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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) - Havendo número

regimental, declaro aberta a presente reunião, que foi convocada pelo Presidente

desta Casa para instalação dos trabalhos e eleição do Presidente e dos Vice-

Presidentes da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a dívida

pública da União, Estados e Municípios, o pagamento de juros da mesma, os

beneficiários destes pagamentos e o seu monumental impacto nas políticas sociais

no desenvolvimento sustentável do País.

Na forma do art. 39, § 4º, do Regimento Interno, compete-me assumir a

presidência dos trabalhos.

Declaro instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito.

Esclareço aos nobres pares que esta CPI é composta de 24 Deputados

titulares e igual número de suplentes, em conformidade com o Ato da Presidência

lido na sessão plenária de hoje, dia 19 agosto de 2009.

O quorum para eleição dos cargos da CPI é de 13 Deputados, exigida a

maioria absoluta dos votos.

Peço a compreensão dos Srs. Deputados no sentido de permanecerem no

recinto até o término da reunião.

Antes de iniciar o processo de votação, desejo ainda esclarecer a V.Exas. que

se encontram sobre a mesa de votação as seguintes indicações para Presidente e

Vice-Presidentes: para Presidente, Deputado Virgílio Guimarães, PT/MG, indicado

pelo Bloco PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB; para 2º Presidente, Deputado

Márcio Reinaldo Moreira, PP/MG, indicado pelo Bloco

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB.

Há ainda cédulas em branco para Presidente e Vice-Presidentes, caso a

escolha não recaia nos nomes indicados.

À medida que forem sendo chamados os Srs. Deputados, depois de

assinarem a folha de votação e de posse da sobrecarta, devem dirigir-se ao local de

votação e selecionar suas cédulas, colocando-as no envelope, que será depositado

na urna.

Convido o Deputado Amorim para me auxiliar aqui. (Pausa.)

Passamos, então, à votação.
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Solicito ao Deputado Amorim que proceda à chamada nominal dos membros

titulares e, em seguida, à dos suplentes, até que se complete o número das

respectivas bancadas.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE  - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) - Pela ordem.

(Pausa.)

O SR. DEPUTADO DR. UBIALI  - Sr. Presidente, eu gostaria de fazer a

indicação do Deputado Ivan Valente para a Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) - Deputado, tenho os nomes

indicados pelos Deputados para assumirem a Presidência e a Vice-Presidência. Mas

já foi constatado aqui que os Parlamentares têm uma cédula em branco. E os

Parlamentares que não desejarem votar naqueles que foram indicados pelos

partidos têm a livre escolha para votar em quem desejarem. Acho que todos os

Deputados aqui presentes podem ser votados para a Presidência da Mesa.

O SR. DEPUTADO DR. UBIALI  - Eu solicitaria, por maior transparência e

democracia do processo, que só na cédula em branco fossem colocados os nomes

de todos que fossem ser votados.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE  - Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) - Pode ser acrescentado

com a caneta. Isto é normal em todas as eleições...

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presidente, pela ordem...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) - ... que se fazem aqui, não

só nas CPIs, mas nas Comissões. Tem a cédula em branco que pode ser

acrescentada pelo Parlamentar que deseje fazer o seu voto, o de sua preferência.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) - Pois não.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Eu queria colocar aqui para os

membros da CPI que estão aqui presentes a seguinte situação: é uma praxe da

Casa que o proponente da CPI seja indicado para a Presidência. Isso é uma praxe.

Esta CPI foi proposta há mais de um ano. Nós tivemos uma luta para conseguir as

200 assinaturas. Eram 171 regimentais e alcançamos quase 200. Tem vários

Deputados que são testemunhas aqui da coleta das assinaturas. O Deputado
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Alfredo, que está aqui, sempre inclusive me perguntava se tínhamos conseguido, e o

Deputado Carreira também. O Deputado Arlindo Chinaglia, ex-Presidente da Casa,

sancionou-a no dia 13 de dezembro. Quer dizer, estamos levando 7, 8 meses

inclusive para nomear os membros que estão aqui. Isso tem sido uma praxe, a

discussão de que a indicação é normal, a reivindicação na mesa, mas há discussão

de plenário.

Então, eu gostaria de fazer um debate de plenário sobre isso, imediatamente.

A sugestão do Deputado Dr. Ubiali vem dentro de uma praxe que as Comissões têm

de que o proponente da Comissão Parlamentar de Inquérito possa presidi-la. A

Relatoria é um cargo mais político. A Relatoria é um cargo que, sem dúvida, vai

sintetizar o conjunto, a média do que foi discutido na CPI.

Então, eu submeto à Presidência esse debate aqui. Nós poderíamos ouvir um

pouco os Deputados sobre essa questão?

O SR. DEPUTADO ERNANDES AMORIM - Peço permissão ao Presidente.

Na verdade, no Senado Federal, é praxe que o proponente da CPI seja dono

de um dos 2 cargos, ou o de Relator, ou o de Presidente, a depender do acordo dos

próprios componentes da Comissão. É um acerto entre os componentes. Mas lá é

praxe que quem indica a CPI poderá ser Presidente ou Relator da matéria, até

porque é a parte mais interessada e que mais trabalhou para conseguir aquele

objetivo.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) - Deputado Virgílio.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, meu nome foi

indicado aí para presidir a CPI. Eu não sou autor da Comissão. Eu não tenho

nenhum constrangimento de dizer também que esse tema, uma auditoria, que é o

que na prática a CPI irá fazer, é um objetivo que eu pessoalmente carrego há muito

tempo. Fui Deputado Constituinte. A Constituinte assegurou isso. Está no texto

constitucional. Portanto, eu não tenho esse constrangimento.

Eu queria apenas, aqui para o meu amigo Ivan, contraditar um ponto. Se isso

fosse uma praxe parlamentar observada, eu sequer aceitaria a indicação. Eu sei que

em algumas Casas existem essa... Mas não é o nosso caso. Aqui, eventualmente,

pode ser ou não. Se tivermos o cuidado de fazer um levantamento sobre as CPIs
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desta Legislatura e das Legislaturas anteriores, nós vamos verificar que isso é uma

questão posta pelos partidos que, tendo a maioria, essa praxe não substitui. Aí, sim,

há uma questão regimental que é de se configurar as maiorias partidárias ou de

bloco, o que é o caso.

Por essa razão, fico muito à vontade com o meu companheiro, o meu amigo

Ivan Valente, companheiro desta causa há muito tempo. Mas eu sequer aceitaria a

indicação se tivesse usurpando, de alguma maneira, o que seria, digamos, o direito

natural de alguém. Não é o caso. Eu seria capaz de, de memória, citar aqui, sem

dúvida nenhuma, uma dúzia, dez CPIs que tiveram autorias distintas das

Presidências e da Relatoria simultaneamente.

Acho que inclusive nós poderíamos, na base do diálogo, chegar a um

entendimento muito melhor, porque aí, sim, na hipótese de ir para uma votação, nós

temos um dispositivo, este sim, regimental, de que o Presidente faz o restante das

posições não só de Relatoria, mas também de Vice-Presidência. Não tenho essa

intenção, não tenho. Aí, sim, é regimental. Nós poderíamos fazer as Vice-

Presidências todas. A 1ª Vice, ao ser do mesmo partido do Presidente, tem até uma

lógica, porque, na ausência do Presidente, não se altera a composição partidária.

Essa, sim, é uma praxe, e inclusive com indicação regimental, que não pretendo

assumir aqui.

Eu acho que, se nós fizermos uma construção mais, digamos assim,

consensual, que é o meu estilo, a minha maneira de ser, é o desejo da Casa, nós

poderíamos caminhar muito mais num nível de uma participação adequada. Com

essas palavras, já cumpri o que pediu o meu amigo Ivan Valente. De alguma

maneira, já fiz a minha defesa como candidato. Ao falar sobre o que eu imagino da

composição que deve haver para o funcionamento da Comissão, já fiz minha

principal defesa. Aliás, uma característica que principalmente os mais antigos...

Todos aqui conhecem a minha maneira de me comportar. E por isso eu fico muito à

vontade para reiterar a minha condição de candidato à Presidente da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) - Eu queria perguntar ao

Deputado Ubiali se o Deputado Ubiali é Líder do PSOL.

O SR. DEPUTADO DR. UBIALI - Do PSOL, não.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) - Então V.Exa. não tem

condições de fazer a indicação. Só o Líder do PSOL tem condições de... Desculpe,

como membro da Comissão, V.Exa. pode.

