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O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Há número regimental para 

a abertura dos trabalhos. 

 Declaro iniciada a primeira reunião extraordinária da Comissão Mista de 

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à apreciação das matérias 

constantes da Pauta nº 8, de 2012. 

 Há quorum para deliberação na representação da Câmara dos Deputados...  

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) -... e do Senado Federal. 

 Em virtude da inexistência de acordo para a deliberação de matérias, quero 

comunicar que não colocarei nenhum assunto em votação na Ordem do Dia até que 

nós possamos construir um entendimento entre as Lideranças dos partidos para a 

definição da pauta de deliberações da Comissão. 

 Quero comunicar aos senhores e às senhoras que existem duas agendas que 

já foram aprovadas, através de requerimentos, com datas confirmadas. No próximo 

dia 16 de maio, às 14h, teremos audiência pública com a Caixa Econômica Federal, 

requerimento do Deputado Felipe Maia, para discutirmos a questão relativa aos 

restos a pagar. Trata-se de uma audiência importante, que ocorrerá no dia 16, às 

14h. E, no dia 5 de junho, às 15h, teremos a reunião que tratará do tema Banco 

Central; a vinda ordinária do Presidente do BACEN. 

 A palavra está à disposição dos senhores. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, eu vou fazer uso da 

palavra, em nome da coordenação da bancada do Democratas, para fazer um apelo 

a esta Comissão.  

Eu acho que os partidos da Oposição, desde o início do funcionamento desta 

reunião e dessas Comissões, mostraram toda a boa vontade em termos de um bom 

funcionamento dos nossos trabalhos. Há duas semanas, tivemos uma reunião entre 

os Líderes partidários, em que foi feito um apelo para que pudéssemos votar um 

PLN que garanta recursos para o Estado de Pernambuco, com a finalidade de 

recuperação de estragos e prejuízos causados pela enchente, e que nós teríamos 

um diálogo, uma abertura de conversas por parte da Oposição e do Governo. Nós 

chegamos hoje, na reunião de quarta-feira desta semana, e, infelizmente, eu acho 
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que o nosso diálogo começou a ser comprometido. Isso me preocupa no início de 

um funcionamento por conta da necessidade de votarmos matérias e a LDO.  

Eu quero deixar claro aqui, e escutar também um membro do PSDB e de 

outros partidos, no que se refere ao ânimo. Eu quero deixar claro a esta Comissão 

que eu dei toda a disposição, todo o exemplo e sinais de que eu quero ter uma boa 

relação com o Governo. Eu quero ajudar esta Comissão a funcionar. Agora, eu 

quero que palavra seja cumprida e reciprocidade seja garantida. No início dos 

nossos trabalhos eu estou sentindo que, a exemplo do que aconteceu no passado, o 

retrato, o filme parece que vai voltar a se repetir.  

Eu gostaria que o Presidente, que é um companheiro de outras Comissões, 

pelo qual eu tenho todo o respeito e admiração, nos ajude na abertura desse diálogo 

e que os compromissos assumidos sejam, realmente, colocados em prática e 

honrados.  

Então, infelizmente, nesta reunião, nós, por falta de consenso entre as 

bancadas, não poderemos encaminhar votações. Mas nós ficamos aqui na 

esperança de que momentos melhores virão e de que nós possamos, sim, votar as 

matérias que são importantes para esta Comissão, são importantes para diversos 

Estados no Brasil — aqui já me foram trazidos projetos de interesse do Piauí, do Rio 

Grande do Sul; matérias fundamentais. Não quero aqui adotar uma postura de não 

conformidade, de não sintonia com os meus pares. O meu objetivo é ter 

conformidade e sintonia. 

 Portanto, uso a palavra para que todos entendam nossa postura, que nada 

mais é do a de buscar um compromisso e colocar em prática acordos feitos 

anteriormente. 

 Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Com a palavra o Deputado 

Duarte Nogueira. 

 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, Deputado Paulo 

Pimenta, Sras. e Sras. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, membros da Comissão 

Mista de Orçamento, sigo a linha de raciocínio do Coordenador da bancada do 

Democratas, Deputada Felipe Maia, orador que me antecedeu. Reitero que V.Exa., 

Sr. Presidente, Deputado Paulo Pimenta, tem procurado agir como árbitro, como 
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moderador na relação entre a base do Governo e seus representantes e os partidos 

de Oposição. 

