DE 2021

Requer a realização de Audiência
Pública na Comissão de Trabalho,
Administração e Serviços Públicos CTASP,
a
fim
de
discutir
a
independência do Banco Central e a
relação temerária do atual Presidente,
Sr. Roberto Campos Neto, com o
banqueiro André Esteves, dono do
BTG Pactual.

REQ n.133/2021

REQUERIMENTO N°

Apresentação: 25/10/2021 18:38 - CTASP

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 255 do
Regimento Interno, que seja realizada Audiência Pública na Comissão
Trabalho, Administração e Serviços Públicos - CTASP, a fim de
discutir a independência do Banco Central e a relação temerária do
atual Presidente, Sr. Roberto Campos Neto, com o banqueiro André
Esteves, dono do BTG Pactual.

JUSTIFICAÇÃO

O Presidente do Banco Central confirmou que consultou o
banqueiro a respeito da taxa de juros no Brasil 1. O que na opinião de
especialistas deixa evidente a relação temerária de submissão da política
monetária nacional aos interesses privados do banco em questão.

1 Disponível em: Presidente do Banco Central confirma consulta a André Esteves
sobre taxa de juros e diz que é "prática de bancos centrais" - Brasil 247
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep. Rogério Correia
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A independência do Banco Central do Brasil (BCB) foi colocada
mais uma vez no centro da atenção política do país após áudio vazado do
senhor André Esteves, dono do BTG Pactual, que expôs as entranhas da sua
relação com o senhor Roberto Campos Neto, atual Presidente do BCB. O
áudio está gravado e causou espanto entre políticos e especialistas.
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Enquanto sr. Roberto Campos Neto submete a política do Banco
Central a partir de consultas individuais à banqueiros, a situação social do
país se deteriora rapidamente. A carestia e a fome voltam a atingir milhares
de famílias brasileiras, que encontram como única alternativa para
sobrevivência a busca por restos de comida em caçambas de caminhão de
lixo.
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Desta forma, é imprescindível que o sr. Roberto Campos Neto,
Presidente do Banco Central, seja convidado para prestar esclarecimentos a
esta Comissão acerca de toda a problemática que envolve sua relação com
o banqueiro André Esteves e a garantia da independência do Banco Central
do Brasil.
Estes são os motivos pelos quais espero contar com o apoio dos
demais membros deste colegiado para a aprovação do presente
requerimento.

Sala das Comissões,

de outubro de 2021.
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Rogério Correia
Dep. PT/MG
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