Eu tenho um nome aqui. Diz o seguinte um item: “Há ainda cédulas em

branco para Presidente e Vice-Presidente, caso a escolha não recaia nos nomes

indicados que foram indicados pelo bloco de maioria”. Então, todos aqueles que

quiserem votar em outra indicação, a não ser aqueles que constam na cédula, têm

plena liberdade.

Portanto, eu rejeito qualquer indicação, e vou iniciar a votação da eleição.

O SR. DEPUTADO DR. UBIALI - Sr. Presidente, eu queria fazer uma

ponderação em cima da palavra do Deputado Virgílio Guimarães. Eu concordo

plenamente com o que falou. Aqui nós temos tido várias CPIs que não têm como

Presidente quem iniciou a CPI, nem como Relator. A do Apagão Aéreo é um

exemplo clássico disso. A nossa indicação do nome do Deputado Ivan Valente é em

reconhecimento à competência que teve para que esta CPI existisse.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) - Todos os Parlamentares

aqui têm o reconhecimento...

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA - Sr. Presidente Nelson, se

V.Exa. permitir uma questão de ordem...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) - Permito. Tem V.Exa. a

palavra.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA - Pela minha, digamos assim...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) - Experiência e

conhecimento.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA - Eu acho que as ponderações

estão todas muito equilibradas. Então, é a minha velhice. Eu acho que não

poderíamos encaminhar a solução de que o Presidente fosse o indicado, que o 1º

Vice fosse o Deputado Ivan Valente, que foi o autor da matéria — equilibra; nós, da

Oposição, nos sentiremos representados —, e o Dr. Márcio Reinaldo seria o 2º Vice.

Eu não vejo nenhum prejuízo nisso. Se todos concordassem, nós resolveríamos o

problema rápido. Não vamos pleitear cargo.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) - Deputado Aleluia, segundo

consta no Regimento, o 1º Vice-Presidente pertence ao mesmo bloco do Presidente.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ALELUIA - Se o Deputado Virgílio

concordar...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) - Se tiver acordo e o Virgílio

Guimarães concordar, não tem problema nenhum.

O SR. DEPUTADO DR. UBIALI - Permita-me fazer uma proposta, para ficar

mais consensual. Não a 1º, mas a 2º Vice-Presidência seria a minha proposta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) - Então, aí nós faríamos uma

troca, colocando Márcio Reinaldo como 1º Vice e o Ivan Valente como 2º Vice?

O SR. DEPUTADO LEONARDO QUINTÃO - Sr. Presidente, peço para

encaminhar pelo PMDB. Havendo acordo, da parte do PMDB não tem nenhuma

dificuldade a 1ª Vice ficar com o Deputado Ivan Valente, que foi o autor da...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) - Mas eu tenho outra

proposta agora, que foi aceita aqui. O Márcio Reinaldo passaria para 1º Vice, e o

Ivan Valente para 2º Vice.

O SR. DEPUTADO LEONARDO QUINTÃO - Melhor ainda, Sr. Presidente.

Márcio Reinaldo é nosso colega de Minas Gerais. Acho que Minas Gerais fica muito

bem representado na 1ª Vice com o Deputado Márcio Reinaldo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) - Exato.

O SR. DEPUTADO ERNANDES AMORIM - O Deputado Ivan Valente tem

que se manifestar se ele concorda ou não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) - Ele vai se manifestar agora.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Primeira questão, Sr. Presidente, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, eu queria colocar a seguinte questão: eu não estou

reivindicando aqui o cargo, eu estou colocando uma questão formal.

Normalmente, como o próprio Ernandes Amorim, nosso Deputado, colocou,

tem experiência no Senado, lá é uma praxe, o Presidente assume.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) - Nem sempre no Senado...

Na última CPI, Deputado, agora, não aconteceu isso.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sim. Mas o que eu quero dizer é o

seguinte: eu coloquei essa questão... primeiro, colocar que eu não tenho nenhuma
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objeção ao nome do Deputado Virgílio Guimarães, com quem convivo há mais de 30

anos na política, convivi muito no PT, tenho relação pessoal de maior estima e sei

que ele será um ótimo Presidente, do ponto de vista da tolerância, do ponto de vista

de saber gerir uma Comissão que tem assuntos polêmicos, e assim por diante.

Então, esse não é nenhum problema para a gente.

O que eu acho também é que nós estamos aqui votando uma chapa em que

o Relator não está presente. Eu queria inclusive que V.Exa. lesse todos os nomes

que vão ser votados...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) - Mas quem vai indicar o

Relator é o Presidente. Isso não cabe a nós aqui neste momento.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O Presidente...

O SR. DEPUTADO ERNANDES AMORIM - Deputado Ivan, permita...

Presidente, permita um aparte.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) - Pois não.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O Relator está presente? O Relator

indicado está presente?

O SR. DEPUTADO ERNANDES AMORIM - Deputado Ivan...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) - Nós não sabemos quem

será o Relator indicado, porque é o Presidente, quando assumir aqui, quem vai

indicar. Eu estou transitoriamente aqui ocupando a reunião.

O SR. DEPUTADO ERNANDES AMORIM - Deputado Ivan, Deputado Ivan...

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Pois não, Deputado Amorim.

O SR. DEPUTADO ERNANDES AMORIM - Olha, a Presidência é um cargo

importante. O Virgílio Guimarães está à altura de ser Presidente.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Certamente.

O SR. DEPUTADO ERNANDES AMORIM - O segundo cargo mais

importante é a Relatoria. Eu acho que, pelo trabalho que V.Exa. fez, é merecedor de

ser Relator. E até pediria particularmente o apoio para que V.Exa. seja o Relator.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Aceito de pronto a sugestão de V.Exa.

(Risos.)

O SR. DEPUTADO ERNANDES AMORIM - Até porque nós, da Minoria, não

temos que ter participação.
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O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Aceito de pronto a sugestão de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) - Srs. Parlamentares, vamos

deixar...

O SR. DEPUTADO LEONARDO QUINTÃO - Caso haja este acordo na

Comissão, o PMDB não está de acordo, porque já há um acordo, há indicação do

PMDB: o Deputado Pedro Novais, que é um dos Deputados mais antigos desta

Casa. Caso haja acordo, não há acordo com o PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) - Mas essa condição do

Relator não é assunto do momento. Isso cabe na segunda parte da reunião, quando

o Presidente aqui assumir. Então, quanto a isso não há discussão nenhuma.

O que eu quero é um entendimento aqui. Como é que nós vamos fazer sobre

a 1ª e a 2ª Vice-Presidência. Por isso que eu queria que o Deputado Ivan Valente

desse sua opinião sobre essa posição.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presidente, eu queria agradecer

aos Deputados Aleluia, Virgílio, Ernandes Amorim e a todos que fizeram as

sugestões. De nossa parte, não há impedimento em aceitar. Eu acho que nós temos

que tocar esta CPI. Ela é talvez a proposta de CPI que está sendo discutida e que

vai discutir a grande política deste País, o grande gargalo do desenvolvimento

econômico deste País, e por que se inviabilizam políticas sociais no nosso País,

enquanto se gasta 30,5% do Orçamento com juros e amortizações da dívida pública.

Esse é o grande tema. Então, a nossa CPI tem que ser instalada.

Nós devíamos, então, passar para a votação.

Eu aceito, então, a proposta de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) - Certo. Eu passo a palavra

ao Deputado Fernando Ferro.

O SR. DEPUTADO FERNANDO FERRO - Sr. Presidente, a minha

preocupação era a de exatamente observar o acordo já majoritário, menos com a

sugestão do Deputado Ernandes Amorim. Mas eu acho que estamos encaminhando

o assunto para o processo de votação. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) - Está bom. Então fica

estabelecido, segundo eu tive entendimento, o seguinte: fica estabelecido que o



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ COM REDAÇÃO FINAL
Nome: CPI - Dívida Pública
Número: 1233/09 TRANSCRIÇÃO IPSIS VERBIS Data: 19/08/2009

9

Presidente seria o Deputado Virgílio Guimarães; o  1º Vice-Presidente, Márcio

Reinaldo Moreira; e o 2º Vice-Presidente, Ivan Valente. Concordam?