 De fato, nas últimas semanas, em momento algum nós recrudescemos. 

Fomos ao limite do diálogo. Inclusive acolhemos proposta de V.Exa., Sr. Presidente, 

Deputado Paulo Pimenta, no sentido de deliberar matérias debatidas na reunião da 

semana retrasada. Depois, houve o feriado no meio da semana, terça-feira. Não 

houve reunião da Comissão Mista de Orçamento na semana passada. Ontem, esta 

Comissão recebeu a Ministra do Planejamento, Sra. Miriam Belchior, para 

esclarecimentos a respeito do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, reunião da 

qual participamos, fizemos indagações, colocamos pontos de divergências, inclusive 

na direção de, como faz a Oposição, aperfeiçoar as matérias de interesse do País. 

 Por que faço neste introito — e caminho para a conclusão — esses 

considerandos? Porque tenho ouvido rumores de bastidor, de corredor, de que o 

Governo — e não acredito nesses rumores —, devido a sua força majoritária, com 

80% de representação em ambas as Casas, estaria disposto a fazer o 

enfrentamento com o seu exército da base governista, atropelando a minoria dos 

partidos de Oposição. 

 Pelo comportamento das últimas semanas, de ausência de diálogo nas 

questões colocadas publicamente, de maneira transparente, em relação à execução 

orçamentária e às discordâncias da forma como o Governo tem interpretado a Lei do 

Orçamento que aprovamos, espero que não seja essa a estratégia que o Governo 

venha a adotar, porque, se houver recrudescimento, vamos também recrudescer.  

 Certamente não vamos ganhar no voto, mas colocaremos com muita clareza 

nossos pontos de vista nas próximas reuniões. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Com a palavra o Deputado 

Toninho Pinheiro. 

 O SR. DEPUTADO TONINHO PINHEIRO - Boa tarde a todos.  

 Cumprimento o Sr. Presidente e os demais colegas. Parabenizo a todos pela 

reunião ocorrida ontem com a Sra. Ministra Miriam Belchior, que faz grande trabalho. 

É uma Ministra competente, educada e muito simples, que nos atendeu bastante 

aqui. 
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 Gostaria de ressaltar a importância da reunião a ser realizada com a Caixa 

Econômica Federal no dia 16. É muito importante a participação da Caixa 

Econômica para que possa esclarecer não apenas a questão dos restos a pagar. 

Vejam bem: várias Prefeituras do Brasil inteiro realizaram obras há um ano e até 

hoje não receberam. Isso é deselegante, desumano e até cheira a desonestidade. 

Não é isso que quer a Presidenta Dilma, que tem pregado a honestidade, a 

austeridade e a seriedade. Portanto, é importante que a Caixa aqui compareça.  

Mais do que isso: fui prefeito por três vezes de uma cidade pobre, com 200 

mil habitantes. A maioria das Prefeituras do Brasil estão horrorizadas, amedrontadas 

com a Caixa Econômica Federal, e me dizem: “Deputado Toninho Pinheiro, eu não 

quero o dinheiro da Caixa Econômica Federal, porque demora, 3, 4, 5, 6 e até 1 ano 

para entregar.” 

 Isso não pode acontecer! Se um Deputado consegue uma emenda e a manda 

para a Caixa, ela tem de resolver. Acho que a Caixa nem deveria participar disso. 

Ela teria de fazer como o Bradesco e outros bancos: cuidar do dinheiro do povo 

brasileiro e deixar isso para os políticos resolverem para não continuar essa 

situação. Demora um ano para conseguirmos um recurso, que não é repassado. 

Quando assinam o convênio, pagam uma parte, e fica-se um ano sem receber. Mas, 

e as pessoas pobres, os pedreiros que trabalharam, que executaram a obra e não 

receberam? Essa pouca vergonha, essa desonestidade, essa desumanidade, não 

podemos aceitar. 

 Portanto, é muito importante que a Caixa venha explicar o que aconteceu no 

passado e mudar ou, então, sair do caminho das Prefeituras. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Srs. Deputados, Srs. 

Senadores, não temos nenhum Parlamentar inscrito. 

 A palavra está à disposição de V.Exa., Deputado João Maia. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO MAIA - Sr. Presidente, Paulo Pimenta, Senadores 

e Deputados presentes, existe uma questão que não é do Governo ou de Oposição; 

é uma questão do Congresso e precisa, realmente, ser enfrentada. 

