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O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhoras e senhores, há número regimental para 
abertura dos trabalhos. 

Declaro iniciada a 9ª Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 23, de 2012. 

Não há quorum para deliberação nas representações da Câmara e do Senado. 
Informo às senhoras e aos senhores que, dentro de instantes, será realizada audiência pública com a 

finalidade de ouvirmos a Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Sra. Miriam Aparecida 
Belchior, que irá discorrer sobre a proposta orçamentária para 2013, que estima a receita e fixa a despesa para 
o exercício financeiro de 2013.  

Por esse motivo suspendo a presente reunião, mas antes convoco a continuação desta reunião para 
amanhã, dia 31 de outubro, às 14 horas, neste plenário. 

A reunião está suspensa. 
Dentro de instantes recomeçaremos já com a Ministra Miriam Belchior. 
Quero aqui, em nome de todos os colegas que foram candidatas e candidatos na última eleição, fazer 

uma saudação ao Deputado Gilmar Machado, integrante ativo desta Comissão de Orçamento há muitos anos, 
eleito com uma votação consagradora — com certeza S.Exa. terá todo apoio aqui dos colegas para conquistar 
muitos recursos do Orçamento da União para o seu Município —, e ao Deputado Duarte Nogueira, que teve uma 
grande votação também e está de parabéns pelo desempenho. São dois representantes desta Comissão que 
orgulham a todos nós aqui pelos seus desempenhos nos seus Municípios. 

Dentro de alguns minutos começaremos a audiência pública, senhores. 
(A reunião foi suspensa.) 
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OBSERVAÇÕES 
 
Há expressão ininteligível. 
 
 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhoras e senhores, declaro reiniciada a 9ª Reunião 
Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das 
matérias constantes da Pauta nº 23, de 2012. 
 Tendo em vista que o Comitê de Admissibilidade de Emendas não se manifestou quanto às emendas 
apresentadas, conforme dispõe o parágrafo único do art. 25 da Resolução de nº 01/2006 do Congresso 
Nacional, solicito autorização do Plenário para votação do Relatório da Receita apresentado ao Projeto de lei 
Orçamentária para 2013. 
 A solicitação de autorização está em votação na representação da Câmara dos Deputados. 
 As Sras. e os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
 Aprovada, por unanimidade dos votos. 
 Em votação na representação do Senado. 
 Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
 Não tem nenhum voto contrário. 
 O relatório da receita e a errata estão em discussão. A discussão e o prazo para apresentação dos 
TACs estão encerrados. 
 Antes de colocar a matéria em votação, quero fazer um registro sobre o trabalho do Deputado Cláudio 
Puty, que conseguiu ter seu relatório acolhido por todas as Lideranças de todos os partidos que compõem esta 
Comissão tanto nesta Casa como no Senado Federal. 
 V.Exa., Deputado Puty, está de parabéns juntamente com toda a sua equipe e com a Consultoria que o 
assessorou. Este é um tema delicado, um tema difícil, mas a concordância de todas as Lideranças da Casa e do 
Senado é a demonstração clara do reconhecimento do trabalho realizado por V.Exa. De público parabenizo 
V.Exa. e faço esse registro. 
 O relatório da receita e a errata estão em votação na representação da Câmara dos Deputados. 
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 Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
 Aprovados por unanimidade. 
 Em votação na representação do Senado Federal. 
 Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
 Aprovados por unanimidade. 
 Por acordo das Lideranças votaremos agora o PL nº 15/2012-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da 
União, em favor dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação; da Educação, da Cultura e do Esporte e de 
Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R$ 1.789.182.545,00.  

O Relator é o Deputado Waldenor Pereira, mas convido o ilustre Deputado Zeca Dirceu para ser o 
relator ad hoc. Foram apresentadas 4 emendas. O voto é favorável, com indicação pela inadmissibilidade da 
Emenda nº 1 e pela rejeição das demais.  
 O Relator está com a palavra para apresentação do relatório. 
 O SR. DEPUTADO ZECA DIRCEU - Vamos ao voto do Relator: 

“Do exame da proposição, verifica-se que a iniciativa do Poder 
Executivo encontra-se articulada na modalidade apropriada de crédito 
adicional, isto é, crédito suplementar, uma vez que objetiva reforçar dotações 
orçamentárias em programações constantes na Lei Orçamentária vigente 
Observa-se ainda que a proposta está formulada em conformidade com o 
disposto na Constituição Federal, na Lei nº 4.320, de 17.3.64, Lei 
Complementar nº 101, de 2000 (LRF), Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 
2011 (LDO- 2012), e Lei nº 12.593, de 18 de janeiro de 2012 (PPA 2012-
2015). 

Feitas essas considerações, passa-se ao exame das emendas 
apresentadas ao Projeto de Lei nº 15, de 2012-CN (PLN nº 15, de 2012). 

Observa-se, da análise da Emenda nº 1, que a proposição pretende 
suplementar dotação de despesa primária com cancelamento de recursos de 
despesa financeira, o que é vedado pelo art. 2º da LDO-2012. 

Ainda em relação à Emenda nº 1, verifica-se a incompatibilidade de 
fonte, uma vez que o Ementário de Receitas Orçamentárias da União, 
disponível no sítio eletrônico da Secretária de Orçamento Federal – SOF, 
prevê que a Fonte 29 - Recursos de Concessões e Permissões é composta 
‘pelos recursos originados da concessão ou permissão de serviços públicos a 
particulares, os quais estão sujeitos ao controle, fiscalização e regulação do 
Poder Público. É destinada ao desenvolvimento de projetos nos respectivos 
setores, conforme legislação específica’.  

