Hoje, 2 de setembro de 2009, ocorreu a terceira reunião da CPI da Dívida. Mais
uma vez, importantes entidades nacionais estiveram presentes, como a ANFIP
(Associação Nacional dos Auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil), IFC
(Instituto de Fiscalização e Controle), ANDES (Sindicato Nacional dos Docentes
das Instituições de Ensino Superior), além da Auditoria Cidadã da Dívida.
O Relator Pedro Novais (PMDB/MA) apresentou uma proposta de Plano de Trabalho,
com 4 pontos: Dívida Pública Federal, com o depoimento de autoridades do Banco
Central;

Dívidas dos Estados, com a convocação de Secretários de Estado; Dívidas

dos Municípios; e convocação de especialistas. Sugeriu a data de 31/12/2008 como
referência para a solicitação de informações por parte da Comissão, argumentando
que seria necessário a comparação da dívida com o PIB, que somente se encontra
divulgado até 2008. O Deputado Ivan Valente (PSOL/SP) contra argumentou que a
relação dívida/PIB não é o único dado relevante a ser considerado pela CPI, e que
somente nos primeiros 7 meses de 2009 a dívida interna já aumentou R$ 200
bilhões. Por isso, a CPI deveria também incluir o ano de 2009.
O Deputado Paulo Rubem (PDT/PE) sugeriu o convite a representantes de
Universidades, Conselho Federal de Economia, e demais especialistas.
Os deputados Luiz Carreira (DEM/BA) e Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR) se declararam
na condição de obstrução, seguindo deliberação das direções de seus respectivos
partidos de obstruírem todos os trabalhos da Câmara dos Deputados nesta semana,
alegando discordância em relação ao envio dos projetos referentes à exploração do
petróleo do Pré-Sal ao Congresso Nacional em regime de urgência.
Desta forma, os representantes destes partidos retiraram seus nomes da lista de
presença e exigiram a verificação de quórum na reunião. Como não havia número
suficiente de deputados dos demais partidos para compensar esta obstrução, não
houve quórum suficiente, o que impediu a votação dos requerimentos de informações
e de convocação de depoentes que haviam sido protocolados junto à CPI desde a
semana passada.
Diante dessa obstrução, o Presidente da Comissão, deputado Virgílio Guimarães
(PT-MG), reconhecendo o risco de atraso no andamento dos trabalhos, propôs o
envio de ofício ao Banco Central e demais autoridades, comunicando-lhes sobre o
conteúdo dos requerimentos de informação já protocolados na CPI, para que tais

autoridades possam ir adiantando as providências necessárias para o respectivo
atendimento.
Os mencionados requerimentos de informações estão disponíveis ao final do
presente relato e tratam de solicitação de informações que devem ser fornecidas
no prazo de 15 dias à CPI, tais como: credores da dívida interna; fatores que
influenciaram no crescimento da dívida; cópias de contratos de endividamento, e
outros documentos e informações.
Os fatos relatados evidenciam a necessidade da presença de representantes de
entidades e movimentos sociais nas reuniões da CPI, bem como contatos com os
parlamentares integrantes da mesma, conforme chamados já feitos anteriormente, a
fim de exigir o compromisso dos parlamentares com o efetivo funcionamento da
Comissão, comparecendo às reuniões e a votando os requerimentos. Para facilitar o
contato com os parlamentares da CPI, listamos, a seguir, a composição da CPI, com
os respectivos links de cada membro.
Após a reunião, o dep. Virgílio Guimarães concordou com a proposta para reunião
com os movimentos sociais no dia 16/09, de 14 às 14:30 horas (portanto, meia hora
antes do início da reunião da comissão), na sala da CPI, e tanto ele quanto dep.
Ivan Valente, dep. Hugo Leal (3º vice-presidente da CPI) e o relator dep. Pedro
Novais também se manifestaram favoravelmente a essa proposta. A confirmação dessa
reunião deverá ser feita pelas entidades para que no dia 09/09 os demais membros
da comissão sejam comunicados.
Lembramos que será fundamental a presença do maior número possível de membros de
movimentos sociais no próximo dia 16/09, bem como em outras reuniões que a
Auditoria Cidadã da Dívida agendará com cada membro da Comissão para reforçar o
apelo ao comparecimento às reuniões e demonstrar-lhes a importância da CPI para a
sociedade. Os horários agendados serão divulgados, para que os movimentos possam
também participar. Já se encontram agendadas as seguintes reuniões:

Dia 08/09, terça feira, às 14:30h: Deputado Márcio Reinaldo (PP/MG) - Anexo IV Gabinete 819

