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O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Havendo número 

regimental, declaro abertos os trabalhos da 10ª Reunião Ordinária da Comissão 

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das 

matérias constantes da Pauta nº 15, de 2012. 

 Em virtude da inexistência de acordo para deliberação das matérias e em 

razão da discussão, no Colégio de Líderes, das representações das bancadas da 

Câmara e do Senado nesta Comissão, não teremos condições políticas de enfrentar 

os temas constantes da Ordem do Dia. 

 Quero aqui publicamente manifestar uma preocupação. Hoje já é dia 3, 

amanhã estaremos praticamente a uma semana do prazo limite para deliberarmos 

nesta Comissão a fim de que a LDO vá a plenário antes do dia 17 de julho. 

 Do ponto de vista institucional, temos feito todo o esforço para que as 

votações ocorram. No entanto, frente à inexistência de acordo, dentro daquilo que 
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nós havíamos conversado para que na semana passada fossem votadas as 

Medidas Provisórias nº 566 e nº 569, não me resta outra alternativa senão encerrar 

esta reunião sem colocar os temas da Ordem do Dia em debate. 

 A palavra está à disposição dos Srs. Parlamentares para seus registros. 

Com a palavra o Ilustre Coordenador da bancada do Democratas, Deputado 

Felipe Maia. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

senhores assessores, amigos que estão prestigiando esta reunião da Comissão de 

Orçamento, apoio as palavras de V.Exa., Sr. Presidente. Estamos a uma semana do 

prazo regimental para a aprovação da LDO, mas o diálogo com o Governo não tem 

prosperado, razão pela qual não temos ambiente político favorável para nos 

debruçarmos sobre a pauta, recheada de matérias importantes para o País. Temos 

16 PLNs, três medidas provisórias... Na apreciação de uma delas teremos de travar 

um profundo debate quanto a seu conteúdo. Refiro-me à Medida Provisória nº 573, 

que foge a qualquer previsão constitucional. No momento oportuno trataremos 

dessa matéria, bem assim do texto da LDO.  

Conforme determinação constitucional, se a LDO não for aprovada até o dia 

17, o Congresso Nacional não poderá entrar em recesso. Por essa razão apelo aos 

interlocutores com o Palácio do Planalto e à Ministra das Relações Institucionais, 

Ideli Salvatti, para que haja isonomia no tratamento dispensado aos partidos — 

tratamentos iguais ou, pelo menos, parecidos. 

 Quero deixar claro nesta reunião que não há, de forma nenhuma, 

comportamento intransigente dos partidos de oposição, muito menos tentativa de 

tornar improdutivos os trabalhos desta Comissão. Se existe esse espírito, não é dos 

partidos de oposição. E demonstrações disso foram dadas em diversas 

oportunidades, inclusive na última semana, quando aqui aprovamos as Medidas 

Provisórias nº 566 e nº 569 e mais um requerimento para realização de audiência 

pública com a presença do Ministro das Cidades, se não me engano, de autoria do 

Deputado Duarte Nogueira, Coordenador da bancada do PSDB, e uma retificação 

de emendas. 

 Então, neste momento em que nos aproximamos da data limite para a 

aprovação da LDO, peço o empenho dos Deputados e Coordenadores. Na verdade,, 
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coordenador não existe. Eu elogiei a postura de V.Exa. na semana passada, Sr. 

Presidente, porque tem servido de Coordenador do Governo nesta Comissão. Acho 

estranho, inclusive, uma revista de grande circulação criticar a postura de V.Exa. de 

dialogar com os partidos de oposição, como se Governo e Oposição não devessem 

dialogar, como se esse diálogo não fosse produtivo para os nossos trabalhos. V.Exa. 

tem uma responsabilidade muito grande com o Brasil. Não tenha dúvida de que é 

com o diálogo entre Governo e Oposição que os trabalhos vão deslanchar. Só assim 

os nós serão desatados 

O que me preocupa é o fato de alguns questionarem um diálogo que, tenho 

certeza, é produtivo para o trabalho desta Casa e da CMO. 