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Poderia também, Presidente,

para a gente não ter que ter uma nova eleição... existe também o 3º Vice. Eu acho

também que os partidos de oposição poderiam indicar o 3º Vice, para equilibrar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) - Eu acho que é muito Vice-

Presidente para esta Comissão. Vamos ficar no 1º e 2º Vice-Presidentes. Tem muito

Presidente. Tem o 1º e o 2º. Então, fica assim determinado.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MAIA FILHO  - Pela ordem, Sr. Presidente. Já há o

cargo de 3º Vice, e o partido Democratas gostaria de indicar o 3º Vice, se não

houvesse objeção dos demais partidos. O Carreira é o nome que nós indicamos

para 3º Vice como partido Democratas.

O SR. PRESIDENTE  (Deputado Nelson Meurer) - Eu tenho aqui em mãos

um ofício do PSC indicando o Hugo Leal para a 3ª Vice-Presidência. Tem algum

problema?

O SR. DEPUTADO DR. UBIALI - Não há necessidade de ele estar presente?

O SR. PRESIDENTE  (Deputado Nelson Meurer) - Não, não há necessidade

que ele esteja presente aqui. Concordam? (Pausa.) Concordam, então.

Então, fica assim determinado:  Presidente, Virgílio Guimarães; 1º Vice-

Presidente, Márcio Reinaldo Moreira; 2º Vice-Presidente, Ivan Valente; e 3º Vice-

Presidente, Deputado Hugo Leal.

O SR. DEPUTADO ERNANDES AMORIM - Por unanimidade.

O SR. PRESIDENTE  (Deputado Nelson Meurer) - Então, eu queria, neste

momento, pedir autorização dos Parlamentares para suspender a reunião por 2

minutos, para preparar a cédula para iniciarmos a votação.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE  - Sr. Presidente, enquanto se prepara a

votação, queria agradecer aqui a presença de todos os Deputados, como

proponente da CPI, e também anunciar que várias entidades que estudam essa

questão, que estão interessadas nesse processo, entidades da sociedade civil,

estão presentes: o sindicato nacional dos professores, a ANDES; o Instituto de

Fiscalização e Controle, do TCU; a ASSISEFE; a Rede Jubileu Sul, que trata
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também da Auditoria Cidadã da Dívida; o SINASEFE. Há outras entidades aqui

presentes, a quem nós queremos agradecer a presença. Obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE  (Deputado Nelson Meurer) - Está bom. Eu pediria a

todos os Parlamentares que permaneçam aqui, para nós, logo após regularizar a

situação das cédulas, iniciarmos imediatamente a votação e, com isso, dar

sequência a esta primeira reunião.

(A reunião é suspensa.)

O  SR. PRESIDENTE  (Deputado Nelson Meurer) - Srs. Parlamentares, então

ficará assim a cédula que vai ser colocada na urna para a escolha dos candidatos:

Presidente, Deputado Virgílio Guimarães; 1º Vice-Presidente, Márcio Reinaldo

Moreira; 2º Vice-Presidente, Ivan Valente; 3º Vice-Presidente, Hugo Leal.

Eu, então, solicito ao Deputado Amorim que proceda à chamada nominal dos

membros titulares, em seguida, dos suplentes, até que se complete o número das

respectivas bancadas.

Está iniciada a votação.

O SR. DEPUTADO ERNANDES AMORIM - O primeiro a ser chamado é o

Deputado Carlos Alberto Canuto. (Pausa.)

Logo após, eu. Deixo para o final.

Próximo a votar, Deputado Hugo Leal. (Pausa.)

Deputado Jilmar Tatto. (Pausa.)

Deputado Léo Alcântara. (Pausa.)

Deputado Márcio Reinaldo Moreira. (Pausa.)

Deputado Nelson Meurer. (Pausa.)

Deputado Paulo Teixeira. Deputado Paulo Teixeira. (Pausa.) Está ausente.

Deputado Pedro Novais. (Pausa.)

Deputado Paulo Teixeira chegou. (Pausa.)

E o Deputado Pedro Novais, presente? (Pausa.)

Deputado Vignatti. (Pausa.)

Presidente Virgílio Guimarães. (Pausa.)

Deputado Vital do Rêgo Filho. Vital do Rêgo Filho. (Pausa.) Ausente.

Agora vota o Deputado Ernandes Amorim. (Pausa.)

Agora vamos chamar os suplentes.
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Deputado Alfredo Kaefer. (Pausa.)

Deputado Bonifácio de Andrada. (Pausa.) Ausente.

Deputado Bruno Araújo. Deputado Bruno Araújo. (Pausa.) Ausente.

Deputado Ilderlei Cordeiro. Deputado Ilderlei Cordeiro. (Pausa.) Ausente.

Deputado José Carlos Aleluia. (Pausa.) Ausente.

Deputado José Maia Filho. (Pausa.)

Deputado Luiz Carreira. (Pausa.)

Bloco PSB/PDT/PCdoB/PMN.

Deputado Manoel Junior. Deputado Manoel Junior. (Pausa.) Ausente.

Deputado Paulo Rubem Santiago. (Pausa.)

Deputada Vanessa Grazziotin. (Pausa.)

Agora, Bloco do PRB.

Deputado Cleber Verde. Deputado Cleber Verde. (Pausa.) Ausente.

Do PSOL, o meu grande Líder Deputado Ivan Valente. (Pausa.)

Atenção, agora vamos fazer a chamada dos suplentes do Bloco

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB.

Deputado Aelton Freitas. (Pausa.)

Deputado Eduardo Amorim. (Pausa.)

Deputado Fernando Ferro. (Pausa.)

Deputado Gilmar Machado. Deputado Gilmar Machado. (Pausa.) Ausente.

Deputada Iriny Lopes. Deputada Iriny Lopes. (Pausa.) Ausente.

Deputado Leonardo Quintão. (Pausa.)

Deputado Pedro Eugênio. Deputado Pedro Eugênio. (Pausa.)

Deputado Pedro Fernandes. Deputado Pedro Fernandes, do PTB. (Pausa.)

Ausente.

Deputado Regis de Oliveira. (Pausa.) Ausente.

Agora nós vamos chamar do PSDB, DEM e PPS.

Deputado Raul Jungmann. Deputado Raul Jungmann. (Pausa.) Ausente.

Agora vamos à lista do PSB/PDT.

Deputado Dagoberto. Deputado Dagoberto. (Pausa.)

Deputado Dr. Ubiali. (Pausa.)

PV.
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Deputado Sarney Filho. Deputado Sarney Filho. (Pausa.)

PRB.

Deputado Marcos Antonio. Deputado Marcos Antônio. (Pausa.)

Houve algum Parlamentar que deixou de ser chamado nesta Comissão?

A SRA. DEPUTADA JÔ MORAES - Sou suplente do Bloco.

O SR. DEPUTADO ERNANDES AMORIM - A senhora é suplente de que

partido?

Como é o nome da senhora?

A SRA. DEPUTADA JÔ MORAES - Jô Moraes.

O SR. DEPUTADO ERNANDES AMORIM - Jô Moraes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) - Está, então, encerrada a

votação.

Solicito ao Deputado Ernandes Amorim que verifique se o número de

sobrecartas coincide com o número de votantes. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO ERNANDES AMORIM - Dezoito votantes. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) - Informo que o número de

sobrecartas, 18, coincide com o número de votantes.

Passa-se agora à apuração dos votos.

Solicito ao Deputado Ernandes Amorim que proceda à contagem dos votos.

(Pausa prolongada.)

O SR. DEPUTADO ERNANDES AMORIM - Dezessete votos válidos e um

nulo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nelson Meurer) - Está encerrada a apuração.

Vou proclamar o resultado: para Presidente, Deputado Virgílio Guimarães, 17

votos; para 1º Vice-Presidente, Deputado Márcio Reinaldo Moreira, 17 votos; para 2º

Vice-Presidente, Deputado Ivan Valente, 17 votos; para 3º Vice-Presidente,

Deputado Hugo Leal, 17 votos. Um voto nulo.

Declaro o Deputado Virgílio Guimarães eleito e empossado e o convido para

assumir a Presidência da CPI.

(Pausa prolongada.)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Muito obrigado.

Quero agradecer muito a confiança em mim depositada e ao meu partido, ao

nosso bloco parlamentar que me indicou, mas, de maneira muito especial, aos

membros desta Comissão. Não poderia deixar de agradecer-lhes porque a

expressão do resultado aqui, que foi fruto de uma negociação e sobretudo de uma

manifestação de confiança nos colegas e de confiança dos colegas em mim

também. Vou traduzir essa confiança numa direção mais colegiada, participada e,

espero, a mais eficiente que pudermos ter.

