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

número regimental para a abertura dos trabalhos. Declaro iniciada a 4ª Reunião 

Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 

destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 9, de 2012. 

 Peço aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas que amanhã, 16 de maio, às 

14 horas, neste plenário, possamos ter a presença forte de Parlamentares na 

audiência pública convocada com a finalidade de debater com representantes da 

Caixa Econômica Federal os repasses de recursos do Orçamento da União, em 

atendimento ao Requerimento nº 4, de 2012, de autoria do Deputado Felipe Maia e 

subscrito pelo Deputado Duarte Nogueira, aprovado na 3ª Reunião Ordinária, do 

último dia 25. 

 Chamo a atenção de todos para o fato de que, em função da própria 

realização da Marcha Nacional dos Prefeitos, várias representações já manifestaram 

o interesse de estarem aqui presentes. Então, Deputado Felipe Maia, creio que 

teremos uma boa audiência pública amanhã com a Caixa Econômica Federal. Peço 

que todos os senhores e as senhoras possam, inclusive, identificar algumas 

situações concretas para que nós possamos debater com a Caixa Econômica 

Federal. 

 Há quorum para deliberação. Porém, esse quorum é só da Câmara dos 

Deputados. Não há quorum no Senado. 

 Antes de encerrar a reunião, coloco a palavra à disposição, caso algum dos 

senhores deseje fazer alguma manifestação ou algum registro. 

 O SR. DEPUTADO PAULO WAGNER - Sr. Presidente, quero somente pedir 

ao Líderes das bancadas que fazem parte desta Comissão Mista de Orçamento que 

aproveitem a oportunidade da Marcha dos Prefeitos, que estão aqui em Brasília, e 

orientem os Prefeitos em relação aos restos a pagar, para que possam tirar todas as 

dúvidas na audiência pública com a Caixa Econômica Federal. Que as pessoas que 

estão aqui entrem em contato com os Prefeitos de seus partidos, todos os Prefeitos 

que estão aqui, para que eles possam tirar essas dúvidas amanhã na audiência 

pública com a Caixa Econômica.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado. 

 Deputado Felipe Maia. 
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 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, é só para renovar o 

convite que já fiz na audiência das Lideranças, dos coordenadores, para que 

amanhã os Deputados possam tirar o melhor proveito dessa reunião com os 

técnicos da Caixa Econômica Federal. A falta da liberação das emendas dos restos 

a pagar de 2010/2011 é um problema que atinge todas as bancadas, todos os 

Deputados. 

A exemplo do que falei para a Ministra na semana passada, se nós pegarmos 

os restos a pagar dos anos de 2010 e 2011, eles giram em torno de 8 bilhões de 

reais. São 8 bilhões de reais que estão lá, faltando serem liberados e transferidos 

para obras em todo o Brasil. Então, que amanhã nós possamos utilizar essa 

audiência pública para questionar os técnicos da Caixa com casos concretos sobre 

por que as liberações de recursos não estão sendo realizadas.  

Eu irei trazer questões concretas do Rio Grande do Norte, onde Prefeitos me 

reportam que já foram feitas medições, está tudo dentro dos parâmetros legais, mas 

a Caixa Econômica não libera os recursos e a obras não conseguem continuar o seu 

andamento normal.  

No mais, é esperar que as conversas que irão se suceder ao longo desta 

semana e no início da próxima nos possam permitir voltar a ter o funcionamento 

normal desta Comissão, aprovando tantas medidas que são fundamentais para o 

nosso País, começando pela Medida Provisória nº 566, que trata de crédito 

extraordinário da ordem de 706,4 milhões de reais. São recursos que irão socorrer 

as vítimas da seca, que hoje atinge todo o Semiárido nordestino, e que irão tratar do 

seguro-safra, dos carros-pipa, de tantas ações emergenciais que se fazem 

necessárias no Nordeste e em outras regiões do nosso País. 

 Portanto, com essas palavras, renovo o convite para a audiência pública 

amanhã, aguardando que na próxima semana possamos ter boas notícias para esta 

Comissão e para o Brasil, no momento em que aprovamos matérias de interesse de 

toda a Nação. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado. 

