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

regimental, declaro abertos os trabalhos.  Ata.  Tendo-se distribuído cópia da ata da

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

leitura.

O SR. DEPUTADO CONFÚCIO MOURA - Sr. Presidente, sendo distribuída,

solicito a V.Exa. a dispensa da leitura.

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

Relator, dispensada a leitura da ata.  Em discussão a ata. Não havendo quem queira

discutir acerca de seus termos, passamos à votação. Os Srs. Deputados que a

aprovam permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovada a ata.  Expediente. Foram

recebidas as seguintes correspondências: Ofício nº 142, do gabinete do Sr.

Deputado Marcos Afonso, justificando a ausência de S.Exa. no período de 20 de

abril a 19 de maio, em razão de missão oficial nos Estados Unidos da América.

Ordem do Dia. A presente reunião tem por objeto a discussão e votação de

requerimentos apresentados pelo Sr. Deputado Arlindo Chinaglia. Cumpridos os

requisitos regimentais de publicidade e disponibilidade para o pleno conhecimento

da matéria pelos Srs. Parlamentares, passamos à discussão e posterior votação da

matéria da pauta. Concedo a palavra, inicialmente, se o desejar, ao Sr. Relator,

Deputado Confúcio Moura.

O SR. DEPUTADO CONFÚCIO MOURA –  Sr. Presidente, o ilustre Deputado

Arlindo Chinaglia apresenta nesta data sete requerimentos. Como autor do

requerimento original que motivou a criação desta CPI, V.Exa. e eu, conversando

com o ilustre Deputado Arlindo Chinaglia, resolvemos com ele fazer um acordo,

dando ao ilustre Deputado Arlindo Chinaglia a oportunidade de continuar o seu

trabalho investigativo e esclarecendo alguns pontos que ele ainda não está

perfeitamente satisfeito com os documentos até o momento apresentados. Então,

acordamos com S.Exa. o Deputado Arlindo Chinaglia prorrogar, solicitar à

Presidência da Casa mais quarenta dias para que pudéssemos solicitar documentos

aos Ministérios responsáveis pela implantação e a execução do Projeto SIVAM, bem

como a convocação para audiências públicas de duas autoridades do Ministério da

Aeronáutica. Dessa forma, Sr. Presidente, como sendo um acordo feito com o

Deputado Arlindo Chinaglia, nós concordamos com a aprovação dos seus sete

requerimentos.  Com certeza V.Exa. passará a fazer a leitura deles.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - SIVAM
Número: 0323/02 TRANSCRIÇÃO IPSIS VERBIS Data: 24/04/02

2

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Deputado Antonio Feijão.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr. Presidente, eu vou só

encaminhar e, no momento certo da votação, eu vou pedir verificação, porque, por

se tratar de requerimentos de conteúdo extremamente importante, eu acho que nós

deveríamos ter um debate mais amplo, mais consistente sobre o conteúdo deles.

Então, democraticamente eu quero manifestar o meu voto contrário a se aprovar

desta forma, só com o autor, praticamente, presente aqui e o Presidente e o Relator

e a minha pessoa.

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

O SR. DEPUTADO CONFÚCIO MOURA – Respondendo ao Deputado

Antonio Feijão sobre  a natureza dos requerimentos, da minha parte, como Relator,

o objeto e o fato determinado da criação da CPI, nós buscamos a investigação

dentro do eixo da escuta telefônica.  Nós ficamos em cima da escuta telefônica e o

levantamento de estudos prévios feitos pelo Tribunal de Contas, Polícia Federal, as

sindicâncias feitas pelo Ministério das Relações Exteriores e a quebra de sigilo

bancário do Embaixador Júlio Cezar. Após a chegada na Câmara,  depois de um

licenciamento da parte do Deputado Arlindo Chinaglia, ele contribuiu com outros

campos de análise de investigação e, sendo o autor, nós resolvemos assim, embora

tendo o quorum regimental para abertura dos trabalhos, aprovar esse requerimento.

Mas, regimentalmente também, o Deputado Antonio Feijão pode tranqüilamente

solicitar a verificação de presença para a votação. Mas, no primeiro requerimento do

Deputado Arlindo Chinaglia, ele solicita, nos termos regimentais, cópia da Exposição

de Motivos nº 71, aprovando a dispensa de licitação do Projeto SIVAM. No segundo

requerimento que ele apresenta, ele solicita sessenta dias de prorrogação, mas nós

analisamos que, sessenta dias, vai cair justamente em julho. É um período depois

de convenção, o pessoal a maioria em campanha, e não dará quorum na sessão.