Eu quero agradecer de maneira especial ao nosso decano, que nos presidiu,

Deputado Nelson Meurer, nosso amigo, que, sem dúvida nenhuma, terá um grande

papel a desempenhar; ao nosso escrutinador oficial, jovem Deputado Ernandes

Amorim, que aqui esteve, na sua primeira legislatura já tão brilhante.

Quero agradecer também pelo fato de terem escolhido Vice-Presidentes que

nos ajudarão a conduzir de uma forma participativa o colegiado, os destinos desta

Comissão. O nosso 1º Vice-Presidente, Deputado Márcio Reinaldo Moreira, a quem

convido para fazer parte da nossa Mesa para a foto de posse. O nosso 2º Vice-

Presidente, Deputado Ivan Valente, convido para fazer parte também.

O Deputado Hugo Leal, que eu sei que não está presente, por sinal está

participando de uma audiência pública externa desta Casa, que, por sinal, eu estava

participando também, e me retirei para estar presente aqui... E já estou aqui, de

ofício, fazendo a justificativa, até porque eu sei que ele está num trabalho tão

importante também, e creio que seja a razão de ele não estar presente.

Então, uma vez instalada, eu quero, antes de abrir a palavra aos colegas,

dizer que nós vamos hoje, aqui, fazer uma conversa mais solta a respeito do nosso

trabalho, que é muito extenso. É uma CPI que tem como objeto a dívida pública em

seus variados aspectos, e nas 3 esferas da Federação — Federal, Estadual e

Municipal.

Deputado Hugo Leal, já justifiquei sua ausência momentânea. Eu o convido

para fazer parte da Mesa, eleito que foi. Espero o sucesso da nossa audiência

externa seja tão grande quanto esta. Está aqui o nosso querido Hugo Leal. Já

justifiquei sua ausência momentânea. Estava lá e eu não pude permanecer ao seu

lado. Tenho certeza de que terá sido de grande sucesso a nossa audiência.
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Então, vamos fazer uma conversa aqui e talvez, até, a questão da Relatoria,

que é uma prerrogativa da Presidência, existe indicação já feita, PMDB... Então,

vamos ouvir um pouco as pessoas. Já vi manifestação do Deputado Leonardo

Quintão, já vi manifestação do Deputado Paulo Rubem Santiago e da Deputada Jô

Moraes.

Então, vamos ouvir esses 3 candidatos. Mas, antes, eu pediria paciência. Se

algum dos Vice quiser fazer uma saudação, uma expressão aqui, ou preferem fazer

depois de ouvir os colegas? Depois de ouvi-los.

Então, por favor, com a palavra o Deputado Leonardo Quintão.

O SR. DEPUTADO LEONARDO QUINTÃO - Deputado Virgílio Guimarães,

quero parabenizar V.Exa. por assumir esta Presidência. V.Exa. é um Deputado de

vários mandatos. Tem total condição de fazer esse trabalho brilhante. E nos honra

muito a Minas Gerais termos nessa Mesa dois mineiros, que é o Márcio Reinaldo

também, e dois cariocas, que é o Ivan Valente e o Hugo Leal.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Ivan Valente é paulista, viu?

O SR. DEPUTADO LEONARDO QUINTÃO - Paulista, não é?

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Apesar de ter vivido sete anos no Rio.

O SR. DEPUTADO LEONARDO QUINTÃO - Pois é isso o que estou falando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Conheço mais sua

história do que você pensa!

O SR. DEPUTADO LEONARDO QUINTÃO - Conheço mais sua história do

que você pensa! (Risos.)   

E o Deputado Hugo Leal só mora no Rio, é de Minas Gerais também.

Deputado Virgílio, representando o PMDB, vou pedir a V.Exa. que nós

possamos indicar o Relator na próxima reunião. O Deputado Pedro Novais, que está

indicado pelo PMDB, não está presente neste momento, está numa outra reunião.

Está tentando chegar aqui, mas eu não sei se terá tempo de chegar aqui.

Devido à importância desta CPI, nós não podemos... Digo que o PMDB tem

total interesse de participação e, caso haja acordo, na Relatoria desse trabalho

desta CPI.

Muito obrigado, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Pois não.
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Deputado Paulo Rubem Santiago.

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Deputado Virgílio

Guimarães; Sr. 1º Vice-Presidente, Deputado Márcio Reinaldo Moreira; Deputado

Ivan Valente, 2º Vice-Presidente; Deputado Hugo Leal; prezados colegas Deputadas

e Deputados, eu creio que esta CPI ela instala-se num momento extremamente

oportuno, talvez até um momento mais crítico do que se tivesse sido instalada há

dois, há quatro ou há seis anos, porque nós temos diante de nós ainda os

escombros de uma crise internacional, que tem algumas repercussões diferenciadas

em países como o Brasil, países da América Latina, países do continente asiático,

países do hemisfério norte. Mas, sem dúvida, ela vai exigir de cada um de nós uma

profunda análise dos fatos que geraram o endividamento e do impacto do

endividamento na vida nacional, na inserção do País, no investimento, no

crescimento, no desenvolvimento.

Por isso, eu quero aqui assumir o  compromisso, em nome do PDT, de trazer

a melhor participação possível que o partido possa oferecer a esta CPI.

O PDT tem bandeiras históricas vinculadas à soberania nacional. Já antes da

sua existência formal como partido, seus principais líderes, lá na década de 60 do

século passado, já apontavam aspectos que estão relacionados, direta e

indiretamente, com a questão do endividamento: a diferença entre as nações, a

exportação líquida de capitais. Somos hoje  um país exportador de capitais, quando

deveríamos priorizar a sua aplicação no âmbito interno: no investimento produtivo;

na geração de emprego; na melhoria das políticas sociais; na inclusão social

produtiva, não só através de políticas de assistência.

E eu queria aqui compartilhar, desde já, uma proposição, que é praxe nas

demais CPIs das quais nós temos participado, que é a preocupação de nós

admitirmos a criação de subrelatorias, que aprofundarão a análise de aspectos

vinculados à dívida pública. Que a composição da indicação desses subrelatores

também possa atender a todo espectro de blocos e de partidos, já que a Mesa,

embora com forte inclinação mineira, é uma Mesa que já foi definida em função

desse espectro partidário dos blocos que têm representação na Casa.

E muitos de nós — V.Exa. é testemunha — temo-nos dedicado ao estudo da

dívida pública, das interferências nessa dívida pública da comunidade financeira
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internacional, das interferências para o crescimento da dívida pública de decisões de

política macroeconômica na esfera fiscal, monetária, cambial. Enfim, são vários os

aspectos, para identificarmos o que gera a dívida e o que faz a dívida em relação à

sociedade brasileira.

E creio que nós daremos aqui um grande exemplo à Nação brasileira, de

fazermos uma CPI. A Câmara cresce com essa intervenção, no momento em que o

Congresso está exposto por questões outras, que não têm repercussão direta com o

interesse público. E creio que a constituição dessa bancada de subrelatores, a

indicação de subrelatorias poderá em muito fortalecer o trabalho desta CPI.

Meus parabéns a V.Exa., eleito Presidente, e aos Vice-Presidentes!

Que nós possamos fazer um trabalho que nos aproxime cada vez mais do

interesse público e da soberania nacional.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MAIA FILHO - Eu gostaria de inscrever-me,

Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Com certeza, Deputado

Maia.

Vou passar a palavra, porque está na sequência, à Deputada Jô Moraes.

A SRA. DEPUTADA JÔ MORAES - Presidente, eu queria registrar aqui a

importância da medida tomada pelo Presidente Michel Temer de agilizar a

implantação e estruturação de CPIs que estavam com um certo tempo não

instaladas.

E queria cumprimentar V.Exa., um economista que foi um militante sindical,

mas que hoje é sobretudo um militante político desta área. Acho que V.Exa. acumula

informações, experiências, compreensão da coisa pública e nos ajudará nessa

condução.

Quero cumprimentar o Deputado Ivan Valente, que com certeza contribuirá

para os melhores momentos de tensão deste debate, na certeza da visão que ele

tem de comprometimento com a soberania.

Quero cumprimentar o Deputado Márcio Reinaldo e o Deputado Hugo Leal.

