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

havendo número regimental para a abertura dos trabalhos, declaro iniciada a 5ª 

reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

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

2012. 

 Antes, quero reforçar o convite que nos foi encaminhado, inclusive esteve 

aqui pessoalmente o Ministro José Múcio Monteiro, convidando-nos para amanhã, 

às 10 horas, na Sala das Sessões Luciano Brandão Alves de Souza, do Tribunal de 

Contas da União, sessão extraordinária de apreciação do relatório e parecer prévio 

das contas do Governo da República, exercício de 2011. 

 Já foi encaminhado para os gabinetes dos Srs. Parlamentares, mas quero 

publicamente reafirmar o convite para que possamos nós, integrantes da Comissão, 

estar presentes nessa audiência. 

 Nós havíamos convocado sessão extraordinária para hoje, às 18 horas, e 

uma outra para amanhã, às 14 horas. Nós vamos cancelar a convocação para hoje 

às 18 horas e manter a de amanhã às 14h30min. 

 Comunico aos senhores e às senhoras que nós, no Colégio de Líderes, que 

representa as bancadas da Câmara e do Senado nesta Comissão, não conseguimos 

chegar a um entendimento, o que não nos permite enfrentar todos os itens que já 

estão tornando bastante extensa a pauta de apreciações que já estão em condições 

de ser deliberadas por esta Comissão. Nós temos hoje 13 itens prontos para 

deliberação no plenário da Comissão, aguardando um entendimento por parte das 

Lideranças, a fim de que possamos passar a apreciá-los. 

 A palavra está à disposição dos Srs. Parlamentares. 

 Deputado Duarte Nogueira. 

 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente da Comissão Mista 

de Orçamento, Deputado Paulo Pimenta, Sras. e Srs. Parlamentares, em primeiro 

lugar, concordo com a posição do Presidente de cancelar a reunião extraordinária 

devido à total falta de diálogo por parte dos representantes do Governo com os 

coordenadores e demais Parlamentares dessa Comissão. 

 E nós nos referimos não só ao desconhecimento dessa relação que até agora 

não se constituiu, mas também à total ausência até de conhecimento de qual é a 
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posição do Governo. Nós somos da Oposição, fazemos oposição de forma aberta, 

franca, legítima e democrática. Mas até para fazer oposição nós precisamos saber 

qual é a posição do Governo, e nem isso esta Comissão, sejam os membros da 

Oposição, sejam os da Situação, conhece. Não sabemos sequer qual é o 

posicionamento do próprio Governo em relação à Medida Provisória nº 566, de 

2012. 

 E digo mais, Sr. Presidente. Todos nós estamos chocados com os estragos 

provocados pela seca no País. Não é só no Nordeste, no Sul também. Eu falei 

ontem, pelo telefone, com o Ministro Mendes Ribeiro, do Rio Grande do Sul, e existe 

problema de seca também lá. 

 Então, a Medida Provisória nº 566 oferece recursos de 706 milhões e 400 mil 

reais. A medida provisória, pelo instrumento constitucional, havendo urgência e 

relevância, tem efetividade imediata. Esses recursos podem e já deveriam ter sido 

empenhados e executados. O Governo baixa uma medida provisória de 706 milhões 

e 400 mil reais, e até agora, durante todo o período da sua vigência, empenhou 

somente 3 milhões e 311 mil e executou 85 mil e 705 reais. E, para que o Governo 

empenhasse os 706 milhões totalmente, não dependeria de uma decisão nossa 

aqui. Então, não venham imputar à Comissão Mista de Orçamento qualquer 

dificuldade na aplicação desses recursos, que já deveriam ter sido aplicados. 

 E digo mais, Sr. Presidente. Primeiro, com a mudança de interpretação do rito 

das medidas provisórias, os PLNs que entrarem nesta Comissão, enquanto não 

forem por ela deliberados, não vão para o plenário do Congresso para a sua 

discussão e votação. Isso não impede, obviamente, como eu acabei de dizer, a 

execução orçamentária, em exemplo da Medida Provisória nº 566. 

 Agora, é importante lembrar, e V.Exa. sabe disso, que, com a mudança do 

rito, não só nós poderemos fazer, como sempre foi possível ser feito na 

interpretação anterior, a alteração redacional, a alteração do texto da medida 

provisória, mas agora, como foi alterado o rito, nós poderemos também modificar os 

valores. 

 E vou além. Se isso vier ao embate da Comissão, indago a V.Exa., Sr. 

Presidente, se o Governo vai trazer a sua maioria nas duas Casas, na Câmara e no 
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Senado, para votar nominalmente se porventura essas votações forem solicitadas 

dessa forma, ou seja, nominalmente. Nem isso nós sabemos. 

 Então, o Governo, que tem aliados do seu partido, que é o Governo do PT e 

os aliados que formam a maioria, não reclamam, como nós, da Oposição, da falta de 

aliados. No caso aqui, os aliados não são alienados. Eles devem ser tratados com 

respeito pela importância e pela responsabilidade que têm como Congressistas, 

para fazerem a remissão dos seus atos, das suas palavras e dos seus votos para os 

seus eleitores, nos seus respectivos Estados. Mas sequer isso o Governo está 

considerando com todos os membros desta Comissão. 