Desse modo, para o atendimento do crédito pela fonte em tela, a Lei 
nº 11.437, de 28 de dezembro de 2006, estabelece, no inciso VII do art. 2º 
que parte dos recursos de concessões e permissões constitui receita do 
Fundo Nacional da Cultura – FNC. Por sua vez, o art. 3º e 4º dessa Lei indica 
a forma como esses recursos poderão ser aplicados:  

Art. 3º Os recursos a que se refere o art. 2º desta Lei poderão ser 
aplicados: 

I - por intermédio de investimentos retornáveis em projetos de 
desenvolvimento da atividade audiovisual e produção de obras audiovisuais 
brasileiras; 

II - por meio de empréstimos reembolsáveis; ou 
III - por meio de valores não-reembolsáveis em casos específicos, a 

serem previstos em regulamento.  
Art. 4º Os recursos a que se refere o art. 2º desta Lei apoiarão o 

desenvolvimento dos seguintes programas, nos termos do art. 47 da Medida 
Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001: 
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I - Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Brasileiro - 
PRODECINE; 

II - Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro 
- PRODAV; 

III - Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Infraestrutura do 
Cinema e do Audiovisual - PRÓ-INFRA. 

Pelo exposto, verifica-se que a dotação indicada na Emenda nº 1 
para suplementação está incompatível com o disposto nas normas 
supramencionadas, razão pela qual deve ser declarada inadmitida nos 
termos do art. 2º da LDO-2012 e do art. 38, § 1º, combinado com os artigos 
126 e 146, da Resolução nº 1, de 2006 – CN. 

Assim, indico a Emenda de nº 1 ao Presidente da Comissão Mista 
Permanente a que se refere o § 1º do art. 166 da Constituição Federal para 
ser declarada inadmitida, conforme demonstrativo anexo, nos termos do art. 
146 da Resolução nº 1, de 2006 – CN.  

Quanto às Emendas de nº 2, 3 e 4, apresentadas ao PLN nº 15, de 
2012-CN, em que pese o nobre propósito de suas iniciativas, decido rejeitá-
las, no mérito, por ponderar que o acatamento desses pleitos ensejaria 
redução significativa dos recursos, com evidente prejuízo ao programa de 
trabalho objeto do presente crédito suplementar. 

Desse modo, por considerar que o projeto de crédito suplementar 
em exame não colide com os dispositivos legais relativos à alocação de 
recursos, submeto a este colegiado o meu voto pela aprovação do Projeto de 
Lei nº 15, de 2012-CN, na forma apresentada pelo Poder Executivo. 

Esse é o voto. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado Zeca Dirceu, pela leitura. 

Com a chegada do ilustre Parlamentar, Deputado Waldenor, devolvo a S.Exa. a prerrogativa de Relator, 
para que possa, também, fazer uma manifestação antes de encaminharmos a discussão. Agradeço, mais uma 
vez, ao Deputado Zeca Dirceu a gentileza de ter feito a leitura do Relatório. 

A palavra está à sua disposição. 
O SR. DEPUTADO WALDENOR PEREIRA - Obrigado, Presidente. Quero também agradecer ao 

Deputado Zeca Dirceu a leitura do nosso Parecer, que, como já destacado, trata de um crédito suplementar em 
favor dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Educação, da Cultura e do Esporte no valor de 
R$1.789.182.545,00 (um bilhão, setecentos e oitenta e nove milhões, cento e oitenta e dois mil, quinhentos e 
quarenta e cinco reais). 

Quero apenas, reforçando o já destacado no Parecer, chamar a atenção para a distribuição desses 
valores entre os Ministérios citados e destacados  

O Ministério da Educação, com o valor de R$5.975.000,00, destacando recursos de interesse da 
Universidade Federal de Campina Grande, Fundação Universidade Federal do Amapá, cada um deles no valor 
de 500 mil de reais, com destaque especial para os recursos destinados à FNDE — Fundação Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, no valor de R$5.375.000,00. 

Ao Ministério da Cultura destacamos recursos para a Fundação Cultural Palmares, Agência Nacional do 
Cinema e Fundo Nacional da Cultura, somando um total de R$53.269.148,00.  

Ao Ministério do Esporte, destacamos recursos destinados à administração direta daquele Ministério.  
Portanto, são recursos da maior importância e significação para os Ministérios citados e destacados. 

Por isso recomendamos a aprovação desse crédito suplementar que envolve quatro Ministérios do nosso 
Governo: Ministério da Educação, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério da Cultura e 
Ministério do Esporte, além de Operações Oficiais de Crédito, que somam um total significativo de 
aproximadamente 595 milhões de reais.  

Este é o nosso Parecer. Recomendamos aos colegas a sua aprovação em favor desses quatro 
Ministérios da União. 
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Muito obrigado, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Em conformidade com o disposto no § 2º do art. 146 
da Resolução nº 1/2006, do Congresso Nacional, declaro inadmitida a emenda sugerida pelo relatório.  

Em discussão o relatório ao Projeto de Lei nº 15, de 2012. 
 Deputado Felipe Maia. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, apenas, de forma muito sucinta, eu gostaria de 
expor a minha opinião e o posicionamento do Partido Democratas em relação ao PL nº 15. Nós somos 
totalmente favoráveis, pelo mérito da matéria, ao valor de R$1.789.182.545,00. O valor de R$1.683.716.400,00 é 
relativo a Recursos sob Supervisão do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior/FIES, do 
Ministério da Educação. São recursos fundamentais  para a educação do País, para os jovens que precisam 
desses recursos para financiar seus estudos no ensino superior, razão pela qual somos favoráveis à aprovação. 

Aproveitamos para elogiar o parecer bastante embasado em números e descrições do Relator, 
Deputado Waldenor, que me antecedeu no uso da palavra. 

Era isso o que eu queria dizer, ao tempo em que parabenizo o Relator e o mérito do Projeto de Lei nº 
15, que será fundamental para a educação e financiamento do ensino superior para tantos jovens do nosso 
Brasil. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado, Deputado Felipe Maia. 

Com a palavra o Deputado João Maia. 
 O SR. DEPUTADO JOÃO MAIA - Sr. Presidente, quero também me congratular com a Presidência da 
República por encaminhar projeto de tanta relevância, que diz respeito aos estudantes mais pobres, que 
precisam do financiamento do FIES. 

Parabenizo o Relator Deputado Waldenor pelo trabalho que fez e também não posso deixar de registrar 
a postura do Deputado Felipe Maia, meu conterrâneo, de oposição, mas que sabe separar as questões de 
governo das questões de Estado. Quando vota a favor desse projeto, S.Exa. está dizendo que a educação, a 
ciência e tecnologia são prioridades.  