 Essa questão das emendas de bancada, de emendas parlamentares, virou 

um processo de desmoralização dos Parlamentares. Já foi dito em todos os 
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lugares... Eu mesmo, sinceramente, sinto-me pouco à vontade de destinar emenda 

para Município, ter de ficar literalmente mendigando que seja empenhada e, depois, 

literalmente mendigando para que, uma vez realizada a obra, ela seja paga.  

 Creio, Deputado, que a culpa nem é da Caixa Econômica. A Caixa Econômica 

não recebe o financeiro do Ministério das Cidades e do Ministério do Turismo.  

Quem anda no interior do País vê obras paradas pela metade, porque o 

dinheiro não sai. Geralmente quem se interessa são as pequenas empresas, que 

não têm condições de bancar as obras até o fim. Isso é um fato. 

 O que está acontecendo é que, quando se realiza licitação no meu Estado, no 

meu pequeno Rio Grande do Norte, a maioria é vazia, porque as empresas sérias, 

aquelas que querem realizar o trabalho, não entram mais na licitação. Não entram! 

Não entram porque não são empresas ricas que têm capital de giro; são empresas 

que não podem ficar um ano ou seis meses sem receber. 

 O Senador Armando Monteiro, que é de Pernambuco, está fazendo muito 

bem ao Senado e falta na Câmara, conhece essa realidade. O relato que tenho da 

Ministra que veio à Casa... Todos falam que uma hora essa questão será resolvida, 

mas o fato é que...  

Vou encerrar minhas palavras com o seguinte. Presidente, não se trata da 

relação do Governo com a Oposição; trata-se da relação do Congresso com o 

Executivo. Não podemos ter uma lei orçamentária, cujas dificuldades financeiras 

entendemos, mas, Deus me livre, essa questão das emendas de bancada e 

emendas individuais depende de uma fila. De repente, o Governo diz: “Vou dar um 

limite para você fazer a escolha de Sofia. Escolha entre os seus Municípios aquele 

que você vai mandar ter prioridade, e vamos tentar empenhar.” 

 Então, concordo com o que foi dito aqui ontem. Se não dá para ser 15 

milhões, que sejam 10; não dá para ser 10, que sejam 5, mas que tenhamos os 

valores que sabemos serão distribuídos, mesmo muito aquém das necessidades, e 

que tenhamos a capacidade de empenhar e liberar os recursos para não vivermos 

essa angústia. 

 É isso, Sr. Presidente. Acho que V.Exa. tem toda a experiência e competência 

para tentar estabelecer uma relação de transparência e honestidade com o Governo, 

do Congresso com o Governo, da Comissão de Orçamento com o Governo. Não é o 
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que o Líder Duarte Nogueira ou o Felipe Maia, que é do meu Estado, estão dizendo. 

O que existe é realmente um incômodo fantástico desta Casa em relação a essa 

questão das emendas. 

 Muito obrigado, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Renato Molling. 

 O SR. DEPUTADO RENATO MOLLING - Sr. Presidente, nessa mesma linha, 

este ano temos 15 milhões de reais em emendas. Agora, as nossas lideranças estão 

pedindo a indicação dos Municípios para esses 15 milhões de reais. E sabemos que, 

tradicionalmente, libera-se a metade desse valor, ou nem isso.  

Só que eu crio a expectativa em vários Municípios. Daí se colocam 200 mil, 

300 mil, 500 mil, 1 milhão, porque isso é divulgado. Queira ou não, tem de se enviar 

o ofício, tem de se fazer o projeto. Então, divulga-se isso. A comunidade cria a 

expectativa de receber aquele recurso, mas, depois, não recebe. Isso tira a 

credibilidade dos políticos, e acho que temos de melhorar essa questão. 

 A outra questão é depois do pagamento. Já é uma dificuldade conseguir 

empenhar. Quando se empenha, vem a dificuldade de elaborar o projeto, depois, a 

de liberar os recursos. Acredito que mais da metade dos recursos das emendas que 

destinamos sejam gastos com telefonemas, com a vinda de Prefeitos para pedir 

ajuda, com as pessoas se estressando em ligações para a Caixa, para os Prefeitos 

e para o Ministério, e este dizendo que a Casa Civil não repassou.  

