CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL
REQUERIMENTO N°
DE 2014
(Dos Srs. Duarte Nogueira e Antonio Imbassahy)

Requer a realização de audiência pública
com a presença do Senhor Paulo Roberto
Costa, ex-Diretor de Refino e Abastecimento da
Petrobras, para prestar esclarecimentos sobre
seu envolvimento na construção da Refinaria
Abreu Lima, em Pernambuco.

Senhor Presidente:

Requeiro que Vossa Excelência, com base no art. 58, § 2º, V da
Constituição Federal combinado com os arts. 24, inciso VII do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, ouvido o plenário desta Comissão, realize
reunião de audiência pública com a presença do Senhor Paulo Roberto
Costa, ex-Diretor de Refino e Abastecimento da Petrobras, para prestar
informações sobre seu suposto envolvimento no recebimento de vantagens
ilegais por ocasião da construção da Refinaria Abreu Lima, em Pernambuco,
segundo matéria veiculada no dia de hoje pelo jornal “O Estado de São Paulo”
e atribuídas à Polícia Federal.

JUSTIFICAÇÃO

O website do jornal “O Estado de São Paulo”, de hoje, 25 de
março de 2014, veicula matéria onde informa que a Polícia Federal no curso
das investigações da Operação Lava Jato de lavagem de dinheiro, suspeita
que o ex-Diretor de Refino e Abastecimento da estatal, teria recebido a título
de propina, R$ 7,9 milhões, entre 2011 e 2012, do doleiro Alberto Youssef,
alvo principal da Polícia Federal na citada operação, por sua intermediação na
construção da Refinaria Abreu Lima, que se arrasta desde 2005 e cujo atraso
é de 6 anos.
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Em função da relevância do tema abordado, é fundamental que
a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado obtenha
o depoimento do ex-integrante da Diretoria de Refino e Abastecimento da
Petrobras na audiência que ora se propõe para que seus membros possam
ter ciência da veracidade dos fatos que envolvem a informação da Polícia
Federal sobre pagamento de propina na construção da Refinaria Abreu Lima,
de forma a preservar a coisa pública representada no caso em foco pela
Petrobras, que é do interesse desta Casa e do País.

Sala das Comissões, em 25 de março de 2014.

Deputado DUARTE NOGUEIRA
PSDB/SP

Deputado ANTONIO IMBASSAHY
PSDB/BA
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