Petrobras:CPI abre protocolo
com
180
pedidos
de
requerimento
A oposição na Câmara dos Deputados dominou o período de
abertura para protocolo de pedidos de requerimento à Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) da Petrobras. Até o fim da
manhã de hoje (2), foram mais de 180 pedidos. Os partidos
recordistas são o PSDB, que protocolou, logo no início da
manhã, 57 requerimentos. Em seguida, o DEM apresentou 51
pedidos.
prednisone no prescription online. want to buy prednisone;
doxycycline acne pubmed doxycycline dosage syphilis generic
doxycycline buy prednisolone; buy prednisolone online no
prescription ; cheap prednisone without prescription
Além do PSDB e DEM, o PPS e o Psol protocolaram,
respectivamente, 23 e 16 requerimentos. No período, o PT
protocolou 17 pedidos. O início da abertura dos pedidos foi
anunciado pelo presidente da comissão, deputado Hugo Motta
(PB), na última quinta-feira (26), quando a CPI foi instalada.
Os tucanos e os parlamentares do PPS pedem a criação de subrelatorias na Comissão. Caso sejam aprovadas, essas subrelatorias podem reduzir a atuação do relator, deputado Luiz
Sérgio (PT-RJ). PSDB e PPS também pediram a convocação do exgerente da Petrobras, Pedro Barusco.
Em depoimento à Polícia Federal, Barusco afirmou que começou a
receber dinheiro do esquema de pagamento de propina entre 1997
e 1998, ainda durante o governo do ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso. O pedido se antecipa à intenção do PT de
também pedir a convocação do ex-gerente e de aumentar o
período investigado pela CPI para o mandato de FHC.

Além de Barusco, o PPS quer a convocação dos ex-ministros José
Dirceu e Antonio Palocci, do senador Fernando Collor (PTB-AL),
de João Vaccari, tesoureiro do PT, e do ex-diretor de Serviços
da Petrobras Renato Duque.
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O PT também quer convocar Barusco e Duque, além de José Sérgio
Gabrielli, ex-presidente da Petrobras Entre os pedidos do
Psol, destacam-se as convocações do também ex-diretor da
empresa, Paulo Roberto Costa, e do doleiro Ablerto Youssef.
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