Dia 08/09, terça feira, às 15:00h: Deputado Cleber Verde (PRB/MA) - Anexo III Gabinete 581
Dia 09/09, quarta feira, após a reunião da CPI: Deputado Hugo Leal (PSC/RJ)

Sugerimos também que os representantes de entidades nos diversos estados da
federação auxiliem com esse trabalho parlamentar junto às bases, onde os
parlamentares estão mais preocupados com os votos.
A próxima reunião da CPI será realizada como de costume, na quarta feira (dia
9/9), às 14:30h.
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REQUERIMENTOS PROTOCOLADOS NA CPI

Proposição

Orgão

Situação

CPI-DIVI

Aguardando Deliberação

REQ-16/2009
CPI-DIVI

Autor: Paulo Rubem Santiago - PDT/PE.
Data de apresentação: 1/9/2009
Ementa: Requer a convocação do Presidente do Banco Central do Brasil, Sr. Henrique de
Campos Meirelles e do Ministro da Fazenda, o Sr. Guido Mantega, para apresentarem as
conseqüências das políticas monetária e cambial na formação da dívida pública da União, o
pagamento de juros e amortizações da mesma, os beneficiários destes pagamentos e o seu
impacto no financiamento das políticas sociais, de infra-estrutura e desenvolvimento.
CPI-DIVI

REQ-15/2009

Aguardando Deliberação

CPI-DIVI

Autor: Luiz Carreira - DEM/BA.
Data de apresentação: 26/8/2009
Ementa: Requer a realização de Reunião de Audiência Pública com a presença do
Secretário do Tesouro Nacional, Arno Hugo Augustin Filho.
CPI-DIVI

Aguardando Deliberação

REQ-14/2009
CPI-DIVI

Autor: Ivan Valente - PSOL/SP.
Data de apresentação: 26/8/2009
Ementa: requer ao Senado Federal e ao Congresso Nacional a disponibilização a esta
Comissão, em um prazo de 15 dias, de todos os documentos existentes em seus arquivos
relativos às seguintes comissões: - Comissão Especial do Senado para a Dívida Externa 1987 (Relator: Fernando Henrique Cardoso), instalada para investigar as causas da
Moratória da Dívida Externa - Comissão Mista para o exame analítico e pericial dos atos e
fatos geradores do endividamento externo brasileiro (criada em 1989 para cumprir o Art. 26
das Disposições Transitórias da Constituição, mas cujo Relatório não foi sequer votado pelo
Parlamento). Relatores: Senador Severo Gomes e Deputado Luiz Salomão
CPI-DIVI

Pronta para Pauta

REQ-13/2009
CPI-DIVI

Autor: Ivan Valente - PSOL/SP.
Data de apresentação: 26/8/2009
Ementa: requer que o Ministério da Fazenda disponibilize a esta Comissão, em um prazo de
15 dias, o inteiro teor, traduzido para o português, do conteúdo das "Cláusulas de Ação
Coletiva", que passaram a incidir sobre os títulos da dívida externa brasileira, em todas as
emissões efetuadas a partir de abril/2003.
CPI-DIVI

Aguardando Deliberação

REQ-12/2009
CPI-DIVI

Autor: Ivan Valente - PSOL/SP.
Data de apresentação: 26/8/2009
Ementa: requer ao Ministério da Fazenda e ao Banco Central a disponibilização a esta
Comissão, no prazo de 15 dias, das seguintes informações: a) Variáveis consideradas para a
definição da Taxa Básica de Juros (atualmente denominada SELIC), desde o mês de janeiro
de 1994; b) Nome e curriculum vitae de todos os atuais componentes do Comitê de Política
Monetária (COPOM); de todos que já integraram o referido Comitê desde a sua criação em
20/06/1996, e de todos que tiveram participação na definição da Taxa Básica de Juros
(atualmente denominada SELIC), desde o mês de janeiro de 1994.
CPI-DIVI

Pronta para Pauta

REQ-11/2009
CPI-DIVI

Autor: Ivan Valente - PSOL/SP.
Data de apresentação: 26/8/2009
Ementa: requer ao Ministério da Fazenda e ao Banco Central a disponibilização a esta
Comissão, no prazo de 15 dias, dos seguintes documentos: a) Todas as Cartas de Intenções
firmadas pelo governo brasileiro, dirigidas ao Fundo Monetário Internacional e outros
Organismos Multilaterais; b) Todos os contratos de endividamento externo público brasileiro
- a cargo do governo federal e de empresas estatais - firmados a partir de 1970, com bancos
comerciais e demais credores internacionais; c) Todos os contratos e/ou convênios e/ou
acordos de refinanciamento da dívida externa brasileira subscritos a partir de 1980 com os
bancos privados internacionais (a exemplo do New Money, Exchange Refinancing
Agreement - ERA, Multi-Year Refinancing Agreement-MYRA); d) Todos os contratos do
Acordo com Bancos Comerciais firmado em 1994, dentro do Plano Brady; e) Todos os
contratos de emissões de títulos da dívida externa brasileira por intermédio de bancos
privados internacionais a partir de 1995, vigentes e já liquidados;
CPI-DIVI

