COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO – CFT

REQUERIMENTO Nº

DE 2015-10-07

(Do Senhor Alexandre Baldy)

Senhora Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 58, § 2º, II da
Constituição Federal, e dos arts. 24, III, C/C art. 255 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, que ouvindo o Plenário, seja realizada Audiência Pública para debater
e explanar o contrato entre o Banco do Brasil e a Equipe Suíça Sauber de Fórmula 1,
tendo como convidados os Senhores Ivan de Souza Monteiro Vice-Presidente de
Gestão Financeira e de Relações com Investidores e Luís Aniceto Silva Cavicchioli
Diretor de Estratégia da Marca do Banco do Brasil.

JUSTIFICATIVA
Em reunião deliberativa realizada em 20 de maio de 2015, nesta Comissão de Finanças
e Tributação, deliberamos Requerimento nº 019/2015 de minha autoria solicitando,
depois de ouvido o Plenário, fosse realizada Audiência Pública para debater e explanar
o contrato de patrocínio entre o Banco do Brasil e a Equipe Suíça Sauber de Formula 1.
Após discussão, decidimos encaminhar Requerimento de Informação ao Banco do
Brasil sobre o “contrato de patrocínio”.
Em 15 de julho, foi encaminhado Requerimento nº 703/2015 ao Banco do Brasil
através do Ofício 1ª Sec/RI/E/1054-2015, de 15.07.2015 em 12.08.2015 foi
encaminhada resposta AVISO nº 316/MF, não tendo nos atendido em relação aos
questionamentos elaborados, encaminhamos o exame da resposta a Consultoria
Legislativa que através do Consultor Legislativo Roberto Bocaccio Piscitelli, após
análise, fez breves referencia a cada um dos itens concluindo: “Como se pode notar, as
questões formuladas são muito abrangentes e as respostas, muitas vezes, carregam
considerável dose de subjetividade. Uma opção natural ao desdobramento do
trabalho seria o encaminhamento de uma proposta de fiscalização e controle, sobresponsabilidade do TCU”.

Desta forma, como foi acordado na Reunião deliberativa de 20 de maio desta
Comissão, se caso o Requerimento de Informação não fosse atendido, iríamos solicitar
a Audiência Pública convidando os diretores para prestar esclarecimento.
Este requerimento tem o objetivo de buscar a verdade protegendo as instituições do
país e garantir que o tema seja debatido com toda clareza.
Assim, pedimos a contribuição dos nobres pares para a aprovação deste requerimento.

Sala da Comissão, em

Deputado Alexandre Baldy
PSDB-GO

de outubro de 2015.