Agora mesmo temos emendas de 2010, por exemplo, que não foram 

autorizadas. O sistema do Ministério das Cidades mudou. Agora tem de depositar 

50% para, então, fazer a licitação. Só que, enquanto o Ministério não libera, eles não 

conseguem fazer a licitação. Então, há emendas de 2010 cuja licitação os Prefeitos 

não conseguem fazer porque não recebem autorização da Caixa nem de ninguém. 

Nesse meio tempo, ficamos tentando ajudar, gastando com telefonemas e nos 

estressando, ao mesmo tempo em que sabemos que as emendas são importantes, 

que são uma das maneiras de os Deputados fazerem campanha.  

Por mais que trabalhemos aqui, por mais que nos dediquemos, o eleitor 

valoriza mais o dinheiro que levamos para os Municípios. Mas, da maneira que está, 

prefiro não receber nada, porque, pelo menos, seria mais tranquilo. O Governo não 
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gastaria tanto, o País não gastaria tanto com burocracia, com telefone, com 

incômodos, e acho que o dinheiro seria mais bem aproveitado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Renato Molling, 

agradeço pela manifestação. 

 Sras. e Srs. Deputados, antes de passar ao próximo inscrito, que é o 

Deputado Waldir Maranhão, quero dizer que entendo a preocupação manifestada, 

especialmente pelas lideranças da Oposição, e buscarei encontrar esse caminho de 

diálogo para que a Comissão retome sua pauta de maneira normal. 

 Quero fazer uma sugestão, que aumenta a nossa força institucional, inclusive, 

para tratar desses temas, Deputado Felipe Maia. Os comitês da Comissão de 

Orçamento ainda não foram instalados. Há comitê que tem, inclusive, a prerrogativa 

de acompanhar a execução orçamentária. Os comitês ainda não foram instalados 

porque alguns partidos ainda não fizeram suas indicações. Acho que esses comitês 

também são um espaço importante para o fortalecimento do Poder Legislativo e 

desta Comissão. 

 Então, gostaria que os Srs. Líderes das bancadas na Comissão observassem 

as indicações que ainda não foram feitas, porque é um espaço a mais que teremos. 

O Comitê de Obras Irregulares, o Comitê de Fiscalização e Acompanhamento da 

Execução Orçamentária, o Comitê da Receita e o Comitê de Obras são plurais e 

terão a participação de todos os partidos. Inclusive há comitês que serão 

coordenados pela Oposição. Portanto, gostaria que V.Exas. atentassem para esse 

detalhe. 

 Deputado Waldir Maranhão. 

 O SR. DEPUTADO WALDIR MARANHÃO - Sr. Presidente, primeiro, sua fala 

e sua reflexão vêm na direção da minha expectativa na condição de Coordenador da 

bancada do PP junto a esta Comissão. As preocupações levantadas, quer por 

Duarte Nogueira, quer por Felipe Maia, exatamente me trouxeram o entendimento 

de buscar realmente a dinâmica que esta Comissão precisa para responder às 

questões aqui levantadas, principalmente quanto às emendas e à própria audiência 

que acontecerá na próxima terça-feira. Já começou um bom exercício. Portanto, eu 

concordo em gênero, número, grau e pessoa com todos aqueles que argumentaram 

sobre a questão das emendas e o debate com a Caixa. 
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Mas eu quero me reportar à essência, ao ponto de partida dos nossos 

trabalhos — e as oposições, certamente, dentro do seu dever, nos chamam para o 

diálogo. Tenho certeza de que o nosso decano João Leão vai nos ajudar, na própria 

bancada do Partido Progressista, a encontrar o caminho do entendimento e dar a 

esta Comissão exatamente aquilo que ela pode e deve pautar como algo a ser 

buscado nos seus comitês: o suporte para os devidos encaminhamentos. 

Esse era o registro que gostaria de fazer, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado, Deputado. 

Com a palavra o Deputado Giovanni Queiroz. 

 O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, eu quero me 

somar aos companheiros que me antecederam nas lamentações da não execução 

orçamentária.  

Eu estou neste Congresso há 20 anos — mais velho que eu aqui nesta Casa 

deve ser o Deputado João Leão, pelo menos dos que estão aqui agora. Eu já tenho 

65 anos. O Deputado João Leão talvez esteja há um pouco mais que eu, tenha mais 

experiência, não pela idade, mas pelo convívio parlamentar.  