Mas minhas palavras são para deixar claro que não existe, em nenhum 

momento, de nenhuma forma, a intenção dos partidos de Oposição de não produzir 

nesta Comissão; existe, sim, o protesto dos partidos de oposição em relação ao 

tratamento que vem sendo dispensado pelo Governo Federal em todos os sentidos, 

não só no diálogo, mas também na execução do Orçamento em comparação com os 

partidos da base governista. Eu acho que todos são iguais perante a lei e devem 

receber tratamento isonômico. Caso contrário, estaríamos aqui denunciando a 

prática de crime de responsabilidade pelo Palácio do Planalto.  

Era isso, Sr. Presidente. Esperamos poder ter um diálogo mais produtivo com 

o Palácio do Planalto e que amanhã possamos voltar a deliberar as matérias 

constantes da pauta.  

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

Duarte Nogueira. 

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

de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Deputado Paulo Pimenta; Sras. e 

Srs. Senadores e Senadoras, Deputados e Deputadas, todos nós reconhecemos o 

esforço do Presidente Paulo Pimenta para conciliar os entendimentos na busca de 

ensejar a apreciação das matérias, sua respectiva discussão e deliberação no 

plenário desta Comissão.  

Temos em pauta, quero crer, 16 PLNs e a LDO aguardando a apresentação 

do parecer do Relator, Senador Antônio Carlos Valadares. E há o prazo, dia 17 de 

julho, para o início do recesso. O que me chama a atenção é que, na data da 
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apresentação, pelo Relator, do seu relatório, teremos que observar o prazo 

regimental de 3 dias úteis para a matéria poder ser apreciada no plenário desta 

Comissão. 

Da parte do Governo, estamos notando um descaso, até então, sobre várias 

situações. A primeira, pela não designação, até agora, dia 3 de julho, de um 

interlocutor formal na Comissão Mista de Orçamento. Não há um Vice-Líder do 

Governo designado e também não há a manifestação do Líder do Governo no 

Congresso, por orientação do próprio Governo. 

Da parte do Executivo — e quero com isso, de maneira bastante prática, 

mostrar o que é a ineficiência administrativa e a má gestão dos recursos públicos —, 

há a Medida Provisória nº 572, publicada em 5 de junho de 2012. Portanto, nós 

temos um mês — hoje é dia 3 de julho — desde a sua publicação. E ela tem força 

de lei imediatamente ao ser editada e publicada no Diário Oficial.  

Foi aberto um crédito extraordinário, por intermédio do Ministério da Defesa, 

no valor total de 381 milhões, 252 mil, 988 reais, destinado às comunidades 

atingidas por desastres ou calamidades, em especial na Região Nordeste do País, 

que, sabemos, enfrenta longo e árduo período de estiagem, já reconhecido de 

maneira tácita como uma gravíssima situação de emergência.  

Portanto, seria mais do que necessário que esses recursos fossem 

apresentados para fazer frente a essas calamidades. No entanto, passados 30 dias, 

até hoje nem 1 real, nem 1 centavo foi empenhado para fazer frente a essas 

questões. Elas envolvem obras emergenciais, capacitações técnicas de pessoal pela 

seca, execução de obras emergenciais, contratação de mão de obra terceirizada, 

obtenção e manutenção de postos de abastecimento de combustíveis para 

atendimento da população, e uma série de tarefas que era para serem cumpridas 

com esses recursos.  

Entretanto, estamos aqui a assistir a uma total falta de operacionalidade, a 

uma incapacidade gerencial absoluta, num momento em que o País amarga a cada 

mês uma expectativa reduzida de crescimento econômico. Nós começamos o ano 

com a perspectiva de crescimento econômico de 3,5%; depois o próprio mercado 

sinalizou para um desaquecimento; o Banco Central sinaliza oficialmente com a taxa 
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de 2,5%; e, a partir de ontem, já começou a arrefecer essa expectativa para alguma 

coisa na ordem de 2%.  

 Os recursos públicos são fundamentais para reerguer, reativar nossa 

economia, que está em fase de desaquecimento, fruto também do encolhimento dos 

investimentos mundiais. Mas assistimos à total incapacidade do Governo de 

responder à altura a esses desafios.  

 Senhores, o IPEA — Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, um 

instituto oficial do Governo Federal, hoje publica um documento manifestando a 

incapacidade do Governo Federal de fazer frente à retomada das atividades da 

nossa economia. Isso é muito preocupante! 

