feijão, segundo uma brincadeira que fizeram em

conseqüência da divulgação da pesquisa do IBOPE, resolveu já fazer uma aliança

no Primeiro Turno com a gente ao pedir vista conjuntamente. Mas como pretendo

fazer um parecer por escrito desta vista, há um ponto que eu já quero antecipar. Se

de fato eu tiver elementos de convicção no sentido de que a CPI conseguiu, nos

limites do razoável, esgotar tudo aquilo e os elementos, os indícios apontaram,

evidentemente que aí ficaria para cada Deputado, inclusive eu, votar a favor ou

contra, a partir daquele conteúdo. Mas há outras possibilidades, e me chamou

atenção a observação de V.Exa. quando falou: "Olha, vai ficar prorrogado e vai ser

exclusivamente para votar o relatório". Eu creio que havendo a prorrogação, a partir

desse parecer por escrito, eu só estou querendo deixar uma pequena fresta, para

que eu amanhã não possa indagar de V.Exa. quanto a outras possibilidades.

Portanto, queria registrar que, a partir deste parecer que pretendo fazer por escrito,

V.Exa. admita pelo menos uma eventual possibilidade de, dentro das normas

regimentais, apreciar inclusive este parecer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – V.Exa. pode ficar

tranqüilo que terá todas as oportunidades para que, dentro de um regime de

igualdade, possa colocar sua visão, seus pareceres e eventualmente ser apreciado

pelos colegas. Tem a palavra o Deputado Antonio Feijão.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO – É só para dizer que como o PT está

à frente das pesquisas e ele gosta de ter as vistas muito voltadas para trás, eu

coloquei as vistas do futuro ao lado do nobre Deputado Arlindo Chinaglia.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA – Sr. Presidente, o Deputado

Feijão manifestou-se com a sagacidade que lhe é peculiar. Porém, como a política

aponta a direção dos argumentos, eu queria dizer que o PT quando deita olhos na

história é exatamente para não cometer os mesmos erros daquele Governo que ele

bem intencionadamente apóia. É só por isso, mas evidentemente que é para

melhorar o futuro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Com a palavra o

Deputado Confúcio Moura, nobre Relator.
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O SR. DEPUTADO CONFÚCIO MOURA – Sr. Presidente, Srs.

Parlamentares, foi intenção do nobre Deputado Arlindo Chinaglia, dessa relatoria e

da Presidência fazer um trabalho o mais isento possível. Inclusive, nada contesto

dos argumentos apresentados por V.Exa., da oportunidades deles, da conveniência

deles, nem de longe pense que estamos querendo contrariar V.Exa. no rumo de

uma investigação precisa. Foi sempre esse o nosso objetivo aqui. Não há nenhum

interesse outro que não esclarecer a verdade do seu requerimento objeto da

constituição desta CPI, e a minha função e da Presidência é justamente propor, se

regimentalmente for possível, brechas para que a gente possa prosseguir. Desta

relatoria não há nenhum inconveniente.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Deputado Arlindo

Chinaglia.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA – Eu quero, inclusive,

cumprimentar publicamente o Deputado Confúcio, tanto S.Exa. quanto a

Presidência. Nesse pequeno espaço de tempo que eu acabei, por circunstâncias,

participando da CPI, pela qual tanto labutei, tenho absoluta convicção de que a

atitude tanto do Relator quanto da Presidência tem sido no sentido de criar

condições de esclarecimentos. Sou testemunha disso, até porque tenho encontrado

a maior boa vontade na tentativa de aprovar requerimentos, inclusive no sentido de

prorrogar a CPI, dada a avaliação que faço sobre determinados aspectos. Portanto,

quando afirmo que quero ler o parecer do Relator, é também com esta boa vontade,

e mesmo que, ao final, eu continuo com a avaliação de que mereceria ou mereça

uma eventual prorrogação, isso em nada tem a ver com o conteúdo e o bom trabalho

que V.Exa. realizou, porque o relatório não pode fugir daquilo que a CPI apurou.

Portanto, o debate, se houver, vai estar estabelecido no sentido de saber se a CPI

deve ou não continuar em outros pontos, buscar outros documentos ou até mesmo

investigar outras situações que eventualmente ainda não tenham ocorrido. Portanto,

estou seguro de que o seu relatório contempla muito bem aquilo que a CPI já

produziu, e, evidentemente, nunca esteve em questão, nem estará, aquilo que é a

isenção e a intenção daqueles que trabalharam como V.Exa. para um bom resultado

da CPI.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Nada mais havendo a

tratar, esta Presidência agradece a presença de todos e declara encerrada a

sessão.