Portanto, o nosso voto, o voto do Partido da República é inteiramente a favor do voto do Relator. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado João Maia. 

Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o parecer ao PL 15, de 2012, ressalvados 
os destaques que, aliás, não existem. 
 Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
 Aprovado. 
 Em votação na representação do Senado. 

Os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
 Aprovado. 
 Senhores, caso haja interesse, eu quero dar oportunidade a V.Exas., na presença do Relator da 
Receita, para discutir alguma questão relativa ao Relatório de Receita. Como nosso tempo é bastante exíguo, 
nós fizemos uma votação formal para garantir a aprovação do relatório. Mas eu quero dar oportunidade aos Srs. 
Deputados para podermos retomar alguma questão relativa a esta matéria.  

Quero também agradecer publicamente às Lideranças da Oposição, especialmente às Lideranças do 
Partido Democratas e do PSDB, tanto da Câmara quanto do Senado, porque, com o quorum que temos hoje, 
caso houvesse disposição dos senhores, essa reunião poderia ter sido obstruída, o que teria dificultado muito a 
tramitação do Orçamento. 

Então, quero, de público, agradecer aos senhores, esperando que este gesto seja compreendido como 
uma disposição de boa vontade para construirmos um cenário positivo para tratar dos demais temas do 
Orçamento a partir da semana que vem. 

Então, a palavra está à disposição dos Srs. Parlamentares. O Deputado Cláudio Puty está à disposição 
para tratar de alguma questão relativa à Receita. 

Deputado Felipe Maia. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, eu agradeço e, antes de fazer alguns poucos 
comentários sobre o Relatório da Receita, eu quero falar do meu posicionamento em relação às matérias da 
Comissão Mista de Orçamento. É claro, e acho não restam dúvidas àqueles que nos acompanham ao longo de 
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todas as sessões, que nós temos um posicionamento político de cumprimento de acordo firmado, com relação a 
projetos de Governo. 

Mas, independente de qualquer matéria política, estaremos sempre buscando manter o funcionamento 
do nosso País debruçando-nos sobre projetos de Governo, como é o caso de alguns que aqui aprovados, por 
exemplo, o PLN 14, que garante recursos para obras edificantes, inclusive, entre tantos outros, recursos que irão 
para o Ministério dos Transportes, para o contorno da cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte — o Deputado 
João Maia é filho da região do Seridó —, assim como para tantas pontes e tantas estradas pelo Brasil afora. Por 
isso não seria defensável o nosso posicionamento contrário.  

Também em relação ao PL 15, nós nos reunimos na manhã de hoje, no início da tarde, colocamo-nos à 
disposição e flexibilizamos, mais uma vez, o nosso posicionamento, tanto meu quanto do Deputado Duarte 
Nogueira, em relação a essa matéria fundamental.  

Como disse o Deputado João Maia, são recursos direcionados aos estudantes mais pobres do nosso 
País, que não podem ter, por parte do Congresso Nacional, uma recusa ou negativa em aprovar recursos que 
irão para o Ministério da Educação, para financiar o curso superior dos estudantes mais pobres do País. 

A nossa postura, claro, sempre busca o equilíbrio entre o Palácio do Planalto e os partidos de oposição. 
Nós sempre buscaremos esse equilíbrio e tentaremos fazer com que esta Comissão seja a mais produtiva 
possível durante este ano e na gestão de V.Exa. 

É algo que eu volto aqui a repetir. V.Exa. sabe que, sempre que há um diálogo entre os partidos de 
oposição, tentamos chegar a um consenso para nos debruçarmos sobre matérias essenciais.  

No que se refere ao Projeto de Lei Orçamentária de 2013, ao Relatório da Receita, eu apenas 
estranhei, ou talvez haja um pouco otimismo por parte do Relator, quando ele acrescenta 23 bilhões de reais. 
Inclusive ontem eu tive oportunidade de questionar a Ministra Miriam Belchior, do Planejamento, sobre esse 
valor, porque é dito no resumo da avaliação da Receita o seguinte: Conclui este relatório que a receita primária 
constante do Projeto de Lei Orçamentária de 2013 está abaixo do que pode ser arrecadado, tendo em vista o 
crescimento da economia e o aumento da lucratividade das empresas.  

Eu tenho certo receio dessa supervalorização do crescimento do nosso País, porque, no ano de 2012, 
iniciamos estimando o crescimento do PIB em aproximadamente 5%. Mas já estamos terminando o ano com a 
expectativa e análise por parte do Relatório Focus do Banco Central de um crescimento da ordem de 1,5%, 
1,4%. 

O Projeto de Lei Orçamentária é feito com base em uma previsão de 4% de crescimento em 2013. Eu 
tenho certo receio, até porque todas as matérias ligadas a economia têm certo tom pessimista. 

Eu tenho aqui matéria da revista Veja, da área de economia, do dia 15 de outubro, que diz: Mercado 
segue pessimista com PIB e inflação em 2012. A previsão de crescimento em 4% parece aos economistas um... 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Para ajudar no raciocínio de V.Exa., o Governo 
trabalha com o índice de 4,5%, ou seja, ainda é mais otimista. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Então, 4,5%. Seria mais otimista ainda a visão do Governo, enfim. 
E a própria revista diz que para 2013 a expectativa permanece de crescimento em torno de 4%. Nem começou o 
ano! Se nós pegarmos como jurisprudência ou como exemplo o ano de 2012, que começou na faixa de 5% e 
hoje caiu para 1,5%, 1,4%, parece-me uma previsão otimista. Assim como a Justificativa 2, que é o aumento da 
lucratividade das empresas.  
 Pelo que me consta, as empresas do nosso País que mais lucram são as ligadas ao mercado 
financeiro, ou seja, os bancos, que já preveem uma diminuição do seu lucro no ano de 2013, assim como as 
diversas empresas com atividades nas áreas agropecuária e industrial.  
 Eu apenas faço essas ressalvas e essa consulta ao Relator: se nós não estaríamos sendo muito 
otimistas em acreditarmos nesse crescimento de 4,5%, e colocarmos o valor de 23 bilhões de reais ao projeto já 
encaminhado pelo Ministério do Planejamento.  
 Era essa a observação pois, ao ler o Relatório da Receita, eu me questionei. Então, trago aqui essa 
minha dúvida, até por ser advogado e não economista, por isso eu não tenho obrigação de conhecer a fundo 
essas logísticas. Apenas estranhei esse excesso, talvez, de otimismo na economia, em 2013.  
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - A palavra está à disposição.  

