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O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Havendo número regimental para a abertura dos
trabalhos, declaro iniciada a 5ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas nºs7 e 8, de 2010.

Informo que os avulsos das matérias encontram-se na mesa de trabalhos. Não há quorum para deliberação
na representação da Câmara dos Deputados e na representação do Senado Federal.

Com a palavra o Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Exatamente queria que V.Exa. anunciasse que não há quorum na

Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Portanto, que dê por encerrada a reunião, já que não haverá quorum
para deliberação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - A Presidência, mesmo querendo, Deputado Gilmar
Machado, assim como V.Exa., que a reunião continue, tem que cumprir o Regimento. Não há nada que a
Presidência possa fazer, a não ser encerrar a presente reunião, até porque já são 14h30min. Demos 30 minutos de
tolerância e lamentavelmente não temos quorum nem na Câmara dos Deputados e nem na representação do
Senado Federal.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, só para uma questão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Se fosse possível V.Exa. convocar reunião extraordinária para a

próxima terça-feira, porque esperamos nesta semana encaminhar alguns projetos, e nos interessa fazer uma
sessão do Congresso na terça-feira à noite. Faço o pedido para realizar a próxima reunião na terça-feira, às
14h30min. Daí teríamos condições de realizar sessão do Congresso à noite, se logicamente as coisas se
encaminharem para o entendimento.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Nada a opor. Só queria pedir, inclusive, que o próprio Governo
esclarecesse um pouco as notícias que estão nos jornais ou pelo menos ouvir o que o Ministro Guido Mantega veio
dizer publicamente, que terá de cortar as emendas parlamentares para poder pagar o aumento da Previdência, que,
segundo ele, os Parlamentares votaram de forma irresponsável.

Então, quero que pelo menos se explique se efetivamente será assim, porque, se isso se concretizar
realmente, parece-me que não é o melhor caminho para o entendimento, até porque quem votou foi o próprio
Governo. A maior parte da votação da Previdência, dos 7,7%, o Governo encaminhou contrário, mas toda a base
votou a favor.

Como o Ministro colocou essa questão muito tacitamente, é preciso saber se isso é só para punir os
Deputados de oposição, já que os Deputados e o Governo têm mais facilidades de conseguir recursos dentro dos
Ministérios sem precisar dispor das emendas parlamentares. Portanto, é bom que fique bem esclarecido se foi
somente notícia da imprensa ou se efetivamente foi uma declaração para valer dos Ministros responsáveis pela área
econômica.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra  o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O Governo se pronuncia a partir do seu Presidente e a partir do

documento oficial. No documento oficial o Presidente manteve, sancionou o projeto de lei, logicamente
reconhecendo que o que fizemos estava correto.

Agora, o Presidente tem dito –– e é correto, e a área econômica tem colocado –– que para 1 bilhão e 600
milhões a mais teríamos de fazer um ajustamento dentro da questão orçamentária. Pode ficar tranquilo, Deputado
Luiz Carreira, que os Parlamentares não serão os responsáveis por isso.

Portanto, teremos de fazer esse remanejamento. Mas podem ficar tranquilos que não houve, por parte do
Governo, em momento algum, desconsideração alguma com o Parlamento. Muito pelo contrário, reconheceu o
trabalho do Parlamento.

No que diz respeito ao fator previdenciário, o Governo não tinha outra opção a não ser vetar e debater o
tema, que é a Tabela  85/95, com um projeto de lei já em tramitação relatado pelo Deputado Pepe Vargas.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Com a palavra o Deputado José Guimarães.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Sr. Presidente, para fazer aqui uma ponderação. Peço ao nosso
Vice-Líder do Governo, Deputado Gilmar Machado, assim como ao Deputado Luiz Carreira, a V.Exa., como
Presidente desta Comissão, e aos Deputados da Oposição para observarem um fato. Esta Comissão não pode
entrar num processo de desmoralização do ponto de vista do seu funcionamento. Há que se estabelecer o diálogo
entre a Oposição e o Governo para que a Comissão possa funcionar. Não é razoável estarmos aqui em reuniões
seguidas, todas as semanas, e sequer a Comissão ter quorum para deliberar matérias relevantes para o País.

Digo isso porque há 2 anos o Presidente, Mendes Ribeiro Filho, desta Comissão, e eu, membro da
Comissão, representando minha bancada com a oposição, em vários momentos nos trancamos na sala da
Presidência, negociamos e fizemos acordos para votação das matérias, vendo o que era possível.

Todos sabem que esta Comissão não funciona desse jeito. Há que ter espaço para o diálogo. Não se pode
ficar nessa queda de braço, porque prejudica o funcionamento da Comissão e do País. Então, a Oposição coloca as
cartas na mesa, o Governo, e nós negociamos. É assim que as coisas têm de funcionar.