 Sr. Presidente, quero novamente registrar o esforço e a responsabilidade de 

V.Exa. ao presidir esta Comissão. V.Exa. foi injustamente criticado, inclusive nesta 

semana, pela revista Veja, que publicou uma matéria dizendo que o Presidente 

Paulo Pimenta deveria tomar cuidado para não sofrer retaliações do Governo porque 

estava dialogando com os coordenadores da Oposição. Ora, é tarefa, é papel do 

Presidente da Comissão fazer essa articulação. Quem não está fazendo o seu papel 

adequadamente é o Governo, que não dá a retaguarda necessária aos seus Líderes 

para fazer esta Comissão funcionar de maneira adequada. A Oposição está aqui, 

aberta ao diálogo. Queremos votar as matérias, mas queremos saber que questões 

vamos aqui discutir. Queremos, no SIAFI, transparência na execução dos recursos 

dos órgãos da saúde e da educação. As demais áreas do Governo publicam no 

SIAFI, quase imediatamente, a sua execução orçamentária. Por que a saúde e a 

educação não fazem isso com transparência? É isso que queremos incluir no nosso 

debate. Isso queremos fazer valer nas negociações envolvendo a LDO. Fizemos 

emendas nessa direção. Esse é o diálogo que nós queremos fazer. Não estamos 

pedindo nada que vá de encontro aos interesses do País.  

 Portanto, Sr. Presidente, louvo o esforço de V.Exa. nessa direção, que acho 

bastante adequado. Até porque não há entendimento, pelas razões aqui expostas 

pelos vários coordenadores, para prosseguirmos na tarefa de apreciarmos as 

matérias ainda no dia de hoje. Mas espero que, pelas razões todas que aqui estão 

sendo expostas e pelo esforço de V.Exa., a partir de amanhã possamos dar o passo 

que até agora não conseguimos dar.  
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 Muito obrigado, Sr. Presidente.  

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

Com a palavra o Deputado Toninho Pinheiro. 

O SR. DEPUTADO TONINHO PINHEIRO - Sr. Presidente Paulo Pimenta, 

agradeço pela oportunidade. 

 Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez eu gostaria de deixar anotado o que 

estamos acompanhando no dia a dia do País. A própria TV Globo tem mostrado com 

mais frequência o quadro da saúde: os hospitais universitários estão uma vergonha, 

sem pessoal, com equipamentos novos abandonados. É uma situação de profunda 

tristeza e desesperança. Não sei mais nem o que dizer! Como sabemos todos, a 

Presidenta é bem-intencionada. Digo isso a todo momento. O Brasil é a sexta 

economia do planeta, é um país muito rico. Se é a sexta economia do planeta, é 

rico, milionário. Mas por que no Brasil milionário os hospitais públicos universitários 

federais, que deveriam ter todas as condições de atendimento às pessoas, são esse 

fracasso, essa vergonha, esse desespero?  

 Mais uma vez eu digo: o Brasil é um país rico, bonito, que dispõe de riquezas 

minerais, naturais, possui prédios maravilhosos. A capital, Brasília, é um exemplo de 

beleza para o mundo. Mas o mais importante não é a beleza, a estrutura que aqui 

está, é a nossa vida, que a todo instante corre riscos, por culpa do Governo Federal. 

 Eu apoio a Presidenta Dilma, que é honesta. Mas o Governo Federal recebe  

muito recurso e investe pouco em saúde. Eu tenho apresentado emendas, tenho 

lutado pela saúde, mas é preciso fazer algo mais para beneficiar a saúde do povo 

brasileiro, que paga impostos e paga nossos salários para bem representá-lo nesta 

Casa. 

 É essa a minha intervenção. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.  

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

Toninho Pinheiro. 

Não havendo mais nenhum Parlamentar inscrito para se pronunciar, vou 

encerrar a presente reunião. Cancelo a reunião marcada para hoje às 18h e convoco 

reunião deliberativa para amanhã, dia 4 de julho, quarta-feira, às 14h30min, e às 

18h. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 0983/12  03/07/2012 
 
 

 6

Está encerrada a reunião. 

 

 

 

 