Pedimos a ele para terminar em junho, quarenta dias.  Ele solicita também cópia da

manifestação do Alto Comando das Forças Armadas e demais... Requerimentos

rápidos, fáceis e de fácil remessa; não têm grandes problemas esses documentos.

Requer também sejam requisitadas informações junto ao CCSIVAM sobre quem do

Governo orientou a ESCA a firmar o contrato com a Raytheon naquela época e

cópia da referida orientação. Muitas dessas... Nós vamos levantar dentro dos

documentos existentes, se nós tivermos já essas cópias, esses esclarecimentos, até
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a gente torna sem efeito essa solicitação. Também da parte dele solicita do Ministro

da Defesa informações do Alto Comando das Forças Armadas quem foram as

autoridades do Alto Comando que avaliaram, na época, a consistência do Projeto

SIVAM efetivamente. O Item dois: houve participação do Alto Comando das Forças

Armadas e/ou Alto Comando da Aeronáutica quanto à decisão do desenvolvimento

das dimensões do Projeto SIVAM? Em que fase e datas.  Também coisa muito fácil,

deve ter pronto isso no Ministério. Terceiro: foram submetidas ao Alto Comando das

Forças Armadas as especificações do Projeto?  Quem foi que fez isso?  Então, são

indagações, com certeza, simplórias. E por último, ele solicita que seja ouvido o

Cláudio Bello Pimentel Barboza, Tarcísio Muta, José Roberto Toscano, Ayrton da

Silva e quebra de sigilo bancário de todo esse pessoal que fez parte da ESCA

naquela ocasião.  Era isso, ilustre Deputado Antonio Feijão.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr. Presidente, até para manter o elã

do estilo parlamentar do admirável e admirado Deputado Arlindo Chinaglia é que eu

acho que o tema requer um quorum necessário regimentalmente para se

debaterem e aprovarem os requerimentos, especialmente pelo valioso conteúdo

semântico de seus questionamentos e de seus requerimentos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Iremos submeter o

primeiro requerimento à votação, para que possamos avaliar a questão do quorum.

Requerimento de autoria do Deputado Arlindo Chinaglia, requerendo nos termos

regimentais sejam requisitadas informações junto à Comissão para Coordenação do

Projeto SIVAM — CCSIVAM.  Em votação o primeiro requerimento do Deputado

Arlindo Chinaglia. Os Srs. Deputados que estejam de acordo com o projeto fiquem

como estão.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO - Sr. Presidente, é notória a falta de

quorum. Este Parlamentar pede verificação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Concedida a verificação

de presença. Peço ao Sr. Secretário que auxilie esta Presidência na chamada para

votação. Deputado Antonio Feijão.

O SR. DEPUTADO ANTONIO FEIJÃO – Não aos requerimentos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Deputado Luiz Piauhylino.

(Pausa.) Ausente. (Pausa.) Deputado Marcio Fortes. (Pausa.) Ausente. Deputado

Silas Câmara. (Pausa.) Ausente. Deputado Zenaldo Coutinho. (Pausa.) Ausente.
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Deputado Aldir Cabral. (Pausa.) Ausente. Deputado Darci Coelho. (Pausa.) Ausente.

Deputado Francisco Rodrigues. (Pausa.) Ausente. Deputado Jairo Carneiro.

(Pausa.) Ausente. Deputado Confúcio Moura.

O SR. DEPUTADO CONFÚCIO MOURA – Presente, Sr. Presidente.

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

Juarez. (Pausa.) Ausente. Deputado Arlindo Chinaglia.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA – É para votar? É no mérito?

Então não é presença.  Porque eu não entendi o que o Deputado Feijão pediu. Ele

pediu verificação de votação ou...

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Verificação de votação.

O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA – Então, eu sou favorável ao

requerimento anunciado.  Não são todos; é um, não é? (Pausa.) O.k.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Deputado João Tota.

(Pausa.) Ausente. Deputado Luiz Fernando. (Pausa.) Ausente. Deputado Evandro

Milhomen. (Pausa.) Ausente. Deputado Márcio Bittar. (Pausa.) Ausente. Deputado

Ronaldo Vasconcellos. (Pausa.) Ausente. Deputado Pompeo de Mattos. (Pausa.)

Ausente.  Suplentes: Deputado Armando Abílio. (Pausa.) Ausente. Deputado Badu

Picanço. (Pausa.) Ausente. Deputado Sérgio Barros. (Pausa.) Ausente. Deputado

Sérgio Carvalho. (Pausa.) Ausente. Deputada Zila Bezerra. (Pausa.) Ausente.