Senador Flexa Ribeiro. 
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 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente, Deputado Paulo Pimenta; Sr. Relator, Deputado 
Puty, minhas saudações.  

Devo dizer que o Relator é mágico, e, na condição de mágico, ele faz sair coelho da cartola. 
 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Só não garanto o pagamento de (ininteligível). 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Isso! É o que eu ia perguntar a V.Exa. (Risos.) 
 Agora, todo o mundo sabe que o maior, o grande perigo do trapezista é acreditar que pode voar, porque 
é aí que ele se esborracha. E é isso que está acontecendo com o Governo: ele é trapezista e acredita que pode 
voar.  
 Há aproximadamente 3 meses, o Ministro Guido Mantega comparecia a audiências no Senado, na 
CCAI e dizia com a maior tranquilidade: "Nós vamos crescer 4%, 4,5%". Ele acreditava! O pior é que ele 
acreditava nesse crescimento de 4,5%. Então, é um trapezista. Eu até brincava, àquela altura, no auge da 
música Ex-My Love, da nossa cantora paraense Gaby Amarantos, que o PIB do Brasil estava ex-my love, de 
1,99 reais. Eu até fui muito condescendente, porque vale menos do que o ex-my love, lamentavelmente! Estava 
no auge a música. Então, nem ex-my love é. Está valendo, quanto? Um e quarenta por cento, não é? Vamos 
torcer para que o ano acabe logo, porque, senão, daqui a pouco, vai dar menos de 1%. 
 O Relator fez uma mágica de colocar esses 23 bilhões em cima de papéis. 

Isso não vai existir, Relator. Não vai existir, lamentavelmente! Nós deveríamos ter tido aqui a coragem 
de reduzir, porque a projeção de crescimento, para 2013, de 4,5%, não existe. Não existe isso! Não existe! 
Então, me engana que eu gosto. Aliás, "me engana que eu gosto" é o que a gente faz todos os anos — todos os 
anos — aqui na Comissão Mista de Orçamento. Quer dizer, o próprio Relator diz: "Olha, não garanto pagar as 
emendas", e não vai pagar... 
 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Não garanto, porque, primeiro, não é atribuição minha. (Riso.) 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Nem se fosse! Nem se fosse! Até porque não está no DNA do 
partido de V.Exa. manter compromisso. Então, não será feito de qualquer maneira, não é? 
 Presidente, nós já aprovamos o Relatório. V.Exa. agradeceu à Oposição.  

A Oposição aqui é construtiva, está para colaborar, mas nós sabemos que essa é uma peça de ficção, 
mais uma vez. E nós vamos ficar aqui — já vamos entrar no mês de dezembro — para aprovarmos esse 
Orçamento, na véspera de Natal, no fechamento do ano, Para passarmos o Natal com a família, vamos aprová-
lo, sabendo que o contingenciamento do ano que vem será maior do que o deste ano. Até porque, para poder 
fazer o compromisso fiscal, já estão lá no PAC os 25 bilhões de reais. É um jogo contábil feito pelo Governo para 
poder cumprir as metas.  

O Deputado Puty, parece que, além de mágico, agora virou trapezista. Mas, parabéns, Deputado! 
Estamos aqui para colaborar com o Governo de V.Exa.  
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado João Maia; depois os Deputados Celso 
Maldaner e Waldenor.  
 O SR. DEPUTADO JOÃO MAIA - Presidente, eu sou economista e já estive no Governo. Conversando 
com o Deputado Felipe Maia, disse que não sou tão pessimista. Eu entendo, Senador Flexa, a responsabilidade 
de um Governo quando faz um orçamento.  
 Nós sabemos que o mundo vive uma crise.  Todos nós sabemos disso. Talvez, o brasileiro mais lá da 
ponta saiba disso: nós temos a Europa em crise profunda; nós temos os Estados Unidos tentando sair de uma 
situação muito difícil; nós temos o Japão em situação de recessão; nós temos a China em desaceleração, e, 
diante disso, quando olhamos a taxa de desprego no Brasil, sentimo-nos animados, porque, apesar de tudo, 
temos uma economia que foi capaz de gerar emprego e gerar renda, pela sua diversidade. Nós temos que olhar 
o Brasil assim.  

Desde as primeiras discussões sobre o Código Florestal, eu sempre disse: o Brasil tem a Amazônia, o 
Pantanal, o Semiárido — de onde sou oriundo —, o Sul, a Mata Atlântica, onde temos a agroindústria, um setor 
de tecnologia muito moderna, um setor têxtil que sofre uma concorrência medonha da China, um setor industrial 
pouco competitivo. O que eu quero dizer? O mundo, hoje, Senador Flexa Ribeiro, enxerga o Brasil como o País 
da oportunidade, e nós precisamos ajudar criando um ambiente de negócio favorável; ajudar fazendo uma carga 
tributária...  Não que ela seja grande. É que no Brasil paga-se tanto de imposto como paga para poder pagar o 
imposto em dia. É complexo.  
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Então, eu acho que uma taxa de crescimento de 4%, 4,5% não é impossível, não, Deputado Puty, 
porque ela vem em cima de uma base muito baixa.  
 Quando o Deputado Felipe Maia perguntou-me a respeito disso, eu respondi o seguinte: "O Governo 
tem a obrigação de prever crescimento maior e inflação menor", porque se o Governo vai prever crescimento 
menor, ele está induzindo o mercado; e se ele prever inflação maior, está induzindo o mercado. Infelizmente, é 
assim.  

Este Governo não está sendo diferente, Presidente Paulo Pimenta. Ele não está! Agora, o que 
precisamos é não fazer do Orçamento realmente uma peça de ficção. Para isso, precisa de ações. Ações! 
Sabem o que precisamos fazer? Desonerar a indústria; criar um ambiente de negócios mais fácil; precisamos 
criar um ambiente em que o investidor sinta confiança no Brasil. Não há como fazer mágica. Eles são 
conterrâneos, por isso eles brigam tanto, Presidente. É só por isso mesmo. Mas nós não precisamos criar um 
ambiente que seja desfavorável. Não podemos deixar que o investidor brasileiro e o investidor internacional 
achem que a toda hora vamos tirar um coelho da cartola, porque não vamos. 