Deputado Arnon Bezerra. 

 O SR. DEPUTADO ARNON BEZERRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, eu gostaria de receber a informação sobre se amanhã, durante a 
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audiência pública, será permitida a manifestação de algum presidente de associação 

de prefeitos. Se não for, poderemos conversar previamente para podermos nos 

manifestar aqui. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Regimentalmente, há 

possibilidade. 

 O SR. DEPUTADO ARNON BEZERRA - Pois não. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu acho que é uma 

questão de observarmos o quorum de Parlamentares e de representações que 

eventualmente estejam presentes, para que possamos criar essa dinâmica. E até 

acho interessante que possa haver, Deputado Felipe Maia, ... 

 O SR. DEPUTADO ARNON BEZERRA - Eu acho importante, Sr. Presidente.

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - ... uma representação da 

associação de prefeitos que possa amanhã fazer uso da palavra. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Acho interessante. Inclusive me 

questionaram hoje pela manhã se poderão associações de prefeitos, como no caso 

da FEMURN, do Rio Grade do Norte, ou algum prefeito que queira, no seu caso, ao 

longo da audiência pública, fazer uso da palavra. Assim, se o técnico contraditar 

alguma informação, o prefeito que estiver presente poderá contar os detalhes, 

porque ninguém conhece melhor o seu caso do que o próprio prefeito do Município. 

Portanto, claro, restringindo a um determinado número, para que todos os prefeitos 

não queiram se manifestar, caso haja essa situação, acho que poderemos abrir a 

palavra para que alguns prefeitos, caso seja necessário, se manifestem. 

 O SR. DEPUTADO ARNON BEZERRA - Acho que pelo menos um por 

Região, Norte, Sul, etc., mesmo porque todos os problemas são semelhantes, são 

recursos, são medições, enfim, que de uma forma ou de outra estão criando 

problemas na administração.  

Então, eu acho importante que se manifestem pelo menos cinco, um de cada 

Região, ou pelo menos um nacional, representando a todos. Se isso for inviável, se 

não for permitido, que nos inteiremos de cada Estado e manifestemos aqui o desejo 

dos prefeitos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu não vejo óbice 

regimental para que possamos oferecer a oportunidade. Quantos e como, acho que 
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vai depender, inclusive, do nosso quorum, e amanhã organizamos na hora, mas 

acho que a possibilidade de franquear a palavra para pelo menos um representante 

de cada região, não vejo por que não acontecer isso. 

 O SR. DEPUTADO ARNON BEZERRA - Sr. Presidente, já para agilizar, 

porque amanhã, se colocarmos isso em votação, poderemos retardar os trabalhos,...

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Não há necessidade... 

 O SR. DEPUTADO ARNON BEZERRA – Vai retardar. Então, amanhã, já 

com a sua determinação, deveremos chegar aqui e dizer que um representante de 

cada Região, no máximo, ou então o Presidente Nacional dos Municípios poderá se 

manifestar. Aí restringiremos e deixaremos que cada Parlamentar manifeste seu 

desejo, conforme as necessidades de cada um, dos seus Estados, dos seus 

Municípios. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Vou recolher a sua 

sugestão. Nós garantiremos pelo menos um representante por Região. 

 Comunico aos senhores e às senhoras que temos quorum e que não estamos 

deliberando porque não temos entendimento, mas poderíamos estar votando hoje. 

 Deputado Paulo Rubem. 

 O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Sr. Presidente, Deputado 

Paulo Pimenta, prezados Deputados, na última audiência pública nós 

acompanhamos os momentos iniciais em que aqui esteve a Ministra do 

Planejamento, mas por uma coincidência nós nos deslocamos para o início da 

discussão do relatório do Deputado Angelo Vanhoni ao projeto de lei que estabelece 

o Plano Nacional de Educação, uma proposta decenal, em função de um atraso na 

sua tramitação e na sua discussão. Se for aprovado este ano e sancionado como lei 

da União, nós teremos, de 2012 a 2022, 10 anos de investimentos, iniciando com as 

creches, chegando até a graduação e a pós-graduação, com metas definidas e 

compartilhadas entre a União Federal, os Estados e os Municípios. 