Deputado Chico Sardelli. (Pausa.) Ausente. Deputado Luiz Moreira. (Pausa.)

Ausente. Deputado Mauro Fecury. (Pausa.) Ausente. Deputado Sérgio Barcellos.

(Pausa.) Ausente. Deputado Yvonilton Gonçalves. (Pausa.) Ausente. Deputado

Babá. (Pausa.) Ausente. Deputado Jair Bolsonaro. (Pausa.) Ausente. Deputado

Salomão Cruz. (Pausa.) Ausente. Deputada Socorro Gomes. (Pausa.) Ausente.

Deputado Neiva Moreira. (Pausa.) Ausente. Deputado José Aleksandro. (Pausa.)

Ausente. Deputados presentes: Deputado Antonio Feijão, Deputado Confúcio

Moura, Deputado Arlindo Chinaglia e Deputado Gilberto Kassab. Em função da

ausência de quorum, esta Presidência comunica aos Srs. Deputados que fica

prejudicada a votação dos requerimentos do Deputado Arlindo Chinaglia.

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

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

Deputado Arlindo Chinaglia.
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O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA – Eu queria primeiro registrar o

meu apreço pela compreensão de V.Exa. e do Sr. Relator quanto à compreensão de

que uma CPI deve agir com a objetividade e, eu diria, com a responsabilidade e com

o dever de prestar um serviço à sociedade. E digo isso porque os senhores não se

encontram entre aqueles que temem perguntas. Até porque só teme pergunta quem

teme a resposta. De qualquer forma, eu creio que o debate será muito útil. Mas,

como inicialmente nós havíamos proposto inclusive uma prorrogação de sessenta

dias, mas, ouvindo as ponderações do Sr. Relator e da  Presidência, eu também

havia concordado em reduzir, como não foi possível conduzir da forma  — e foi

regimental o procedimento, não estou reclamando —, como não foi possível, eu vou

ser obrigado também a avaliar quanto à real necessidade, porque aquilo que era o

limite no tempo ficou irremediavelmente comprometido, porque, com a prorrogação

já obtida, vai até o dia 15. Não é isso? Nós teremos tempo para fazer uma outra

reunião ordinária para, a partir daí, com quorum, fazer o debate e, se necessário,

fazer a votação. Eu não sei se a Presidência vai marcar alguma reunião agora ou

não, mas gostaria que depois, quando a Presidência marcar, ouvindo, quem sabe, a

assessoria, para que a gente possa se organizar adequadamente para fazer o

debate.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Para o conforto do

Deputado Arlindo Chinaglia e para o bom andamento dos trabalhos no sentido de

dar liberdade a todos de exercerem as suas legítimas atividades dentro desta CPI,

esta Presidência  pede ao Relator que prepare o seu relatório. Iremos, assim que ele

estiver pronto, submetê-lo à votação dos integrantes desta Comissão. Por outro

lado, Deputado Arlindo Chinaglia, para que a gente possa lhe dar essa tranqüilidade,

assim que V.Exa. sentir que possa alterar a questão do quorum, que é um

mecanismo político, aqui, interno da Comissão, e sentir confiança, no sentido de que

ele possa ser votado, esta Presidência assume o compromisso de estar à disposição

dos integrantes para convocar uma reunião, votar os requerimentos e aprová-los ou

rejeitá-los.  Mas, em princípio, não fica convocada nenhuma reunião, mas terá

V.Exa. oportunidade de, no momento em que julgar adequado, solicitar — e será

atendido por esta Presidência — a convocação de uma reunião, desde que não

tenha já sido, evidentemente, apresentado o relatório e votado o relatório,

encerrando-se os trabalhos desta CPI.  Deputado Arlindo Chinaglia.
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O SR. DEPUTADO ARLINDO CHINAGLIA – Eu agradeço novamente e

espero sinceramente. Vou também refletir como fazer chegar aos demais

Parlamentares que não tiveram oportunidade de tomar conhecimento daquelas que

são as nossas preocupações, para que tomem contanto com esses requerimentos,

para que possam também seguramente se motivar para participar efetivamente

deste debate.  Agradeço mais uma vez.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Kassab) – Esta Presidência

agradece as manifestações e a participação do Deputado Arlindo Chinaglia, do

Deputado Antonio Feijão, do Deputado Confúcio Moura.  E, não havendo mais quem

queira fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente reunião.


