
, , ^ ^ - ^ V T r ^ » ^ . . ---.,--.--.. 

Chiarelli retoma ataque áHSaniey] 
Ex-ministro quer reativar CPI contra ex-presidente 

Porto Alegre — O ex-
ministro da Educação e ex-
senador Carlos Alberto Chiarel
li, do PFL gaúcho, disse ontem 
que, por coerência, o Congresso 
deveria desengavetar o relatório 
da CPI da Corrupção no gover
no José Sarney e apresentar uma 
resposta à sociedade sobre suas 
conclusões. Relator daquela 
CPI, Chiarelli lembra que ela 
enquadrou em crime de respon-
sabialidade Sarney e cinco mi
nistros, por diversas irregulari
dades, mas o assunto foi arqui
vado num despacho de três li
nhas do deputado federal Ino
cêncio Oliveira (PFL-PE), num 
momento em que presidia, inte
rinamente, a Câmara. 

Durante dez meses, em 88, 
lembra Chiarelli, foram investi
gadas na CPI denúncias relativas 
à utilização de verbas não-
orçamentárias em favor de pre
feituras, reajustes retroativos no 
pagamento de empreiteiras e 
prestadores de serviço, conces
sões de linhas navais, adicionais 
de frete, uso de verbas públicas 
para cobrir dívidas privadas e a 
revogação de um decreto, um 

mês após entrar em vigor, que 
determinava o depósito de recur
sos públicos em bancos oficiais. 

Somente os reajustes retroa
tivos pagos às empreiteiras, por 
dois decretos de Sarney, em 87, 
causaram prejuízos à União de 
US$ 700 milhões, concluiu a 
CPI. O relatório, atribuindo cri
me de responsabilidade ao presi
dente e cinco ministros, foi 
aprovado por dez votos a um. O 
único voto contrário foi de Ale
xandre Costa, atual ministro da 
Integração, acusado de envolvi
mento no, escândalo do 
orçamento. 

O ex-senador e ministro do 
governo Collor diz que sofreu 
muitos danos pessoais e arranjou 
vários inimigos na função de re
lator. "Acho que seria muito 
bom para o País, sem nenhum 
propósito revanchista, que se 
apurasse a fundo a verdade so
bre as irregularidades que foram 
apontadas. Elas merecem apre
ciação e julgamento para que 
não paire a dúvida permanente. 
É uma incoerência não fazer is
so", concluiu. 
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