Requeiro, com fundamento no art. 91, inciso III, do Regimento Interno, que
sejam adotadas as providências necessárias à convocação do Ministro de Estado da
Economia, Sr. Paulo Roberto Nunes Guedes, para comparecer ao Plenário desta Casa, a
fim de prestar esclarecimentos sobre sua manifestação, que se tornou pública no último
dia 22 de maio, na gravação de áudio e vídeo da reunião presidencial ocorrida em 22
de abril do corrente ano, na parte em que ele menciona a intenção do governo de
promover a venda/privatização de bancos públicos.
Justificação
Com a decisão do Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal
Federal, de tornar público o conteúdo da gravação de áudio e vídeo da reunião
presidencial ocorrida no dia 22 de abril, em função da denúncia do ex-Ministro
da Justiça, Sérgio Moro, de que ali constava manifestação do Presidente Jair
Bolsonaro acerca da sua intenção de ter controle pessoal sobre as informações
coletadas pela Polícia Federal, tomamos conhecimento da manifestação também
de ministros de estado sobre outros temas.
Naquela ocasião, para além do vocabulário chulo que correu solto, o
Ministro Paulo Guedes, manifestou o seu total desapresso pelo Banco do Brasil,
e identificou-o como sendo um caso pronto para privatização, não porque a
instituição apresente qualquer desequilíbrio financeiro atuarial, mas sim, nas
palavras do Ministro; “...o BNDES e a Caixa, que são nossos, públicos, a gente
faz o que a gente quer. Banco do Brasil a gente não consegue fazer nada, e tem
um liberal lá. Então tem que vender essa porra."
Tal manifestação nos choca e constrange, visto que os Bancos
Públicos existem para servir ao país e à população e não para serem
manipulados inescrupulosamente pelos governantes de plantão.
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Requer a convocação o Senhor Paulo Roberto
Nunes Guedes , Ministro de Estado da
Economia, a fim de prestar esclarecimentos
acerca da sua manifestação, que se tornou
pública no último dia 22 de maio, na gravação
de áudio e vídeo da reunião presidencial, na
parte em que ele menciona a intenção do
governo de promover a venda/privatização de
bancos públicos.

Documento eletrônico assinado por Zé Neto (PT/BA), através do ponto SDR_56217, e (ver rol anexo),
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.
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, de 2020
(Do Sr. Deputado Federal Zé Neto - PT/BA)
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A gravidade que sobressai da fala do Ministro é de que a falta de
impessoalidade expressada diuturnamente pelo Presidente da República também serve
de guia para o seu Ministro da Economia, que trata o patrimônio público do país com
desrespeito e desdém.
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O Banco do Brasil é uma instituição séria e sólida, dotada de
mecanismos de gestão que garantem a sua independência, mecanismos estes que
foram aprimorados ao longo dos últimos anos e gestões.

Deputado Federal Zé Neto PT/BA
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Sala das sessões, em. de maio de 2020.
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na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.

Assim sendo, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente
requerimento.

(Do Sr. Zé Neto )
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Paulo Roberto Nunes Guedes, Ministro de
Estado da Economia, a fim de prestar
manifestação, que se tornou pública no
último dia 22 de maio, na gravação de
áudio e vídeo da reunião presidencial, na
parte em que ele menciona a intenção do
governo de promover a venda/privatização
de bancos públicos.

Assinaram eletronicamente o documento CD208203842100, nesta ordem:
1 Dep. Zé Neto (PT/BA)
2 Dep. Margarida Salomão (PT/MG)
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