Sem dúvida, este vai ser um desafio, Presidente. Antes era muito simples:

quando a gente falava da dívida pública no Brasil, a gente falava praticamente da
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dívida externa. Nós tínhamos uma dinâmica na economia do País, que o grau de

dependência de capital externo era muito grande. Nós vivemos um outro momento.

Tornou-se mais complexa a dívida pública do País.

Como usar? Somos todos contra o endividamento público? Em recente

debate numa Comissão Especial de uma medida provisória eu disse: “Olha, quando

o endividamento é para produzir o desenvolvimento no País, é um endividamento

que é legítimo e justo; quando o endividamento é feito a serviço dos grandes

monopólios do sistema financeiro, o endividamento é ilegítimo.” Por isso, eu acho

que vai ser muito mais complicado encontrar caminhos.

Eu tenho certeza de que nós temos um foco: é preciso compreender que a

dívida do País, quando necessária, terá que ser feita a serviço de um projeto de

desenvolvimento. E nós vamos ter que repensar toda a política macroeconômica

deste País.

Recentemente, Armínio Fraga, criticando o Governo do Presidente Lula

naquilo que ele tinha de certo: “Olha, nós economizamos com a redução da taxa

SELIC em 38 bilhões e o Governo está investindo 32 bilhões no pagamento dos

servidores.” Ele considerava isso um equívoco. Ao contrário, é um acerto tirar dos

juros e aplicar nos serviços públicos.

Por isso eu queria cumprimentar todos.

Tenham certeza de que se contará com a contribuição da titular do PCdoB,

que é a Vanessa Grazziotin, e com o PCdoB, para a gente desenvolver esta

Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Muito obrigado,

Deputada Jô Moraes.

Com a palavra o Deputado José Maia Filho.

O SR. DEPUTADO JOSÉ MAIA FILHO - Sr. Presidente, primeiro quero

saudar o Deputado Ivan Valente pela iniciativa de propor esta CPI, tão importante ao

País, e dizer que há tempos que nós precisamos nos debruçar sobre essa grande

problemática que o País sofre, essa questão da dívida.

Fui Prefeito, sou municipalista, fui presidente de associações municipalistas.

Nós sempre defendemos um pacto federativo mais justo para o Brasil. Inclusive os
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Municípios, os Estados e o Distrito Federal percebem pouco mais de 10% da nossa

receita, Deputado Virgílio. O senhor conhece muito bem essa pauta.

E um grande problema, um grande gargalo para uma distribuição mais justa é

exatamente a questão da dívida, que consome mais de 34% das nossas receitas.

Então, o Governo Federal fica até impossibilitado de repartilhar melhor as suas

receitas, quando há um grande sacrifício para ser destinado à dívida pública.

E digo também que, num período desses — especialmente agora, em que há

uma queda de receitas e houve uma ruptura no crescimento desde o último

semestre do ano passado, em que o Governo já anuncia, e já o fez,

contingenciamento de emendas, quedas em repasse de saúde, de educação, em

que o Governo precisou diminuir o seu orçamento para poder se adequar à nova

realidade que nós estamos vivendo —, as dívidas fatalmente não podem ser

diminuídas. Há o compromisso mensal, o compromisso anual de as dívidas serem

cumpridas.

Então esta CPI é muito importante, porque nós precisamos saber que dívida é

essa, de onde é que essa dívida vem, por que essa dívida cresceu tanto. Será que o

Brasil pode arcar com uma dívida da forma que vem arcando? São pontos

importantes, que nós vamos tratar, nós vamos discutir, nós vamos ouvir. E, com

certeza, o produto desta CPI, desta Comissão Parlamentar de Inquérito, vai servir

muito para os próximos tratamentos que o Brasil, a Nação vai dar com referência à

dívida pública, tanto a interna como também a externa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Muito obrigado,

Deputado José Maia Filho.

Antes de passar a palavra, se me permite o Deputado Alfredo Kaefer, eu

tenho o prazer de receber aqui o meu querido Prefeito Marcelo Gonçalves, da

querida cidade de Pedro Leopoldo, e com mais honra ainda por estar ao lado de

S.Exa. o nosso grande craque Dirceu Lopes, nosso campeão! (Palmas.)

Dirceu Lopes, muito obrigado pela visita!

Hoje, ele é Secretário de Esportes. Depois de ter brilhado nos gramados,

inclusive no nosso tricampeonato, ele está nos trazendo a sua competência também

na direção da Secretaria de Esportes.

Obrigado pela presença, Dirceu!
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Obrigado, Prefeito, pela presença!

Com a palavra o Deputado Alfredo Kaefer.

O SR. DEPUTADO ALFREDO KAEFER  - Sr. Presidente, Srs. Vice-

Presidentes, desde o início, quando o Deputado Ivan Valente propôs a criação desta

CPI, eu me mostrei interessado nela e pedi ao nosso Líder a indicação e a

participação nela.

Eu, de forma pessoal... Não que eu não me preocupe com a origem da atual

dívida. Nós vamos encontrar uma estatística, um histórico dela, que vem certamente

desde a época do Império, passando pelos vários regimes, pelos vários governos da

nossa história, mais recentemente no aspecto da dívida pública federal, com a

consolidação pós-Plano Real, quando nós consolidamos as dívidas dos Estados e

conseguimos equilibrar as finanças públicas da União. Tenho certeza de que grande

parte do equilíbrio monetário que nós temos hoje se deve a essa série de atitudes

que foram tomadas. Então nós vamos ter um histórico, uma estatística. É importante

saber isso. Mas a minha preocupação muito maior é saber e nós darmos indicativos

aqui do que fazer com essa dívida, que consome um volume gigantesco do nosso

Orçamento e mais recentemente, até por conta de situações mais favoráveis da

nossa economia, tem sido liquidada em efetivo, volumes que poderiam ser

direcionados para a educação, para a saúde, para a infraestrutura. Falta dinheiro

para tudo que se possa imaginar, mas nós temos pago sistematicamente, liquidado

o nosso passivo.

Nos países mais evoluídos, o perfil da dívida é de longo e longuíssimo prazo,

e não compromete tão drasticamente as finanças do dia a dia do Estado. Então o

mínimo que nós teríamos que ter é um alongamento dessa dívida para dez, quinze,

vinte, trinta, cinquenta anos. No Estados Unidos, por exemplo, o Tesouro americano

tem uma grande parcela da sua dívida em bônus perpétuo, ou seja, eles não têm

prazo de vencimento, não serão resgatados. O investidor simplesmente recebe a

remuneração disso. E a nossa média da dívida é de curtíssimo prazo, em menos de

3 anos. Então, isso tem que ser definido. Um planejamento da equalização dessa

dívida da União, dos Estados e Municípios é o mais importante que a gente, no meu

pensamento, deva fazer, dar o indicativo da solução dessa dívida.
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Grande parte disso, Virgílio, por exemplo, as altas taxas de juros que por

alguma circunstância acabaram acontecendo e que mais recentemente, graças a

Deus, têm sido reduzidas... Nós temos hoje uma taxa SELIC de 8,75%, mas que

ainda assim acaba comprometendo seriamente o impacto financeiro da nossa

dívida. Há que se fazer leis mais inteligentes nisso. Vejam bem, nós damos ao

Executivo, qualquer governo que seja, sempre condições de contrair dívidas de

forma ilimitada. Ora, de que adianta o Congresso votar um orçamento se, além do

Orçamento, quando ele não tem dotação orçamentária, ele recorre ao

endividamento? Então precisaríamos também, a par disso, criar um freio limitador.

Quanto é que nós, sociedade, esse clube, essa família da qual nós participamos, o

quanto nós queremos que Estado se endivide? Eu penso que grande parte disso

nós poderemos colocar a limpo e discutir aqui nesta CPI.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Muito obrigado,

Deputado Alfredo Kaefer.

Antes de passar aos Vice-Presidentes, para fazerem a saudação — e, na

sequência, encerrarei —, eu queria aproveitar para agradecer a presença. Além das

entidades já anunciadas aqui pelo Vice-Presidente Ivan Valente, eu queria anunciar

a presença da CFEMEA — para não parecer que é “fêmea”, eu mudei a sílaba

tônica, para ficar claro que é outra entidade —; da nossa Auditoria Cidadã da Dívida,

com a presença da Maria Lúcia Fatorelli, nossa conterrânea — muito obrigado a

quem sem dúvida vai ter um papel crucial aqui neste espaço, e considere que o

espaço é da Auditoria Cidadã da Dívida —; e da CENAIDS. São dois representantes

da CENAIDS. Agradeço a presença a todos.