 Então, não venham depois reclamar, criticar ou colocar palavras ou 

interpretações dúbias na posição de cada membro desta Comissão. E aqui falo não 

só como membro da Oposição, mas como representante do meu partido nesta 

Comissão, como qualquer outro. Nós estamos com a total responsabilidade nos atos 

e nas nossas ações. O que me estranha muito é o fato de o Governo não mobilizar o 

seu Líder no Congresso para conversar com os Parlamentares e com a Mesa 

Diretora da Comissão Mista de Orçamento e nem sequer até agora ter designado 

formalmente quem será o coordenador do Governo nesta Comissão. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - A palavra está à disposição 

dos senhores. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, pelo Democratas, como 

coordenador da bancada, eu quero, fazendo coro com o coordenador da bancada do 

PSDB, inicialmente começar as minhas palavras elogiando a conduta de V.Exa. à 

frente da Presidência desta Comissão. Tudo o que está acontecendo, em termos de 

falta de diálogo, em nenhum momento pode ser considerado como falta de empenho 

de V.Exa. em abrir esse diálogo, em dar uma segurança ao nosso trabalho. 

 Do que o Deputado Duarte Nogueira aqui tratou é de maior importância. Após 

a decisão do Supremo Tribunal Federal, que modificou o trâmite das medidas 

provisórias, nós precisamos entender em que solo nós iremos pisar. Até então, 

emendas não eram apresentadas a medidas provisórias de crédito extraordinário. A 

partir deste momento, nós temos a faculdade de apresentar essas emendas. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 0636/12  22/05/2012 
 
 

 4

Emendas essas que, se forem admitidas nesta Comissão, irão a plenário para uma 

segunda análise, caso elas sejam inadmitidas pelos Relatores.  

Nós precisamos entender da parte do Governo qual é a posição, qual é a 

orientação e de que forma ele quer negociar esses créditos que chegam a esta 

Comissão em valores absolutos, como é o caso da MP 566, que abre crédito 

extraordinário na ordem de 700 milhões de reais para socorrer as vítimas da seca no 

Nordeste e demais regiões. E nós já estamos há pelo menos 4 semanas tentando 

abrir um diálogo, flexibilizar uma relação. Eu não sei exatamente porque razão o 

Governo insiste em não querer abrir esse diálogo e criar tensão numa relação que 

não deveria estar neste momento tensionada, em matérias como a MP 566, como a 

LDO e como tantas outras que aqui foram citadas por V.Exa. Nós já temos sete 

matérias prontas para serem votadas.  

Eu não entendo qual é a estratégia, se é que existe uma estratégia por parte 

do Governo. Se eu pudesse dizer que isso é uma estratégia, eu diria que é uma 

estratégia de altíssimo risco colocar em funcionamento uma Comissão de grande 

importância, como é a CMO, podendo desdobrar para outras Comissões e, quem 

sabe, para o Plenário desta Casa. Daí a importância da matéria de que nós estamos 

aqui tratando. A corda está se esticando e não necessariamente ela será 

eternamente... 

 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Esticada, antes de arrebentar. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sim, ela não necessariamente será 

elástica infinitamente, nem merecedora de uma flexibilidade por parte da Oposição. 

Tudo tem um limite. Eu acho que o Deputado Duarte Nogueira, por parte do PSDB, 

e eu até digo que o Democratas, tem tomado uma postura cada dia um pouco mais 

dura, mas ainda com muita flexibilidade, restringindo essa nossa posição a esta 

Comissão. E, claro, esperando que o Governo possa nos dar uma segurança em 

nossos trabalhos, dizer de que forma quer que possamos realizar as nossas 

votações, iniciando-se pela indicação do seu coordenador, porque hoje nós não 

sabemos nem com quem dialogar. Eu diria que é um Governo órfão dentro desta 

Comissão, porque não existe filho, não existe coordenador, não existe aquele que 

vai nos dar uma posição concreta por parte do Governo.  
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Então, por mais uma semana, por mais um dia, infelizmente — e eu reitero 

essa minha posição —, não poderemos nos declinar e aprovar matérias tão 

importantes para o Brasil, mas principalmente para o Nordeste, que é a minha 

região. Mas eu tenho certeza de que nesta posição que tomamos, uma posição dura 

de não abrir mão para votação, existem interesses muito maiores, interesses não 

pessoais, nem partidários, mas interesses nacionais, quais sejam os de defesa dos 

nossos Estados e, mais, do nosso País.  

Então, era esta a posição que eu, como coordenador da bancada do 

Democratas, queria deixar claro para os meus pares, para aqueles que comigo 

estão aqui para ter um bom funcionamento desta Casa e para que possamos 

aprovar, o mais rapidamente possível, todas as matérias que estão na nossa pauta. 

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

A palavra está à disposição.  

Quero registrar como foi importante a audiência que realizamos na última 

quarta-feira, com a Caixa Econômica Federal. Inclusive, durante a reunião, nós 

disponibilizamos na página da Comissão todas as informações prestadas pela Caixa 

Econômica Federal, e várias foram as iniciativas que buscaram esclarecimento 

acerca da nossa audiência pública. Então, eu quero parabenizar todos os 

Parlamentares que estiveram presentes conosco naquela audiência. 

Senhores, vamos encerrar esta reunião, deixando uma outra convocada para 

amanhã às 14 horas, e outra para as 18 horas. Além disso, temos colegiado de 

Líderes e vamos ficar em assembleia permanente para encontrar uma alternativa. 

 Quero fazer uma homenagem aos Vereadores da minha cidade, Santa Maria, 

que estão ao aqui nos prestigiando: Vereador Admar Pozzobom, do PSDB, 

Vereador Jorjão e a Vereadora Helen Cabral. (Palmas.) Obrigado pela presença. 

 A reunião está encerrada.  

 

 

 


