
REQUERIMENTO Nº         DE          - CN-Covid19

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 58, § 2°, V da Constituição Federal, que

seja convidado o Senhor Rubem de Freitas Novaes, Presidente do Banco do Brasil,

a comparecer a esta Comissão, a fim de prestar informações sobre o pedido de

renúncia da Presidência do Banco do Brasil.

JUSTIFICAÇÃO

O País foi surpreendido na última sexta-feira, 24 de julho, com a notícia

de que o atual Presidente do Banco do Brasil, Rubem de Freitas Novaes, pediu

renúncia do cargo. Novaes entregou seu pedido de renúncia ao presidente Jair

Bolsonaro e ao ministro da Economia, Paulo Guedes.

Em entrevista ao canal de TV CNN, e que também foi noticiado em

outros veículos de comunicação,  o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes,

afirmou que decidiu deixar o cargo por "não se adaptar à cultura de privilégios,

compadrio e corrupção de Brasília". Trata-se de uma colocação que traz enorme

preocupação, pois pode indicar que grupos criminosos estão interessados em

avançar sobre o gigantesco patrimônio do Banco do Brasil, assim como pode

evidenciar que o Sr. Rubem Novaes tomou conhecimento de tentativas de práticas

de corrupção durante sua gestão.

No entanto, em seu pedido oficial, ele diz apenas que sua saída ocorre

“entendendo que a companhia precisa de renovação para enfrentar os momentos

futuros de muitas inovações no sistema bancário”.
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Por isso, é fundamental a presença do Sr. Rubem Novaes a esta

Comissão para que possamos compreender suas manifestações. O Banco do Brasil

é um dos principais instrumentos de apoio do Estado brasileiro no combate aos

efeitos da pandemia pela qual passa o país, servindo inclusive de instrumento de

repasse dos recursos públicos para mitigação dos efeitos econômicos e sociais.

Micro e pequenas empresas, por exemplo, têm se apoiado na Caixa Econômica

Federal e no Banco do Brasil em busca de recursos para atravessar a queda drástica

da economia.

O Banco do Brasil é uma instituição essencial para os brasileiros.

E todos os acontecimentos em torno de sua gestão devem ser devidamente

acompanhados pelo Congresso. Por isso, para que não haja dúvidas das razões que

levaram a esse pedido de demissão, torna-se necessário o convite ao Sr. Rubem

Novaes para que possa esclarecer ao Congresso Nacional e ao Brasil o que o levou

a se afastar de uma dos maiores instituições financeiras do Brasil.

Certo de contar com o apoio dos nobres pares, conto com o apoio para

aprovação deste importante requerimento.

Sala da Comissão, 27 de julho de 2020.

Senador Randolfe Rodrigues
(REDE - AP)

Senador da República
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