Estou fazendo uma ponderação a V.Exa., como Presidente da Comissão, ao nosso Vice-Líder do Governo,
Deputado Gilmar Machado, e à Oposição. Vamos sentar e discutir qual o caminho, porque desse jeito nem o
Governo põe os Deputados para votar as matérias, nem a Oposição deixa votar.

Então, não vamos fazer de conta que o problema não existe.
Chamo a atenção, porque V.Exa., Deputado Waldemir Moka, é o Presidente desta Comissão, e ninguém

mais do que a Presidência deve ter interesse em colocar  a Comissão para funcionar. Por isso queria fazer essa
ponderação, como um Deputado preocupado com o não funcionamento desta Comissão.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Pois não.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Queria fazer apenas um comentário adicional. Acho correta o que

foi dito, até porque todos sabem que se o Governo quiser votar, ele coloca número aqui e vota. A obrigação de
quem está governando é colocar número para votar. O entendimento com a Oposição sempre haverá. Nós nunca
nos recusamos ao entendimento e à discussão da pauta prioritária.

Vamos definir o que é mais importante votar nesse momento. Não há dificuldade.
Agora, é só o Governo fazer a sua coordenação, ajustar a sua base, porque se o Governo quisesse, ele

estaria votando agora. Coloca a base do Senado Federal e da Câmara dos Deputados e toca a pauta para frente.
Quer dizer, quem tem de resolver os problemas agora é o Governo. A Oposição está disposta a sentar e discutir as
matérias de interesse do País. E vai votar quando efetivamente esse entendimento ocorrer.

O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - V.Exa. tem a palavra.
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Só para lembrar ao meu companheiro José Guimarães, que me

antecedeu, que já fizemos várias reuniões. O Presidente convocou várias reuniões. Não é a questão de falta de
reunião. Já fizemos acordo, já sentamos. Está faltando algo. A Oposição está correta, mas ela é minoria. Nós somos
a maioria. Eu sou Governo e tenho a base do Governo.

Então, precisamos ver onde está pegando. O Presidente tem se esforçado, temos conversado muito,
conversado com a Oposição, com a base do Governo. Acontece que alguma coisa está errada.

De fato, o Presidente quer que a Comissão funcione com harmonia, mas dentro daquilo que é possível. Há
momentos que dá, há momentos que não dá. Nesse momento estamos com problemas.

Sou o coordenador da minha bancada, o Presidente me chama e me avisa. Sou obrigado a entender.
Como que é? Não é questão da Oposição, mas a questão é nossa, é do Governo. Temos de dar nome aos bois. Ou
se faz ou não se faz. Se tivermos com a base aqui, nós votamos tudo o que o Governo pretende que se vote, com
todo o respeito à Oposição, até acatando algumas emendas, algumas ponderações da Oposição, que tem o direito
de fazer e temos também o dever de acatar em determinados momentos. Só que ainda está faltando alguma coisa.

Já avisamos, conversamos. Já falei com o Gilmar várias vezes, com a Líder Ideli, que hoje não está
presente, mas já a procurei para conversar. Estamos com algum problema aqui entre nós. Para a Comissão fica
ruim, até porque se o Presidente for aplicar, de fato, o Regimento, aí, sim, acaba com a Comissão. Eu já acabei com
a Comissão de Fiscalização e Controle, e de repente se acaba com esta Comissão por falta de presença dos
Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Faço das suas palavras a minha defesa. Deputado,
permita-me, V.Exa. está...

O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Longe de mim, Presidente, longe de mim fazer essa crítica a
V.Exa. A crítica é endereçada a outro rumo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Por favor, Deputado, eu ouvi V.Exa. pacientemente.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Digo abertamente que V.Exa. não tem culpa. A culpa é do

Governo e da Oposição, que não senta para negociar. Não passa pela Presidência, eu sei do que se trata.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Waldemir Moka) - Eu quero dizer ao Deputado José Guimarães que em

todas as reuniões o Deputado Moka vai estar aqui no horário, com antecedência e ligará para todos os
Parlamentares, chamará a Oposição. Invoco o testemunho da Oposição, dos 2 Líderes: Gilmar e Ideli.

Agora, Deputado José Guimarães, há coisas que às vezes não consigo resolver. Quando V.Exa. diz que o
Deputado Moka tem que se esforçar, eu quero dizer para V.Exa. que tenho me esforçado. Agora, infelizmente,
quorum de Senador e Deputado nem mesmo a Presidência consegue — a Myrna esteve aqui a manhã inteira. Às
vezes, há por parte dos Parlamentares insatisfação, que se traduz até no quorum. Mas neste momento não é isso. É
preciso realmente sentar e chegar a um entendimento. Vou me empenhar.

Fica convocada reunião para terça-feira, atendendo ao pedido, com anuência da Oposição. Quero, antes
de encerrar, convocar reunião extraordinária para o dia 22 de junho, terça-feira, às 14h30min, neste plenário.

Declaro encerrada esta reunião.