Com a palavra o nosso 1º Vice-Presidente, Deputado Márcio Reinaldo.

O SR. MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Primeiramente quero saudar o nobre

Deputado Virgílio Guimarães pela assunção da Presidência desta CPI, agradecer

aos colegas que nos distinguiram com o seu voto para a 1ª Vice-Presidência,

agradecer ao Partido Progressista, que nos indicou para  essa missão, e dizer que

estamos às ordens do Deputado Virgílio, Presidente da CPI, para ajudarmos nesse

procedimento ou nessas diligências que se farão na busca de um diagnóstico ou de
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algumas posições que há muito a gente sente como altamente necessárias e que o

Poder Público tem postergado.

Eu diria a vocês que, na década de 80, em 1987 ou 1986, eu fui Secretário de

Orçamento da União. Naquela ocasião a gente já vislumbrava a dívida pública

praticamente batendo na casa dos 48%, 50% da receita. Isso era altamente

apavorante, e a gente quase não via caminhos para superar essa fase. Felizmente,

hoje o quadro se mostra diferente. A gente viu muitas medidas no final do Governo

Sarney, e até do Itamar, sendo tomadas para frear o problema do endividamento,

inclusive liquidando muitas dívidas que se faziam na conta movimento, no passado,

que era uma conta de subsídios gerais, que até num maço de cigarro o Ministro de

Estado ou o Secretário-Geral autorizava o Banco do Brasil a emitir em nome do

Tesouro financiamento para os usineiros, para várias categorias de produtores, ou

subsidiar determinada indústria. Tudo isso são coisas que precisam ser mexidas ou

avaliadas, e até ilustradas, para que exemplos como esses não se vejam.

Mas eu ontem estava na Comissão de Relações Exteriores e tomava um

susto, Deputado Virgílio Guimarães. Eu via um projeto lá que me relembrou os anos

do Governo Figueiredo ou do Governo Sarney: era praticamente o anúncio de que

no dia 7 de setembro nós vamos tomar um empréstimo do Banco de Paris Paribas,

da França, para comprarmos submarinos nucleares. Serão 10 bilhões de dólares, 19

bilhões de reais. Eu quase caí para trás! Mas ouvi hoje, também, um outro programa

sendo anunciado, que também será  à base de financiamento.

Eu acho que, se a sociedade e as autoridades não acordarem para segurar

essa tentação de financiamentos fáceis, às vezes, nós poderemos daqui a pouco

estar lá em cima de novo, comprometendo toda a nossa receita e os nossos

recursos públicos minguados, e com tantos desafios sociais ou até produtivos na

área social. Eu acho que nós precisamos buscar esses pontos, essa história, essa

posição.

Eu estava lendo agora mesmo, nessa Cidadã na Dívida, o exemplo do

Equador, que talvez seja uma referência para muitos países, inclusive o Brasil. Sem

dúvida nenhuma, se o diagnóstico correto for feito, poderá levar muitas autoridades

a enveredar por esse caminho.
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No mais, Deputado Virgílio, eu espero que V.Exa. tenha muito sucesso nesse

trabalho. Esperamos ser um soldado ao seu lado!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Muito obrigado,

Deputado Márcio Reinaldo.

Com a palavra o nosso ilustre propositor, lutador desta CPI, e nosso Vice-

Presidente também; com a palavra o Deputado Ivan Valente.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presidente, nobres Vice-

Presidentes eleitos, parabenizo a todos!

Queria dizer que a instalação desta CPI, eu acho, traz para a Câmara dos

Deputados a grandeza do grande debate. Acho que a política nossa está muito

rebaixada. O Congresso Nacional discute temas muito rebaixados: uma lógica de

escandalização da política, uma lógica que não define para onde vai o orçamento da

República, a arrecadação de impostos da República.

Parece que passa em branco na sociedade uma coisa tão simples. Está no

mapa aqui distribuído pela Auditoria Cidadã: em 2008, 30,5% foi gasto só com juros

e amortizações da dívida. É só fazer um círculo e tirar essa fatia de fora. Se for a

rolagem da dívida, se for computada junto, quer dizer, a emissão de títulos públicos

para empurrar a dívida para frente, nós vamos ter metade do orçamento para isso.

E isso não é notícia de jornais! Isso não impacta a grande mídia brasileira!

Isso não impacta o próprio Congresso Nacional!

Mas agora acho que o Congresso dá uma resposta, porque foram quase

duzentos Deputados que assinaram o pedido de CPI. Finalmente, nós estamos aqui

instalando e nós queremos fazer um trabalho sério.

Eu tenho certeza de que o Virgílio, Presidente da CPI, vai ser um Presidente

que vai permitir que a função da CPI, como todos os membros, seja sem dúvida

investigar.

V.Exa. mesmo falou: auditar, ou seja, expor, esclarecer, ser um instrumento

de politização e de esclarecimento público da sociedade brasileira. Então, os

requerimentos de informações que forem pedidos precisam ser aprovados. Nós

precisamos ter visibilidade pública da dívida.
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E nós vamos perceber que aqui talvez estejam os grandes escândalos

nacionais, não os pequenos, mas os grandes, ou seja, para onde vai o dinheiro

público de verdade.

E qual é o modelo que causa isso no Brasil? Porque a dívida pública interna e

externa, pelo impacto que ela tem, é o carro-chefe da política econômica. Sem

dívida pública, nós nunca iríamos discutir superávit primário, que é um termo

inventado pelo Consenso de Washington — não existia esse termo, Virgílio, na

macroeconomia, V.Exa. sabe melhor do que eu.

As altas taxas de juros não se explicam. A dívida externa brasileira existe.

Estão falando: “A dívida não existe.” Claro que ela existe! Só porque as reservas

cobrem?

Ontem eu li um artigo, Deputado Maia: o Brasil comprou mais títulos do

Tesouro americano ontem. Mais de 3/4 das reservas internacionais estão em títulos

do Tesouro americano, que certamente não pagam nem 1% de juros. e de zero a

1%. E nós aqui puxamos recursos internacionais para pagar a SELIC, ou seja, mais

de 6% real para endividar o País. Isso tudo precisa vir à tona. Nós temos que

discutir.

O que eu peço aqui é que a Comissão, Virgílio, passe a ter uma dinâmica e

que a gente possa convocar as autoridades. A CPI é isso! Ela tem um poder de

investigação e para isso ela precisa ser utilizada. E aqui nós não estamos discutindo

isso ou aquilo, um partido ou outro, um governo ou outro; nós estamos discutindo o

interesse público, aqui é o interesse público. Então, nós temos que puxar até para

depoimento pessoas que governaram, membros do COPOM, figuras que tiveram do

lado de cá e do lado de lá, e também saber quais são os impactos monumentais,

como a própria ementa da CPI diz, da dívida pública, tanto do ponto de vista social,

ambiental, político, e assim por diante.

Então, o meu pedido e a minha reivindicação para esta CPI — tenho certeza

de que ela vai cumprir, pelo esforço da Presidência, da Relatoria e de todos os

membros — é que a gente possa inclusive tratar de questões que estão na

Constituição brasileira e que nunca foram feitas desde 88, como a auditoria da

dívida. É disso que se trata. Nós temos que chegar a um diagnóstico disso e propor

soluções, propor respostas.
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E quero, já de imediato, dizer ao Deputado Márcio Reinaldo, que citou a

dívida do Equador, muito apropriadamente, que está aqui entre nós a Maria Lúcia

Fattorelli, que esteve lá como convidada pelo Governo do Equador, e cedida pelo

Governo brasileiro, pela Receita, e fez um excelente trabalho. Espero que ela possa

vir a contribuir, Virgílio, com a nossa CPI, pela experiência que tem, e tantas outras

pessoas.

Hoje, 70%, acho, da dívida do Equador está sendo cancelada por

ilegalidades, entende? Assim como é possível descobrir formas de se ter outras

propostas de encaminhamento da questão da dívida. Nós temos que estar abertos a

outras sugestões que não sejam o pagamento religioso da dívida pública. Mas isso

vai estar explícito nos números, naquilo que nós conseguirmos apurar enquanto

proposta. E tenho certeza de que esta CPI pode ter um impacto muito grande na

vida social e política e engrandecer o Congresso Nacional — principalmente isso,

Virgílio.