Dinheiro é bicho que não gosta de falta de respeito; investidor não gosta de falta de respeito. Ele quer 
saber, Senador Flexa, de regras. E quais são as regras? A questão, por exemplo, do IPI, a questão dos 
Municípios, nós vamos ter que resolver, porque a vida da gente fica lá nos Municípios, e se a gente não viabilizar 
as pequenas Prefeituras do Brasil, a gente não viabiliza a vida das pessoas que estão lá no Município. E as 
pessoas pensam assim: "Será que nós vamos continuar comprando?". 
 Então, eu quero encerrar as minhas palavras, Deputado Felipe, Senador Flexa Ribeiro e senhores 
membros da Comissão, dizendo o seguinte: nós não estamos prevendo nada impossível, não. Nada! Não é uma 
miragem, não; não é uma mágica, não, mas depende de trabalho — trabalho do Congresso, trabalho do 
Executivo, trabalho do Judiciário. Porque, para crescer — e essa é a meta de todos os brasileiros —, devemos 
gerar emprego e gerar renda. Não há um brasileiro que seja contra isso, seja ele do Governo ou da Oposição 
mais radical. Nós precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar no Congresso para clarear regras; fazer com que o 
Executivo dê clareza às regras. 

Por que nós vamos crescer 4,5%? A taxa de investimento do Brasil é baixa, nós precisamos fazer um 
esforço hercúleo. Ninguém tem crescimento sustentável com taxa de investimento abaixo de 20%. Ninguém. 
Nenhum país do mundo tem.  

Então, como nós vamos fazer para que isso aconteça? Nós precisamos trazer o investimento privado 
sem sermos envergonhados. Se a gente não tem dinheiro para porto, vamos fazer com que o investimento 
privado venha para os portos, para as estradas, para os aeroportos. Nós somos um País que tem o pré-sal; 
somos um País que tem a Copa do Mundo; somos um País que tem as Olimpíadas. Nós temos tudo para 
crescer: depende de nós. 
 Portanto, Cláudio Puty — que é jovem, e não vai continuar brigando com o Senador Flexa Ribeiro —, 
eu acho que seu relatório não é miragem, mas ele depende de muito trabalho, e de muito trabalho de nossa 
parte.  
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado João Maia. 
 V.Exa. está muito prestigiado, Deputado Cláudio Puty. 
 O Deputado Celso Maldaner tem a palavra. Depois, Deputado Waldenor. 
 Vejam como este Presidente é democrático: faz um debate depois da votação. Deixa a palavra livre, 
para que todos possam falar.  
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Para prestigiar os que vieram. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Claro! Que votem e, depois, voltem à discussão: 
“Votei, e agora vamos discutir o assunto”. 
 O SR. DEPUTADO CELSO MALDANER - Quero cumprimentar nosso Presidente, Paulo Pimenta; 
nosso Relator, Cláudio Puty, que já traz a experiência de Presidente da Comissão de Finanças e Tributação; o 
Sr. Senador e os colegas. E quero dizer também que eu sou economista. Nessa área, também exerci três 
mandatos no Executivo, como Prefeito. Venho da área empresarial. 

E eu diria, até pela característica do jovem, que o jovem é mais empreendedor. Quem já é mais maduro 
é mais equilibrado. Então, eu acho que temos que aproveitar esse potencial que há no País. Eu sou mais 
proativo. Eu aprendi muito com Napoleon Hill, que nos ensinou: “Tudo o que o homem pensa e crê pode ser 
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concretizado”. Quer dizer, tudo aquilo em que você acredita pode se tronar realidade. Imaginem se nós 
fôssemos todos proativos — esta Casa, o Congresso Nacional, todos os Deputados Federais, os Senadores... 
Se todos fossem proativos com essa meta... 

Por exemplo, você tem que saber o que quer. Se você não sabe o que você quer, qualquer caminho 
serve. Esse é o segredo do sucesso. Que bom que o Governo sabe aonde quer chegar: a um crescimento de 
4,5% do PIB. Nós temos que ter clara a meta, nós temos que escrever no papel, nós temos que tornar isso 
realidade na cabeça da gente. Quando você acredita, a coisa dá certo. E temos que fazer um planejamento, 
cumprir etapa por etapa, e ter ação, como disse o colega. Claro, que temos que agir para isso. 
 Então, eu acho que é viável essa meta. Se nós falarmos do agronegócio, pela primeira vez na história 
do Brasil a soja ficou em primeiro lugar na exportação, ganhou dos minérios. No mundo estão faltando 
alimentos. Agora que acabamos de aprovar o Código Florestal Brasileiro, trazendo mais estabilidade jurídica e 
mais segurança para os nossos produtores, acho que só o agronegócio... Nos próximos dias nosso Governador 
vai ao Japão assinar um acordo para a exportação de carne suína para aquele país. Santa Catarina será o 
primeiro Estado a exportar. O Japão importa mais de 5,2 bilhões de dólares por ano, quer dizer, importa toda a 
produção de Santa Catarina e consome duas vezes a produção de Santo Catarina. 
 Só com o agronegócio nós temos condições de crescer 8%, 9%, 10%. Como eu falei, a soja ficou em 
primeiro lugar este ano. Então, eu acho que é viável essa meta. 

Cláudio, parabéns! Você justificou bem. Como você colocou, se o Governo souber fazer as parcerias 
público-privadas, quer dizer, as concessões, acho que tudo é possível. Claro, temos que investir muito em 
infraestrutura logística. A água, claro, é uma preocupação que nós temos, mas a nossa grande dificuldade hoje 
na competitividade é a infraestrutura logística: precisamos investir em ferrovias e em outros modais, e não só em 
rodovias. 
 Estou convicto de que, se nós fizermos os investimentos que estão previstos, será possível, sim, 
crescermos e atingirmos essa meta em 2013. Claro, nós temos que fazer a nossa parte. Acho que devemos 
fazer o papel da Oposição, mas, nesse sentido, nós temos que dar a nossa colaboração e ajudar para que 
aconteça isso, para o bem do País.  
 Então, acho que é fundamental a participação de todos nessa proposta. E, com certeza, vamos chegar 
lá. 