REQ-10/2009

Aguardando Deliberação

CPI-DIVI

Autor: Ivan Valente - PSOL/SP.
Data de apresentação: 26/8/2009
Ementa: requer ao Ministério da Fazenda e ao Banco Central a disponibilização a esta
Comissão, no prazo de 15 dias, das seguintes informações:
CPI-DIVI

Pronta para Pauta

REQ-9/2009
CPI-DIVI

Autor: Ivan Valente - PSOL/SP.
Data de apresentação: 26/8/2009
Ementa: requer ao Ministério da Fazenda e ao Banco Central a disponibilização a esta
Comissão, no prazo de 15 dias, das seguintes informações: - Saldos anuais da Dívida Interna
desde janeiro de 1994 até dezembro de 2008, incluindo-se as "Operações de Mercado
Aberto" do Banco Central, mencionando-se em cada ano os valores contratados/recebidos,
as amortizações pagas; os juros devidos e os juros pagos, bem como a demonstração do
saldo final anual; - Detalhamento de todos os fatores que implicaram em crescimento da
dívida interna (assunção de outras dívidas, variação cambial, juros acumulados, etc),
quantificando o impacto de cada um desses desde janeiro de 1994 até dezembro de 2008.
CPI-DIVI

Aguardando Deliberação

REQ-8/2009
CPI-DIVI

Autor: Ivan Valente - PSOL/SP.
Data de apresentação: 26/8/2009
Ementa: requisita-se ao Ministério da Fazenda a Auditora-fiscal da Receita Federal do
Brasil, Maria Lucia Fattorelli Carneiro, para os trabalhos desta CPI.
CPI-DIVI

Pronta para Pauta

REQ-7/2009
CPI-DIVI

Autor: Ivan Valente - PSOL/SP.
Data de apresentação: 26/8/2009
Ementa: Requer a convocação do Sr. Aristóteles Atheniense, Conselheiro Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil
CPI-DIVI

Pronta para Pauta

REQ-6/2009
CPI-DIVI

Autor: Ivan Valente - PSOL/SP.
Data de apresentação: 26/8/2009
Ementa: requere-se a esta Comissão a realização de Audiência Pública sobre a Política de
Juros, com os seguintes convidados: Armínio Fraga Neto (Ex-Presidente do Banco Central)
Reinaldo Gonçalves (Professor da UFRJ)
CPI-DIVI

Pronta para Pauta

REQ-5/2009
CPI-DIVI

Autor: Ivan Valente - PSOL/SP.
Data de apresentação: 26/8/2009
Ementa: requere-se a esta Comissão o convite ao Relator da Comissão Especial do Senado
para a Dívida Externa de 1987, Sr. Fernando Henrique Cardoso, para expor sobre as
investigações ocorridas naquela Comissão.
CPI-DIVI

Aguardando Deliberação

REQ-4/2009
CPI-DIVI

Autor: Ivan Valente - PSOL/SP.
Data de apresentação: 26/8/2009
Ementa: requer ao Ministério da Fazenda a disponibilização a esta Comissão, no prazo de
15 dias, das informações sobre os detentores de títulos da dívida interna pública federal,
conforme discriminação a seguir:

CPI-DIVI

Pronta para Pauta

REQ-3/2009
CPI-DIVI

Autor: Paulo Rubem Santiago - PDT/PE.
Data de apresentação: 20/8/2009
Ementa: Requer a criação de Subrelatoria na CPI da Dívida Pública
CPI-DIVI

Pronta para Pauta

REQ-2/2009
CPI-DIVI

Autor: Paulo Rubem Santiago - PDT/PE.
Data de apresentação: 20/8/2009
Ementa: Requer a criação de Subrelatoria na CPI da Dívida Pública
CPI-DIVI

Pronta para Pauta

REQ-1/2009
CPI-DIVI

Autor: Paulo Rubem Santiago - PDT/PE.
Data de apresentação: 20/8/2009
Ementa: Requer o convite ao Sr. Marcio Pochmann para expor a CPI da Dívida Pública o
impacto das políticas macroeconômicas na Divida Pública Brasileira.