É lamentável. Chega a ser uma vergonha. Nós somos humilhados, nós nos 

sentimos um nada. Se nós quisermos mudar isso, já na LDO devemos impor que as 

emendas parlamentares tenham cumprimento impositivo. Já começamos por aí. Se 

nós não tomarmos essa iniciativa... Porque deveria ser impositivo todo o Orçamento, 

logicamente vinculado à não frustração de receita. Mas a LDO já prevê isso. A 

própria LDO diz que só pode haver contingenciamento se houver frustração de 

receita. Não havendo, não poderia nem ter contingenciamento, e o Governo 

contingencia — este Governo, o Governo passado, o anterior, e o outro também — 

desde que votamos aqui a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, temos que dar um 

jeito nisso para diminuirmos a vergonha que passamos com os nossos Prefeitos. 

O nobre Deputado falava de uma cidade de 200 mil habitantes da qual ele foi 

Prefeito por três vezes, e passava dificuldades. Nesses dias, o Prefeito do Município 

de Curionópolis, que tem apenas 20 mil habitantes, me disse: “Doutor, não põe 

emenda para mim mais não porque eu não quero. Eu estou passando vergonha. A 

empreiteira faz o serviço, eu não recebo. Não me ponha mais emenda do Governo”. 

Não quer mais emenda do Governo. Ele não acredita nesse Governo.  
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E mais: todo ano sobra dinheiro. Lembro-me bem — o João Leão de certo 

estava aqui, porque o João Leão está em todas as Comissões de Orçamento, e ele 

talvez se lembre de quando a gente arrochava aqui o Ministro Malan. Um dia eu 

disse para o Ministro Malan: “Ministro, o senhor pegou a chave do cofre, jogou fora e 

a gente está passando vergonha”. Aí ele disse: “Olha, todos os Ministérios têm 

dinheiro disponível, apenas eles não têm competência, às vezes, para executar”. 

Ele, Malan, aqui sentado, disse isso em resposta à pressão que fazíamos. Então, às 

vezes, o problema está lá na execução, no Ministério, ao analisar o projeto. 

Este País tem que dar uma sacolejada. Nós, Deputados, somos muito 

tolerantes — “errou, mas sou do Governo, deixa para depois”. Não pode deixar para 

depois, senão passamos a ser coniventes ou cúmplices da incompetência do 

Estado. 

Então, Sr. Presidente, eu queria dizer a V.Exa. que vou me somar à primeira 

iniciativa — e se já não houver a de algum companheiro, vou tomar a iniciativa — e 

buscar, logicamente, com os nossos pares, o apoiamento para que coloquemos na 

LDO que sejam impositivas, senão todo o Orçamento, que seria o ideal — eu 

apresentei um projeto de lei há 18 anos propondo que fosse todo o Orçamento —, 

no mínimo as emendas parlamentares, porque não há frustração de receita. Nos 

últimos anos que aqui estou nunca houve frustração de receita. Ao contrário, nós 

aqui reavaliamos a receita proposta pelo Governo, sempre aumentamos 5%, 8%, 

10% e mesmo assim não há frustração de receita, mas o Governo não executa o 

Orçamento previsto. 

Outra questão fundamental para os companheiros analisarem é a seguinte: só 

podem ser empenhados restos a pagar quando se tem receita financeira, quando se 

tem a disponibilidade financeira. Só que esse dinheiro não acompanha para o ano 

seguinte pagar aquilo que foi empenhado; esse dinheiro vai para um colchão de 

liquidez no Banco Central, e fica ali como reserva, e nós vamos pagar os restos a 

pagar com a receita do ano seguinte. 

Por isso é que às vezes não se executa aquilo que está no ano previsto, 

porque, primeiro, se paga os restos a pagar com o dinheiro arrecadado no ano em 

curso, e o dinheiro que estava no caixa, quando empenhado o recurso, vai para o 

Banco Central; é neutralizado, é isolado. 
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Então, temos que rever esse mecanismo para ajudar o Ministério do 

Planejamento e o Ministério da Fazenda para que possamos ter recursos para fazer 

mais obras. O Brasil está precisando. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta0 - Com a palavra o Deputado 

João Leão. Depois, vamos encaminhar. 