Queremos agradecer a compreensão de todos os colegas. Todas essas coisas que estão sendo 
discutidas vão ser resolvidas, não haverá problema nenhum. Vamos acreditar que é possível atingir essa meta.  
 Queremos parabenizar a todos que votaram a favor.  
 Obrigado. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Waldenor Pereira. 
 O SR. DEPUTADO WALDENOR PEREIRA - Sr. Presidente, eu acho que fui um dos primeiros 
Deputados da Situação, Deputado do Partido dos Trabalhadores, que publicamente se posicionou nesta 
Comissão a favor de tratamento isonômico, similar, igualitário para Oposição e Situação no que diz respeito à 
liberação de emendas. 
 Chamei até a atenção, naquela oportunidade, que considerava a Oposição o coração do processo 
democrático. É impossível pensar na democracia sem uma Oposição forte, consolidada, organizada. 
 Agora, eu não posso admitir — e quero me dirigir respeitosamente ao Senador Flexa Ribeiro — que se 
desconsidere que temos uma crise financeira internacional sem precedentes. É importante que a gente leve em 
consideração a crise que se abate sobre o mundo, de forma geral, com forte repercussão sobre a União 
Europeia. Vários países europeus hoje estão alterando de forma radical as suas leis, inclusive em prejuízo dos 
trabalhadores, especialmente leis trabalhistas, alterando substancialmente as suas políticas macroeconômicas. 
E, de forma comparativa, independente da disputa partidária, o nosso País convive hoje com uma estabilidade 
econômica que deve ser reconhecida e considerada. 
 Os indicadores econômicos que foram apresentados aqui ontem pela Ministra Miriam Belchior são 
irrefutáveis. Nós estamos vivendo num País com estabilidade inflacionária na casa dos 4,5%, 5,5%, 6%, não 
ultrapassando a meta estabelecida e até acordada com os organismos internacionais.  

O nosso País mantém ainda hoje reservas cambiais acima de 300 bilhões de dólares, o que representa, 
do ponto de vista prudencial, uma garantia de que não iremos nos submeter às incidências mais perversas da 
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crise. Mantemos ainda uma política de encaixe bancário que também representa uma reserva substancial de 
recursos para fazer frente à crise internacional. A dívida do setor público, que, em 2002, era de 60%, diminuiu 
para 35%. Esse é um dado extraordinário e de grande relevância do ponto de vista econômico. Nós reduzimos 
substancialmente a taxa de juros. É até interessante, Deputado João Maia, que aqueles que reclamavam das 
altas taxas de juros agora estão reclamando da redução substancial delas. 

Nós estamos acompanhando, inclusive, alguns dos maiores baluartes do PSDB, como o Armínio Fraga, 
ex-Presidente do Banco Central, que agora está reclamando de que, se reduzirmos muito a taxa de juros, isso 
vai comprometer a estabilidade econômica do País. Ora, foram os mesmos economistas que reclamaram das 
altas taxas de juros praticadas no Brasil — apesar de que, no período em que eles governaram, a taxa SELIC 
praticada no País chegou a 26%. 

Além disso, outros parâmetros ou indicadores da nossa economia revelam que o País está sob 
controle, há um reconhecido equilíbrio fiscal, e, portanto, nós estamos em condições, Senador, de estabelecer 
esta meta de crescimento. E quero concordar também com o Deputado Celso Maldaner de que é papel do 
Estado, seja qual for o Governo, estabelecer metas alvissareiras. Imaginem os senhores se o Governo da União, 
se o Governo Federal, se o Ministro da Fazenda estabelecesse uma meta de 1,5% ou de 2% para o crescimento 
do País. Não seria recomendável que um Ministro da Fazenda assim procedesse.  

Portanto, eu quero também parabenizar o meu colega Deputado Cláudio Puty — doutor em Economia, 
professor universitário, uma pessoa muito qualificada do Estado do Pará — pelo parecer que nos apresenta, 
perfeitamente compatível com as possibilidades de crescimento do nosso País, de manutenção da estabilidade 
econômica e fiscal do Brasil. 

Sr. Presidente, quero respeitosamente pedir desculpas se me exaltei nas minhas considerações. Mas 
esses são os meus pensamentos a respeito das metas estabelecidas pelo Governo da Presidenta Dilma para o 
ano de 2013. 

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Antes de passar a palavra para o Deputado Cláudio 

Puty, tem a palavra o Senador Flexa Ribeiro, para um registro rápido. 
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Serei rápido, Presidente Paulo Pimenta. Só farei alguns 

comentários sobre a fala do Deputado Waldenor Pereira. 
Deputado, ninguém discorda e ninguém desconhece a crise internacional que o mundo atravessa — 