Eu acho que o Congresso Nacional passa por um mau momento perante a

sociedade brasileira, mas é discutindo essas grandes questões que nós podemos

resgatar a estatura e a necessidade do Poder Legislativo brasileiro.

Então, estou muito feliz com essa possibilidade. Cumprimento todos e

agradeço às entidades que já vieram nos prestigiar neste primeiro momento de

instalação. A CPI os convida a estarem presentes durante esse processo,

contribuindo com dados, números, reivindicações e que a gente possa fazer um

excelente trabalho na CPI da Dívida Pública.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Muito obrigado.

Vou passar a palavra ao Deputado Hugo Leal, nosso Vice-Presidente.

O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Sr. Presidente, Deputado Virgílio

Guimarães, parabéns pela assunção desse cargo. Ao que já ouvi V.Exa. manifestar,

é a primeira vez que ocupa a Presidência de uma CPI, apesar de já estar no seu

quarto, quinto, sexto mandato. Isso não pode parecer a dívida, que a gente não

pode perder de vista, não. Tem que saber exatamente o tamanho, a dimensão do

seu trabalho aqui na Casa.
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Cumprimento também o Deputado Márcio Reinaldo, com quem eu tive a

oportunidade de trabalhar em outras Comissões aqui; Deputado Ivan Valente, como

o próprio nome já diz, é uma pessoa que se coloca à disposição do enfrentamento

das lutas. Não é por acaso que seu sobrenome é Valente. É exatamente porque

sabe das lutas que tem que enfrentar e da dimensão dessas lutas.

Meus queridos e nobres colegas, Deputados e Deputadas, convidados, no

momento em que me coloquei à disposição para atuar aqui nesta CPI, eu entendi

que era um momento e um instrumento importantíssimo a CPI, como disse o

Deputado Ivan Valente, que tem instrumentos importantes para a convocação de

pessoas, para o chamamento de provas também, de instrumentos, de documentos.

Então, não é apenas uma Comissão Especial, uma Comissão Externa. É uma CPI.

Acho que nós temos que entender a dimensão do que nós estamos tratando aqui,

exatamente dada a dimensão do tema.

Qual seria o papel nosso aqui, nesta CPI? Nosso papel é exatamente

demonstrar à sociedade o que está acontecendo. Nós fomos ficando imunes, ou às

vezes inertes, exatamente com a situação que se apresenta, que se avoluma cada

vez mais e a gente acha que isso é normal e não consegue traduzir para a

população o seu significado.

Se você vai à televisão, num programa, e diz que deve 232 bilhões de dívida,

rolagem de dívida, a  população não está entendendo o que é isso. Ela sabe o que é

um desvio de 3 mil reais, o que está na dimensão dela, e o nosso papel nesta CPI é

traduzir o que está significando para ela isso, qual é a perda que ela está tendo.

Eu acho que o principal papel nosso... Por que eu falo que é da CPI? Porque,

nos 3 anos em que participei da CMO, como coordenador de bancada, como

membro, todas as vezes em que se ia discutir a dívida, ninguém discutia: ”Ah!, aqui

não é o espaço para isso.”. Mas como?! Se a gente não pode discutir na CMO, na

hora em que vota o Orçamento, em que hora é que vamos discutir? Então, vai ter

que ser nesse momento. A CPI talvez seja esse instrumento.

Quantas vezes, sou testemunha, vi o Deputado Paulo Rubem Santiago querer

manifestar isso ao Ministro Paulo Bernardo e ao próprio Presidente do Banco

Central, e: “Não é aqui; não, não podemos discutir; não é esse o assunto”. Mas qual
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é o assunto?! Estamos discutindo o Orçamento e não podemos discutir a dívida?

Não podemos discutir a dívida pública, não podemos discutir a questão da rolagem?

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - O Congresso é soberano

ou não é?

O SR. DEPUTADO HUGO LEAL - Não, soberano à metade só; a outra

metade não é soberano; ele é imposto.

Mas o que eu quero dizer aqui é que a gente tem que levar para a população,

traduzir isso aqui no seu dia a dia. Se você falar num orçamento de 1 trilhão, não

entende; mas se você falar de um orçamento de mil reais, ela vai entender. É, pois,

explicar a ela o seguinte: “Meu querido amigo, cidadão, você que está desavisado, o

Brasil ganha mil reais por mês, como você — um bom cidadão, uma pessoa que tem

uma vida média. Ganha mil reais. Desses mil reais que você ganha, 500 você dá ao

banco, você paga ao banco. Paga ao banco, e paga para rolar a sua dívida com os

outros vizinhos que você tem perto. Quinhentos reais é o que sobra para você viver;

e, para você viver, você só vai aplicar 5% na saúde, 5% na educação; é o dinheiro

que está faltando para o seu filho ir para uma escola melhor, é o dinheiro que está

faltando para o seu filho comprar um remédio melhor”, para que ele entenda o que

significa isso no Orçamento da União, mas no orçamento dele. É essa a tradução

que nós temos que fazer aqui nesta CPI. As pessoas têm que entender o que está

significando... de onde está tirando esse... Quando se fala em bilhões e trilhões, as

pessoas têm tendência a não prestar atenção, porque não faz parte do dia a dia

delas, não faz parte da vida delas. Mas se você transformar 1 trilhão em mil reais,

ela vai entender. Ela vai entender que o País está perdendo 50% do seu salário.

Vamos colocar assim, traduzindo em micro, saindo do painel macro — que é de

nossa importância, é de nosso conhecimento, que a gente pode aprofundar aqui —

para o painel daquelas pessoas, do entendimento das pessoas. Explique para elas

que 50% do salário dele estão ficando no banco, e num banco em que ele nem sabe

o que está sendo cobrado. Essa é uma realidade: ele não sabe nem o que o banco

está cobrando. Às vezes está cobrando taxas totalmente irregulares, até mesmo

ilegais, e a gente está pagando. E por quê? Porque não quer ficar mal com o

gerente, não quer ficar mal praça. Até que ponto, para não ficar mal na praça, não

ficar mal com o gerente, posso ficar mal dentro de casa?
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Acho que, se a gente pudesse traduzir este evento aqui, hoje, essa instalação

da CPI, nós tínhamos que traduzir exatamente, para a população, o que significa

essa discussão aqui. Não pode ser uma discussão técnica, uma discussão

meramente econômica; tem que ser uma discussão que possa ser traduzida para a

população.

Então, é disso que temos esperança nesse trabalho aqui. Por isso é uma CPI,

uma Comissão Parlamentar de Inquérito, com os instrumentos que a CPI tem, com a

amplitude de trabalho que a CPI tem.

Então, por isso, eu me coloquei à disposição. Coloquei meu nome à

disposição para atuar nos trabalhos, não meramente como mais um encargo, mas,

com certeza, na busca e no objetivo de ter alguma resposta para a sociedade, que

tanto demanda recursos. E aqui nós não entendemos que a maior parte dos nossos

recursos estão se esvaindo, e não sabemos exatamente para onde estão indo esses

recursos.

Então, Deputado Ivan Valente, que virou referência aqui, na Casa, com

relação a essa discussão, que insistiu — há 2 anos vem insistindo — pela instalação

desta CPI, parabéns pela luta de V.Exa. Parabéns ao Deputado Virgílio Guimarães,

que assume essa Presidência com experiência já nesta Casa, com experiência no

tema; ao Deputado Márcio Reinaldo e aos demais componentes, para que a gente

possa trabalhar e os frutos desse trabalho servirem, com certeza, de elementos para

modificação dessa política de dívidas aqui no nosso País.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Muito obrigado,

Deputado Hugo Leal.

Vejo aqui o Deputado Pedro Novais. Ele acaba de chegar. O Deputado

Quintão já justificou a sua ausência momentânea: em outra reunião estava.

Nós já decidimos, Deputado Pedro Novais, que a formalização da questão da

Relatoria será feita na próxima reunião, que vamos discutir daqui a pouco. Mas,

dada a presença de V.Exa. aqui, consulto se gostaria de fazer uso da palavra.

(Pausa.)

Com a palavra o Deputado Pedro Novais.
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O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Senhores membros da Mesa, Srs.

Parlamentares, eu devo desculpas por só ter recebido a comunicação da minha

designação para esta Comissão à 1h30min da tarde, quando já estava saindo — a

comunicação oficial. Às 2h30min, eu já estava convocado para a Comissão de

Orçamento, para uma reunião da bancada com o Ministro da Saúde, da qual estou

saindo agora, e, às 4h, eu tinha uma reunião com o Ministro Geddel Vieira Lima, que

já cancelei, até em razão desta Comissão.