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

levantei aqui uma questão aqui muito importante quando da presença da Ministra 

Miriam Belchior ontem. Eu quero levantar aqui, hoje, duas questões: o Fundo de 

Participação dos Estados e dos Municípios.  

Tramita no Senado um projeto de autoria da então Deputada Vanessa 

Grazziotin, hoje Senadora — S.Exa. é da Amazônia —, sobre redistribuição do 

Fundo de Participação dos Municípios. 

Pelo projeto da Senadora, o Nordeste perde 942 milhões de reais, o Centro-

Oeste ganha 888 milhões, o Sudeste perde 931 milhões, o Sul perde 1 bilhão e 433 

milhões e o Norte ganha 1 bilhão e 291 milhões. Ora, nós temos que maneirar isso 

aí. Eu não posso fazer ... A Bahia perde 1 bilhão e 983 milhões de reais do Fundo de 

Participação! Não tem sentido uma coisa dessas. 

Esta Comissão precisa criar um grupo de trabalho para resolver essas 

questões do FPE e do FPM, para não deixarmos os Estados e os Municípios ficarem 

com a cuia na mão aqui, pedindo à União. 

Quando cheguei a esta Casa, há vinte e tantos anos, os Estados e os 

Municípios recebiam algo em torno de 20% da Receita da União — 20%. Hoje, os 

Estados e os Municípios recebem algo em torno de 10%. Sabem quem foi o culpado 

dessa história toda? O Congresso Nacional, porque tudo o que veio de lá para cá, 

no Governo Fernando Henrique Cardoso, aprovou-se; no Governo Lula aprovou-se. 

Todas as contribuições foram criadas sem a participação dos Estados e dos 

Municípios; recursos só para a União. 

Ontem, a Ministra passou aqui. Uma maravilha! O cálculo do superávit da 

União uma beleza, uma maravilha! Então, nós precisamos rever essa questão das 

receitas da União e da distribuição dessas receitas.  
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Não é justo que determinados Estados recebam praticamente nada, e não é 

justo que outros Estados recebam tanto. Eu acho que nós temos que equilibrar isso 

pela população.  

 Outra coisa interessante é o que acontece no SUS, na alta e média 

complexidade. Não é justo que alguns Estados recebam mais do que outros. Temos 

que equilibrar esse jogo. Nós, quando fomos Relator da LDO, praticamente 

chegamos junto do equilíbrio. Precisamos equilibrar novamente, para que o baiano 

valha a mesma coisa que o gaúcho, para que o piauiense valha a mesma coisa que 

o baiano. Digo isso porque ainda há desequilíbrio nessa questão da alta e da média 

complexidade.  

 Outra coisa: também precisamos criar nesta Comissão um grupo de trabalho 

para resolver definitivamente o superávit primário. Chega! Chega! O superávit 

primário foi criado neste País em função de uma imposição do FMI. Já pagamos 

tudo o que devíamos ao FMI. Acabou! Não precisa mais o País fazer cálculo de 

superávit primário.  

 Ficamos com algo em torno de 60 bilhões de reais por ano sem aplicação 

nenhuma, exclusivamente para superávit primário. Temos que acabar com a figura 

do superávit primário. Para quê? Para quê? Não tem necessidade! O País não tem 

mais necessidade de superávit primário. Não temos mais dívida, gente! Acabaram-

se as dívidas! Então, para que o superávit primário? Precisamos acabar com isso. 

 Outra coisa que precisamos resolver aqui: esta Comissão é a mãe de todas 

as comissões, tanto desta Casa quanto do Senado. Os senhores não sabem a 

importância das modificações sociais que podemos fazer nas comissões.  

 Se se tem um empenho, se se empenha uma determinada coisa no exercício 

de 2010, que não é pago, isso vira Restos a Pagar. Precisamos acabar com a figura 

do Restos a Pagar. Acaba! Acabou! Não executou no ano, morreu, acabou! Temos 

que criar um fundo e responsabilizar o Governo para fiscalizar os recursos do 

Restos a Pagar. Hoje, esta Comissão é obrigada a fiscalizar o Restos a Pagar. No 

entanto, aqui não fiscalizamos absolutamente nada de Restos a Pagar.  