lamentamos, inclusive. E queremos que o Brasil passe ao largo, se possível, ou sofra menor influência dessa 
crise. Isso é o que todos nós, brasileiros, queremos. 
 Agora, nós não podemos, em hipótese nenhuma, passar aos brasileiros uma informação que não seja 
correta, até porque isso os induz a tomarem decisões que podem vir a trazer consequências danosas à vida de 
cada um, à vida familiar, à economia familiar de cada um. Incentivar o consumo pode trazer endividamento que 
resulte em dificuldade até para a manutenção das famílias. Não podemos imaginar que o Governo possa induzir 
a sociedade a taxas de crescimento que não sejam reais. 
 Governos sérios, como há governos de países em crise, assumem... O Presidente dos Estados Unidos 
vai à televisão e diz: “Os Estados Unidos da América vão ter crescimento zero”. Ele não tem nenhuma 
dificuldade em dizer isso, até porque ele está alertando a população para as dificuldades que o país está 
enfrentando, para que ela possa contribuir, inclusive, para que essa fase seja atravessada o mais rápido 
possível. 
 Agora, não tem como V.Exa. comparar o Brasil de 2002 com o Brasil de 2012. Vamos trabalhar juntos. 
Eu acho que V.Exa. é economista também. Os Deputados que o antecederam são economistas e fizeram 
análises como economistas. A minha formação acadêmica é de engenharia. Eu sei construir e construir de forma 
concreta. E é para isso que estamos aqui trabalhando obstinadamente no Congresso Nacional. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Senador. 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Presidente Paulo Pimenta, eu já disse que V.Exa. preside esta 
Comissão com competência, com sabedoria, porque leva todos nós de forma que se chegue ao resultado que o 
Governo procura — e alcança sob a presidência de V.Exa. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Senador, pela sua gentileza. 
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 Fizemos um bom debate. Ele foi qualificado nessa lógica invertida que nós queremos hoje aqui: vota-se 
e depois se discute.  
 Por gentileza, Deputado Cláudio Puty. 
 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Quero, Presidente, agradecer os comentários aos senhores. 
Acho que são muitos valorosos. E queria agradecer a uma pessoa a quem ainda não agradeci, o Mário Cappi, 
da Assessoria do PT, que foi muito importante também na construção, além dos assessores da Receita. Temos 
aqui uma equipe de consultores muito competente. 
 Se nós pensarmos bem, não estamos fazendo uma previsão muito ambiciosa de crescimento com 
4,5%, porque, na realidade, 100% de 1 são 2. A base sobre a qual nós estamos crescendo é baixa: vai ser 
provavelmente menor do que 2% este ano. Então, vamos lembrar: de 2009 para 2010, ou de 2008 para 2009, 
nós tivemos um crescimento zero e, no outro ano, crescemos 7,5%, porque a base de comparação é muito 
baixa. Existe um efeito estatístico nisso também, Felipe. Então, não é difícil crescermos 4,5% no ano que vem. 

Mas, obviamente, aqui estamos especulando e temos todo o direito de especular, porque os analistas 
do mercado financeiro também o fazem, os economistas famosos também o fazem. Está todo mundo 
especulando sobre alguma base científica, mas, ao fim e ao cabo, estamos tratando do futuro, e o futuro a Deus 
pertence. 
 Esse é o primeiro fato, em relação ao crescimento do PIB. Outro fato é o crescimento da arrecadação. 
O crescimento da arrecadação que nós estamos apresentando, Senador — obviamente tudo como previsão, 
assim como fez o Executivo fez —, é baseado também em dois fatos estatísticos. 

O primeiro é que o Executivo e a Receita — e assim deve ser, é até um princípio da elaboração 
orçamentária, o princípio da prudência — são conservadores no método. Com o princípio da elaboração 
orçamentária, do programa orçamentário, a Receita Federal — é o seu modelo — é conservadora. E o 
Legislativo tem tido a tradição de aumentar essa previsão de receita. E, nos números gerais, nós temos acertado 
mais do que o Executivo nos últimos anos, com exceção de 1 ou 2 anos, em que tanto o Executivo quanto o 
Legislativo erraram porque foram atropelados pela crise econômica. 

Essa é a segunda coisa que eu gostaria de mencionar. 
Voltando aos números, no que se refere a receitas previdenciárias, elas têm sido surpreendentes. Os 

economistas têm teses para tudo, mas uma coisa eles não conseguem explicar: por que o mercado de trabalho 
continua tão pujante. Têm tese e teoria para tudo, mas não conseguem explicar isso. Não há um consenso entre 
economistas, entre empresários sobre as causas de um mercado de trabalho tão pujante, não obstante o baixo 
crescimento econômico. Acho que isso é uma coisa que a gente tinha de discutir. Tem pelo menos mais três 
explicações para isso, nem todas parecem ser muito convincentes, mas a receita previdenciária tem 
surpreendido. 

Então, primeiro, o crescimento de 4,5% não é algo fantástico, porque a base de comparação é 
pequena. A receita que nós estamos aumentando também não é grande coisa. Nós estamos aumentando 23 
bilhões sobre uma base de 1 trilhão e 250 bilhões. Então, é um crescimento de 1% da arrecadação prevista para 
o ano que vem. É um coelho pequenininho, é um filhote de coelho, Senador Flexa Ribeiro; é um coelhinho que 
eu estou tirando da cartola. O aumento previsto é bem menor do que os aumentos previstos no passado. 

E tendo dito tudo isso, voltemos aos componentes, receita previdenciária, e componentes, inclusive, 
sugeridos pelo próprio Governo, que admitiu que mandou receitas abaixo das reestimativas, que foram 
principalmente as não administradas: concessões do pré-sal, aeroportos, 4G, e tudo mais. Isso é receita líquida 
e certa. 

Agora, o que vai ser executado no ano que vem, em comparação com os nossos números, vamos ver 
no ano que vem. Isso garante a base para um debate aqui. Acho que nós não estamos pecando por excesso de 
ousadia, nós estamos sendo muito prudentes, basicamente apresentando o mesmo número que eles 
encaminharam para cá, que é de 1,5% a mais. E esperamos que com isso consigamos garantir as bases para os 
elementos políticos de aprovação. Não podemos tapar o sol com a peneira: o processo de aprovação do 
Orçamento é processo eminentemente político. Então, não podemos nos ater apenas a elementos técnicos para 
falar do seu processo de aprovação. 
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E assim deve ser, e por isso as emendas parlamentares também são fundamentais, não como um 
processo de defesa de interesses de Parlamentares, mas como um processo de influência sobre o rumo do 
Orçamento Federal, o que eu acho que é absolutamente legítimo. 

Temos tido nos últimos meses, anos, certa criminalização da política. Eu acho que nós temos que 
afirmar alto e bom som que esse processo é político, que o processo de emendamento do Orçamento é 
absolutamente legítimo porque é um processo democrático de influência sobre os rumos do Orçamento da 
União. Afinal, nós não queremos deixar só um Poder ditar os rumos do Orçamento. 

Obrigado pela deferência, e vamos adiante. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado, Deputado Cláudio Puty, pelas suas 

palavras. 
Antes de concluir a reunião, eu quero mais uma vez aqui agradecer a presença aos senhores, e quero 

dizer o seguinte, Deputado Felipe Maia, que tem sido parceiro de todas as reuniões de Líderes, com outros 
colegas: eu estou muito entusiasmado com este debate do final do ano aqui na Comissão. 