Portanto, as minhas desculpas por ter atrasado.

Quanto ao mais, eu desejo sucesso a esta Comissão. Que V.Exas., como

membros da Mesa, conduzam bem os trabalhos, como são capazes de conduzir, a

fim de que cheguemos a bom termo muito em breve.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Muito obrigado,

Deputado Pedro Novais.

Os mais antigos já o conhecem bem. Para quem não o conhece, o Deputado

Pedro Novais é um dos mais diligentes Parlamentares. E até dispensaria esse

pedido de desculpas, porque nós sabemos da dedicação do Deputado Pedro

Novais. Tem experiência inclusive nas relatorias mais difíceis, e sempre conduzidas

com absoluto sucesso.

Deputado Pedro Novais, rendo-lhe aqui homenagens. Vamos,

oportunamente, marcar a reunião da próxima semana.

Chico, gostaria de usar a palavra? (Pausa.)

Por favor.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR - Para desejar muito êxito à CPI e que

ela se inspire nos maus exemplos de CPIs, para não repetir aqueles erros: primeiro,

negar esse papo furado de que CPI é instrumento de minoria. Não obrigatoriamente,

não necessariamente; CPI pode e deve ser uma Comissão Parlamentar de

investigação sobre questões sérias para o País, de que os representantes

partidários com espírito público vão tratar, sem esse elemento muito conjuntural de

oposição ou governo. Esse é o primeiro aspecto.

Segundo: toda CPI muito disputada, que tem dificuldade de ser instalada, está

tratando de assuntos importantes. É o caso desta. Foi uma CPI batalhada.
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Terceiro: quero parabenizar o Deputado Ivan Valente, que está, na verdade,

inspirado nas Disposições Transitórias da Constituição — Virgílio foi Constituinte, e

alguns outros aqui também. O Deputado Pedro também foi? Não. —, que estabelece

a necessidade da auditoria da dívida, que, por exemplo, no Equador, foi feita de

maneira muito exemplar. Isso é fundamental para o Brasil.

Lembro que no Fórum Social Mundial a questão da CPI foi debatida, a

juventude muito interessada nisso. E hoje, finalmente, estamos realizando não um

sonho, porque instalar uma CPI ser a realização de uma sonho é pouco para a

dimensão das utopias inerentes à vida política, para quem não quiser ficar ali no

fisiologismo, na mediocridade.

Mas eu espero que toda essa chaga que drena recursos que podem servir ao

povo brasileiro seja examinada. E quero, sem ser membro da Comissão, dar toda a

contribuição que me for possível.

Creio que a participação da sociedade e o acompanhamento de várias

entidades vão ajudar a CPI a chegar a bom termo.

Eu entendo que esta CPI é histórica para o processo de emancipação do

Brasil. Parabéns para vocês, em especial para o Deputado Ivan Valente, que

carregou isso como uma missão quase apostólica, embora ele não goste do termo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Muito obrigado,

Deputado Chico Alencar. Muito obrigado.

Para encerrar, não poderia deixar de concordar com V.Exa., primeiro, nesse

conceito colocado da CPI: de ser uma Comissão que vai estudar, que vai

aprofundar. Pode eventualmente até encontrar ilegalidades. Muitas pessoas não

sabem que a origem da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, é subsidiar o

trabalho legiferante. O inquérito é no termo clássico de inquérito. Inquérito é

pesquisa, é estudo, se formos olhar classicamente. O que nós hoje chamamos de

inquérito — é coisa meio policialesca — era devassa: os autos da devassa. Aí, sim,

era uma ação policial, investigativa, no sentido de procurar os crimes. O inquérito é,

na expressão marxista, e tantas outras... Vamos fazer um inquérito de uma

pesquisa, um estudo, de inquirir, de pesquisar, de conhecer, de perguntar. A origem

é. (Pausa.) Ah, bom!. Modernamente, ganhou, Deputado Pedro Novaes, e V.Exa.

conhece muito bem... Nós já tivemos nesta Casa CPIs que hoje seriam impensáveis:
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CPI da Infância, CPI da... Já tivemos CPIs que eram para estudar um problema e

procurar soluções legislativas para ele. Pedofilia também se inscreve nessa linha.

Não é para pegar o pedófilo, pegar alguém.

Enfim, acho que esta é uma oportunidade de resgatar muito dessa idéia que

estava aí. Fui Constituinte e tive o cuidado, enquanto fui citado aqui, mas nós temos

o Bonifácio, o Deputado Bonifácio, que foi Constituinte. Somos, os 2, remanescentes

jurássicos, aí, desse tempo, e de fato nós escrevemos nas Disposições Transitórias

essa averiguação.

Não poderia também deixar de pedir, então, à assessoria para incluir aqui

essa lista informal, que eu gostaria de formalizar, atendendo a um pedido oportuno

do Deputado Ivan Valente, para acrescentar aqui, na presença oficial , a relação das

entidades aqui presentes. Depois, Deputado Pedro Novais, semana que vem, nós

vamos oficializar a indicação do Relator e discutir, fazer uma discussão mais ampla

de um plano de trabalho. Chamo a atenção para isso. Vamos já começar a discutir

um plano de trabalho, porque o escopo é muito amplo, Deputado Ivan. Temos as

questões municipais e todas as dívidas públicas.

Em tese, os precatórios municipais estão inclusos. Em tese. A dívida

flutuante, em tese, está inclusa. É claro que nós não vamos cair nessa armadilha de

ficar analisando a dívida flutuante de um Estado. Eventualmente, pode até se tornar

importante, mas não é, me parece, o foco. Teríamos aí os famosos esqueletos —

alguém falou deles —, que são dívidas ainda. Muitas aí nem contabilizadas e nem

judicialmente sacramentadas, mas talvez sejam até mais perigosas, em um outro

ramo. E esses aspectos que se têm aqui estariam incluídos? Evidentemente que a

dívida externa e a dívida mobiliária, a dívida interna federal, com certeza estão no

nosso foco. E os Estados? E as dívidas entre os Entes Federados, a dívida dos

Estados com a União, estão inclusas? Nos Municípios, como é isso? Nós temos que

fazer uma discussão bastante ampla, e até para não perdemos o foco. Nós

eventualmente teremos... O Relator é quem vai definir, Deputado Paulo Rubem

Santiago, se nós teremos Subrelatores ou não. Mas fatalmente, com uma gama tão

ampla, nós vamos ter também grupos de trabalho. Não sei se formalizados em

termos de Relatoria. É uma questão que podemos discutir, amadurecer.
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Sem dúvida, o Relator a ser designado na próxima reunião terá abertura e

sabedoria para dar solução, pelo desejo de tantos de participar, de incluir, de ter

uma CPI inclusiva, etc — até mesmo essas entidades que aqui estão. Já estou

incluindo? Talvez seja o caso de fazermos, Deputado... Pois não!

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS  - Saber os nomes da entidades?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Virgílio Guimarães) - Ah, pois não! Nós

temos presentes aqui representantes da ANDES, que é a Associação Nacional dos

Docentes. Nós temos o IFC, do TCU. O IFC deve ser o Instituto de Finanças do

Tribunal de Contas da União. Temos a ASSEFE, que a Associação dos Servidores

do Senado Federal. Temos a Jubileu. Ela faz parte da auditoria da dívida pública.

Temos o CFEMEA — não erro mais a tônica —, a Auditoria Cidadã da Dívida, que

está aqui representada pela Dra. Maria Lúcia Fattorelli, essa pessoa que... Temos a

Associação Parlamentar, a SINAIT, aqui presente, a ANFIP e PSC, partido.

Então, são entidades. Talvez depois, Deputado Pedro Novais, valesse à

pena, nessa fase, pensar... Quem sabe a Auditoria Cidadã da Dívida já tenha

pensado em algum esquema de trabalho e a gente pode até se reunir para trabalhar.

No mais, agradecer a todos.

E, nada mais havendo a tratar, quero marcar a reunião, que consulto se seria

na quarta-feira ou na quinta-feira. Vamos marcar na próxima na quarta-feira e

discutir inclusive isso, porque a CPI talvez precise ter um dia mais livre.

Fica marcada para quarta-feira, neste mesmo horário, às 14h30min, em

auditório a ser ainda designado e comunicado oportunamente.

Está encerrada a presente reunião.