 Temos diversas obras neste País. Quando somamos todas aparecem 200 

milhões de Restos a Pagar. Quando somamos com o que vem do exercício, são 400 

milhões para aquela determinada obra. Temos que acabar com a figura do Restos a 
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Pagar. Orçamento é orçamento. Nenhum país do mundo tem a figura do Restos a 

Pagar, só o Brasil. Só o Brasil!  

 Orçamento é orçamento. Um determinado órgão de planejamento — vamos 

citar um do Ministério dos Transportes —, como o DNIT, tem que fazer uma previsão 

para, no final do ano, acabar com o Restos a Pagar de determinada obra e incluir 

aquela obra no novo orçamento. É uma questão de planejamento.  

 No caso de Município que não conseguiu liberar sua emenda, resolver o seu 

problema, com obra contratada e assinada, o Ministério de origem tem que colocar 

aquela emenda contratada, que ele contratou, que ele assinou, no seu novo 

orçamento.  

Quando tivermos, nesta Comissão, coragem de acabar com a figura do 

Restos a Pagar vamos ajudar e muito este País. A hora é agora, com a LDO pronta. 

Essa história de dizer que não pode colocar metas na LDO é conversa fiada. Está na 

legislação. É permitido o Quadro de Metas na LDO. A lei é clara. A lei é clara! 

Vamos acabar com o Restos a Pagar e adotar o Quadro de Metas. Para o ano não 

pode mais vir Restos a Pagar. A hora é agora.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Toninho Pinheiro 

para fazer um rápido registro. Depois, vamos encaminhar o final da reunião. 

O SR. DEPUTADO TONINHO PINHEIRO - Obrigado, Sr. Presidente. 

Deputado João Leão, o equilíbrio é muito importante. Podemos ser ricos ou 

pobres, pretos ou brancos, mas, no final, somos todos iguais, temos o mesmo valor. 

Quanto ao Fundo de Participação dos Municípios, devo dizer que é uma das 

coisas mais justas que existem. Nossa grande batalha será mudar a lei do ICMS em 

todo o Brasil. Cito um pequeno exemplo: minha cidade, Ibirité, tem quase 200 mil 

habitantes e arrecada, por mês, 3 milhões de reais; Paulínia, com 80 mil habitantes, 

arrecada, por mês, 50 milhões de reais. Ela tem um terço da população da minha 

cidade e arrecada 50 vezes mais. Aí não há como fazer milagre. Esta é a diferença: 

por que uma cidade pode receber mais e outra menos?  

Os recursos, tanto do Fundo de Participação quanto do ICMS, deveriam ser 

colocados de acordo com a população. Todos somos iguais. Não importa se sou do 

sul, do norte, do leste ou do oeste do Brasil. É uma questão muito importante. 

Temos mesmo que levantá-la aqui.  
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Outra questão muito importante: as emendas, se quisermos acabar de uma 

vez por todas com essa enganação das emendas. Quando enviamos os valores dos 

recursos de uma emenda para uma Prefeitura, mandamos o papel; mas deveríamos 

fazer tudo pelo computad0or, colocar o dinheiro na conta do Prefeito, por exemplo, 3 

milhões. O que faz o Prefeito? Licita o projeto. Depois de licitar o projeto, licita e 

executa a obra, sob pena de punição exemplar se não o fizer. Roubou, vai para 

cadeia. Agora, mandar papel para o Prefeito... Se ele tem capacidade e competência 

de receber todo mês o dinheiro do ICMS e do Fundo de Participação, por que não 

pode ter emenda que não chega a mais de 5%? As emendas para as prefeituras em 

todo o Brasil não somam mais que 5%. Todo Prefeito recebe ICMS e Fundo de 

Participação e gasta de acordo com a lei. Se roubar vai para a cadeia, mas não 

vamos mais fazer sacanagem com o povo que está sofrendo.  

O equilíbrio é muito importante que seja observado, mas não podemos deixar 

que Paulínia, Município com 80 mil habitantes, que respeito, arrecade 50 milhões de 

ICMS reais por mês, enquanto Ibirité, uma das mais pobres, com quase 200 mil 

habitantes, arrecade 3 milhões por mês. Esta é a grande diferença. 