Eu acho que a gente conseguiu desenvolver várias ferramentas, vários mecanismos que vão permitir 
uma participação muito maior e muito mais qualificada da sociedade no debate. Não só ferramentas 
tecnológicas, como a pauta eletrônica, que vai permitir que qualquer pessoa possa acompanhar em tempo real, 
ou o e-Democracia, que vai permitir que as pessoas tenham, em tempo real, o chat das nossas reuniões, de 
modo que, quando nós estivermos debatendo aqui o Orçamento, os nossos internautas vão estar ligados em 
tempo real conosco, trazendo sugestões, opiniões. 

Já estão na Internet — vejam como passou despercebido — todos os precatórios que a União vai pagar 
no ano que vem, informação que nunca tinha sido disponibilizada. E hoje a nossa Comissão transformou isso 
numa prática. No meio do ano nos disponibilizamos aquilo que já estava no Orçamento, mas agora, desde 
segunda-feira, qualquer cidadão brasileiro encontra na página da Comissão de Orçamento todos os precatórios 
da União que vão ser pagos no ano que vem. 

E vejam os senhores como vai ser interessante — eu estava conversando com a Socorro: o Congresso 
está preparando uma cobertura especial de todo o processo de votação do Orçamento, por meio de nossas 
agências, a Agência Câmara e a Agência Senado. Inclusive hoje dez jornalistas estão fazendo uma espécie de 
treinamento, de qualificação para conhecer mais o Orçamento. E as transmissões das votações do Orçamento, 
no final do ano, terão um locutor explicando para a população, em tempo real, o debate que nós estamos 
fazendo, o sentido das manifestações das Lideranças, para que a população possa ter facilitada a sua 
compreensão. Às vezes nosso debate é difícil de entender para quem não é do meio. É difícil entender 
obstrução ou outra iniciativa. 

Então, eu acho que a gente vai ter um final de ano muito qualificado do ponto de vista do debate. E 
acho que esse ensaio aqui hoje foi uma demonstração importante de que este espaço aqui pode ser um espaço 
muito significativo do debate estratégico das grandes questões da economia nacional, do Orçamento do País. E, 
para isso, a presença da Oposição é fundamental. 

Então, agradeço aos senhores mais uma vez. Estamos com a missão de votar o relatório cumprida. 
Uma última questão: eu quero fazer uma ponderação aos senhores. A Socorro está me informando que 

o Senador Romero Jucá entregará ainda hoje o relatório preliminar de sua autoria. 
Pelo Regimento — prestem atenção, que é uma coisa importante para a gente decidir —, abre-se o 

prazo de emendas corrido: 3 dias. Nós teríamos quinta, sexta e sábado. Mesmo que a gente prorrogue para 
segunda-feira... Segunda-feira é um dia em que nós temos poucos Parlamentares, o que vai dificultar bastante. 
Se nós prorrogarmos para terça, eu terei dificuldade de interstício para colocar o relatório em votação na semana 
que vem — só poderia fazê-lo na quinta, quando teria dificuldade com o quorum novamente. 

Regimentalmente, eu poderia dar os 3 dias e encerrar na segunda. O que eu estou sugerindo é que, por 
acordo, a gente abra mão desse interstício de 48 horas, e eu, em vez de encerrar na segunda-feira o prazo para 
as emendas, prorrogo esse prazo até terça-feira, para facilitar. 

Então, reduzimos um dia do interstício, mas oferecemos um dia melhor de trabalho para que os 
Parlamentares possam apresentar as emendas. Mas eu preciso saber se há disposição nesse sentido dos 
senhores, até para que eu possa tomar essa decisão. Parece-me mais razoável. 

Deputado Felipe Maia. 
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O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Eu quero fazer uma questão à Mesa: sexta-feira é feriado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Pelo Regimento, é dia corrido para efeito de 

Orçamento e prazos. Mas, quando o prazo acaba em feriado ou em final de semana, recebe-se na segunda-
feira. Só que receber na segunda-feira vai significar pouca coisa, porque a maioria dos Parlamentares não vai 
estar aqui. Por isso eu estou propondo atirar para terça... 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - V.Exa. receberia na terça? 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Para nós tentarmos votar o relatório na quarta. Pelo 

Regimento, eu teria que ter 48 horas. Por isso eu teria que puxar para segunda, mas eu acho que é um prejuízo 
maior para os Parlamentares, tanto da base quanto da Oposição, eu definir segunda-feira como o prazo para 
receber as emendas. Então, eu proponho empurrar até terça, reduzir o tempo de trabalho do Relator e jogar para 
uma sessão, talvez, na quarta, para fazer a votação do relatório. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Orientado pelo Senador Flexa Ribeiro, acompanho o 
posicionamento do PSDB. 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - É mais uma demonstração de boa vontade... 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Até porque amanhã é um dia muito complicado. Normalmente os 
Deputados já estão... 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Parece-me mais razoável que se faça isso. 
 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Desde que o Relator entregue o relatório, e não há segurança 
disso. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Mas eu acho que isso a gente pode construir com ele 
— não é Socorro? Na terça-feira à noite, a gente encerra o prazo e, na quarta-feira, a gente faz... 

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Nós vamos ter o acesso ao relatório hoje? 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Se ele for entregue hoje, ele estará disponibilizado 

pela Internet. Será só o tempo de colocá-lo na página. 
O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Temos que ter a certeza, não é? É o que o Senador... 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Estamos trabalhando com a hipótese de que ele vai 

entregar hoje. 
Mas, igualmente, eu preciso ter essa certeza, porque, vamos supor que ele entregue e eu não tenha 

mais como falar com os senhores... 
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Se não for entregue... 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Se não for entregue hoje, morre esse cronograma 

todo. Perfeito? 
O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Estamos acertados dessa forma. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Concluída a votação das matérias constantes do 

acordo firmado em reunião dos Líderes, encerro os trabalhos. 
Antes, convoco reunião ordinária para dia 6 de novembro, terça-feira, às 14h30min, neste plenário. 
Declaro encerrada a reunião. 

 