 Mas eu queria antecipar, Sr. Presidente, a expectativa da nossa bancada do 

PDT quanto á discussão da LDO para 2013. Nós estamos acompanhando 

diuturnamente a conjuntura econômica nacional e internacional. Há cerca de 15 

dias, trouxemos do IPEA o pesquisador Fernando Ribeiro, que nos coordenou uma 

audiência pública, tendo como pano de fundo dois relatórios publicados pelo IPEA, 
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recentemente. Estão disponíveis na Internet os Boletins 17 e 18, intitulados 

Conjuntura em Foco, que tratam especialmente de dois aspectos críticos da nossa 

atual conjuntura. Em primeiro lugar, temos os rumores de que o Brasil atravessa 

uma fase de desindustrialização. Alguns economistas já apontam um caráter de 

mais de uma década, consolidando-se com esse aspecto da desindustrialização. E o 

outro aspecto são as relações desequilibradas da nossa balança comercial. O Brasil 

está acumulando déficits cada vez maiores no balanço de pagamentos, 

especialmente quando se trata de observar a nossa competitividade nos bens 

exportáveis de média e alta tecnologia. 

  Não fosse a presença da exportação de produtos básicos e primários, nós 

estaríamos amargando com um déficit brutal. No conjunto das transações correntes, 

esse déficit hoje, como publicado há uma semana pela imprensa econômica, já 

supera 65 bilhões de dólares. 

 Então, são parâmetros que vão de uma maneira ou de outra impactar os 

indicadores da LDO para 2013: as metas fiscais, as metas para o câmbio, para o 

crescimento do PIB, a meta do superávit primário, além daquelas históricas 

bandeiras que nós temos defendido aqui, e já conseguimos aprovar em 2007 a 

inclusão na LDO de um anexo de metas sociais.  

O Brasil tem observado paulatinamente a aprovação de leis, a consolidação 

de sistemas e a indicação de planos. Eu recuperaria aqui a Lei Nacional de 

Saneamento, a Lei pela qual se criou o Sistema Nacional de Habitação, de interesse 

social, agora a Lei da Mobilidade Urbana, a Lei dos Resíduos Sólidos, toda a 

legislação voltada à promoção da qualidade da infraestrutura social neste País, e 

evidentemente isso ainda não está incorporado como diretrizes e metas na nossa 

Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

A expectativa da nossa bancada, da bancada do PDT, vai ser, na discussão 

com o Relator, na discussão do conteúdo e do aspecto prioritário da LDO, 

analisarmos os aspectos macroeconômicos, tanto internos, quanto externos. Já há 

sinais de desaceleração na economia chinesa, que é uma grande locomotiva e um 

destino estratégico das exportações brasileiras, sobretudo de produtos básicos, de 

produtos agrícolas e de minerais. Isso pode impactar as nossas condições 

macroeconômicas a partir do próximo ano. 
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Então, essa é a expectativa da nossa bancada do PDT, ao lado também da 

expectativa da definitiva inclusão de anexo de metas sociais. Nós temos metas 

fiscais. Não há por que não começarmos a avançar a partir dos planos já aprovados 

e da legislação já aprovada, também na direção de um anexo de metas sociais, que 

fará com que o aspecto macroeconômico ande pari passu com a preocupação com 

o avanço das metas sociais.  

 Era essa a ponderação que eu queria colocar, reiterando que nós não 

acompanhamos integralmente a audiência com a Ministra Miriam Belchior porque, 

coincidentemente, sou titular da Comissão Especial do PNE e tive que ir lá iniciar a 

discussão do relatório do Deputado Angelo Vanhoni.  

Muito obrigado, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado.  

Não havendo mais nenhum Parlamentar inscrito, encerro a presente reunião. 

Antes convoco reunião ordinária para o próximo dia 22 de maio, terça-feira, às 

14h30min, neste plenário. E, amanhã, audiência pública na Caixa Econômica 

Federal, a partir das 14 horas. 

Muito obrigado pela presença de todos. 

 

 