Muito obrigado pela oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Toninho Pinheiro, 

e V.Exa. tem sido um Deputado atuante na Comissão, Deputado João Leão, vou 

sugerir, na próxima reunião das Lideranças, que as bancadas apresentem alguns 

temas para debate na Comissão, até mesmo pela sua representação, pelo seu peso 

político, como esse do Fundo de Participação dos Estados, do critério e da forma do 

repasse. Vamos debater o conteúdo de questões que tenham a ver com a LDO.  

O SR. DEPUTADO TONINHO PINHEIRO - Sr. Presidente, meus parabéns, 

V.Exa. tem sido muito sensível. Com humildade, quero dizer que Minas Gerais tem o 

projeto ICMS solidário. Minas Gerais tem 853 cidades e cerca de 80 são milionárias. 

Tiramos um pouco delas e passamos para as mais pobres. Houve um pouco de 

equilíbrio, pouco, mas houve. Louvo V.Exa. pela ideia e pela receptividade. 

Parabéns. 

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, explico ao nobre colega 

que o ICMS não pode ser modificado aqui, mas sim nas Assembleias Legislativas 

dos Estados. O Fundo de Participação pode sim ser alterado aqui. A sugestão de 
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V.Exa., de repassar diretamente o dinheiro, é das melhores que já passaram nesta 

Comissão. Antigamente era assim. Antigamente o Ministério fazia o convênio.  

Eu peço desculpas. Quem inventou a Caixa Econômica foi eu. Eu peço 

desculpas. Eu criei a Caixa Econômica. Vou contar como foi isso em rápidas 

pinceladas. O Ministro Kandir... (Risos.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado João Leão, 

ontem V.Exa. contou como foi criado o PAC. Hoje, V.Exa. conta como foi criada a 

Caixa Econômica Federal... 

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Eu vou contar agora como foi criado o 

repasse para a Caixa Econômica. Chego eu ao Ministério do Planejamento, onde o 

Ministro Kandir estava assinando uma pilha de convênios desse tamanho! Tinha que 

rubricar todas as páginas. O BNH já estava extinto e seus funcionários estavam 

todos num canto, sem ter o que fazer. Cheguei lá, Kandir estava assinando os 

convênios, uma pilha deles, do tamanho do mundo... Todos esses convênios que 

assinamos hoje com a Caixa Econômica Federal eram assinados pelo Ministério do 

Planejamento àquela época. 

Eu disse ao Kandir: “Kandir, por que você não acaba com isso? Ele disse: 

Acabar com isso como, rapaz?” Eu disse: “Manda para a Caixa Econômica essa 

porcaria. Pega os funcionários do BNH que estão aí sem fazer coisa nenhuma e 

bota os funcionários do BNH para gerir esses convênios todos. Você tira da sua 

responsabilidade e joga a responsabilidade na Caixa Econômica”. Quinze dias 

depois os convênios estavam todos na Caixa Econômica. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - E até hoje estão lá 

esperando! 

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - E até hoje estão lá! Por isso eu me 

penitencio com V.Exas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Maia. 

O SR. DEPUTADO JOÃO MAIA - Sr. Presidente, apenas para fazer um 

esclarecimento, com todo o respeito ao Deputado João Leão, em relação ao 

superávit primário, que considero muito importante.  

Deputado, não temos dívida externa, graças a Deus. Temos boas reservas 

internacionais, mas ainda temos uma dívida interna considerável. O superávit 
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primário é exatamente para não deixar a relação dívida/PIB crescer. Por mais que 

qualifiquemos, é absolutamente fundamental que façamos superávit primário para 

honrarmos o compromisso da União com as letras que emite, um número ainda 

bastante considerável. 

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputado João Maia, fui Prefeito de uma 

cidade situada na Região Metropolitana de Salvador. Quero ser Prefeito de novo, 

mas quero ir para uma cidade maior.  

Atrás da minha cadeira tinha um quadro bem grande que dizia o seguinte: O 

governo que gasta mais do que arrecada não é de Esquerda nem de Direita, é 

incompetente mesmo. Não precisa de superávit primário não. O Governo tem que 

saber o que gasta, meu amigo, ele tem que saber a capacidade dele de tomar o 

dinheiro. Ele tem que ter responsabilidade. É isto que estamos querendo aplicar. 

Quando ficar sem superávit primário, ele passa a ter responsabilidade. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado, Deputado. 

Convoco reunião ordinária para o dia 15 de maio, terça-feira, às 14h30min 

neste plenário. 

A reunião está encerrada. 

 
 

 




