
REQUERIMENTO Nº         DE          - CPICHAPE

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 58, § 3°, da Constituição Federal, da Lei

nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação

d Sr. Simon Kaye, corretor de seguros da AON, para prestar depoimento perante

esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

JUSTIFICAÇÃO

Esta CPI teve acesso a e-mails trocados entre o corretor de seguros da

empresa britânica AON, Simon Kaye, e a proprietária da companhia aérea boliviana

LaMia, Loredana Albacete.

A correspondência eletrônica comprova que a corretora AON aceitou

a redução do valor comumente praticado nas apólices de seguros, em caso de

acidentes: caiu de US$ 300 milhões para US$ 25 milhões.

Além disso, ficou demonstrado que ambos os atores tinham

conhecimento da existência de uma cláusula de exclusão em apólice de seguros

aéreos, vigente na legislação colombiana. Por esta cláusula, nenhum voo fretado

poderia sobrevoar a Colômbia.

Mesmo assim, com a anuência do Sr. Simon, representando a AON, a

LaMia conseguiu obter a cobertura da aeronave, com a justificativa de que estaria

atendendo um cliente relevante: a empresa Off Side Logística, que intermedia os

contratos de transporte de empresas aéreas com clubes de futebol.
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Ante o exposto, é essencial a oitiva do convocado para que seja possível

obter maiores e devidos esclarecimentos que poderão contribuir com o bom

desempenho desta comissão.

Sala da Comissão, 18 de maio de 2022.

Senador Jorge Kajuru
(PODEMOS - GO)

Senador Esperidião Amin
(PP - SC)

Senadora Leila Barros
(PDT - DF)
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Senhor Presidente,
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JUSTIFICAÇÃO
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Mesmo assim, com a anuência do Sr. Simon, representando a AON, a LaMia conseguiu obter a cobertura da aeronave, com a justificativa de que estaria atendendo um cliente relevante: a empresa Off Side Logística, que intermedia os contratos de transporte de empresas aéreas com clubes de futebol.

Ante o exposto, é essencial a oitiva do convocado para que seja possível obter maiores e devidos esclarecimentos que poderão contribuir com o bom desempenho desta comissão.

Sala da Comissão, 18 de maio de 2022.

Senador Jorge Kajuru

(PODEMOS - GO)

Senador Esperidião Amin

(PP - SC)

Senadora Leila Barros

(PDT - DF)



