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MOÇÃO Nº 042/2011

    Manifesta apoio ao Requerimento de CPI nº 02/2011, de autoria do Deputado Federal Sr. 

Nelson Marquezelli, que objetiva a criação de uma Comissão  Parlamentar de Inquérito, com a 

finalidade de investigar as ações administrativas que envolveram o processo de privatização do 

Banespa, com foco nos prejuízos ao erário público e a milhares de aposentados e pensionistas do 

Banespa,  hoje  Banco  Santander  S/A,  e  as  conseqüências  de  ato  da  Secretaria  do  Tesouro 

Nacional.

 Considerando  que   Deputado  Nelson Marquezelli  propôs  a  instituição  de  Comissão 

Parlamentar de Inquérito para investigar as ações administrativas que envolveram o processo de 

privatização do Banespa, com foco nos prejuízos ao erário público  e a milhares de aposentados e 

pensionistas do Banespa,atualmente Banco Santander S/A.

Considerando que já há  algum tempo a Câmara dos Deputados tem buscado abrir um dos 

maiores  escândalos  envolvendo  o  processo  de  privatização  do  antigo  Banespa,  apesar  da 

superficialidade e poucos avanços detectados em outras ocasiões em que o Congresso Nacional 

tentou apurá-la em toda a sua essência;

Considerando  que  o  Deputado  Federal  Nelson  Marquezelli,  autor  da  proposição,  foi 

protagonista de diversos requerimentos de oitiva de autoridades federais, quer seja do Banco 

Central do Brasil ou da Secretaria do tesouro Nacional, além dos antigos gestores do Banespa, 

para apurar, em profundidade, o desvio de mais de 7 bilhões de reais, que reverteram para o 

Banco  Santander,  causando  uma  lesão  a  milhares  de  aposentados  e  pensionistas  do  antigo 

Banespa;

Considerando  que  esses  aposentados  estão  atravessando  um verdadeiro  martírio  para 

verem seus direitos respeitados pelo banco, que se apossou de mais de 7 bilhões de reais dos 

títulos garantidores das aposentadorias e pensões de mais de 15 mil brasileiros;

Considerando que devemos nos preocupar com esta classe de trabalhadores que durante 

sua vida desempenhou tão bem sua função e que hoje merece  respeito e dignidade;

Considerando que há indícios de  “ estelionato” cometido contra milhares de servidores 

aposentados e pensionistas do antigo Banespa e da gravidade da aprovação dessa fusão bancária 

e de diversos fatos que ainda estão escamoteados da opinião pública brasileira;

Considerando que a  legislação Estadual  e Federal  é bem clara quanto a  garantia  dos 

direitos desta classe de trabalhadores;
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Considerando  que  muitos  foram  os  equívocos  e  falhas  cometidos  no  processo  de 

privatização,  deste  a  criação  do  Banesprev,  como  determinou  a  Secretaria  da  Previdência 

Complementar, entidade aquela que administra a complementação de aposentadorias e pensões 

dos funcionários aposentados do Banespa, o Fundo “V”;

Considerando , inclusive, que a adesão ao Fundo “V” não foi voluntária, uma vez que os 

recursos ali não foram aportados na totalidade dos títulos emitidos e de uma única vez, não sendo 

considerada toda a sua capitalização à base do índice anual do IGP-DI e a juros anuais de 12%, 

desde a criação de um Fundo securitizado junto ao Banco central do Brasil, conforme obrigava a 

legislação federal, até a sua entrega ao Banco Santander que adquiriu o Banespa em novembro 

de 2000;

 Considerando que, além disso, o Banco Santander Banespa, que recebeu os títulos do 

BACEN,  ignorou  os  recursos  recebidos,  aplicando  um  brutal  congelamento  nas 

complementações  dos  aposentados  e  pensionistas  no  período  de  01/09/2001  a  01/09/2006, 

durante 5 longos anos, recusando-se a cumprir a obrigação que deste a criação do fundo até a 

entrega dos recursos ao Banco Santander era devidamente cumprida;

Considerando que são esses títulos que estão sendo utilizados para sustentar a posição do 

Santander  nesse  processo  de  fusão  bancária,  usando  essa  em  detrimento  de  centenas  de 

aposentados  e  pensionistas  que  contribuíram  e  aguardam  por  esclarecimentos  e  justiça, 

totalizando mais de 7 bilhões de reais que sumiram dos cofres do Banespa;

Considerando ainda que foi criada a Comissão de Trabalho de Administração e Serviço 

Público, presidida pelo deputado Nelson Marquezelli, a qual realizou cinco  reuniões na tentativa 

de resgatar esses valores, pertencentes aos aposentados e pensionistas do antigo Banespa e em 

todas elas se  frustraram pela intransigência dos proprietários do Santander;

Considerando  que,  diante  disso,  o  Deputado  vem recebendo  apelos  da  totalidade  de 

membros da citada Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público no sentido de que 

propusesse o Requerimento de uma CPI sobre o tema;

Considerando-se que deve-se apurar todo e qualquer delito cometido e neste caso não é 

diferente, posto que milhares de brasileiros estão sendo prejudicados;

Considerando que é dever dos Legisladores apurar, em definitivo, onde foi parar bilhões 

de reais dos cofres públicos, que seriam mantenedores de milhares de brasileiros, que rogam e 

merecem ter uma aposentadoria digna e justa;
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Considerando  que  apenas  através  de  uma  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito,  com 

quebra de sigilos bancários e telefônicos, poderão ser definitivamente esclarecidos todos esses 

casos;

Considerando,  por  fim,  que devemos apoiar  atitudes  que visam apurar  conseqüências 

negativas aos brasileiros de uma forma geral e, em especial, aos aposentados e pensionistas doa 

antigo Banespa;

Apresentamos esta Moção de apoio ao Requerimento de CPI nº 02/2011 de autoria do 

Deputado Federal Sr. Nelson Marquezelli, que objetiva a criação de uma Comissão Parlamentar 

de Inquérito, com a finalidade de investigar as ações administrativas que envolveram o processo 

de  privatização  do  Banespa,  com  foco  nos  prejuízos  ao  erário  público  e  a  milhares  de 

aposentados e pensionistas do Banespa, hoje Banco Santander S/A, e as conseqüências de ato da 

Secretaria do Tesouro Nacional, motivo pelo qual contamos com o apoio dos Nobres Pares para 

aprovação do presente.

Requeiro ao augusto plenário à  aprovação da presente proposição, e que seja oficiado aos 

Presidentes e Lideranças Partidárias da Câmara dos Deputados e Senado Federal, bem como à 

Presidente Dilma Roussef, solicitando que envidem esforços em prol desta causa, concretizando, 

assim, a criação de uma CPI para investigar o caso.

Requeiro  também  que  seja  oficiado  ao  Banesprev,  Afubesp,  Afabesp  e  ao  autor  do 

Requerimento, Deputado Nelson Marquezelli, dando ciência da presente, bem como em especial 

aos Deputados Federais Acelino Popó, Aldo Rebelo, Arnaldo Jardim, Dimas Ramalho, Milton 

Monti, Ricardo Berzoini, Roberto Santiago, Romário e aos senadores Mozarildo Cavalcanti e 

Aloysio Nunes, que também estão apoiando a criação desta CPI.

Plenário Vereador João Caltabiano, 03 de Outubro de 2011.

Vereador João Vilaça Guimarães

Autor da Moção
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Vereador Claudinei Ramos
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