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O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Declaro iniciada a 5ª 

Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização destinada à apreciação das matérias constantes da pauta. 

 Informo que as matérias estão acessíveis nos terminais da pauta eletrônica, 

localizada nas bancadas. 

 Antes de iniciar, eu tenho alguns avisos a serem dados. 

 Comunico aos senhores membros da Comissão que está convocada a 

reunião conjunta de audiência pública com o objetivo de debater a avaliação do 

cumprimento dos objetivos, das metas das políticas monetária, creditícia e cambial, 

evidenciando o impacto do custo fiscal e de suas operações e os resultados 

demonstrados nos balanços do Banco Central do Brasil, referente ao segundo 

semestre do exercício de 2013 e o primeiro semestre do exercício de 2014, em 

atendimento ao estabelecido no § 5º do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de 

maio de 2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 No dia em que conversamos com o Ministro, ele nos deu uma possibilidade; 

abriu a agenda dele e disse que era o que ele poderia fazer. Então, estou 

convocando para o dia 16 de dezembro, terça-feira, às 10 horas, com o Ministro do 

Banco Central. 

 Há ainda mais um aviso. Informo também que foi designado o Senador 

Alfredo Nascimento, do PR do Amazonas, para o cargo de Relator Setorial da Área 

Temática VII — Justiça e Defesa, em substituição ao Senador Antonio Carlos 

Rodrigues, de São Paulo, que se afastou do Senado devido à volta da Ministra 

Marta Suplicy. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Sr. Presidente, questão de ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Um minutinho só. 

 Conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 17 de abril de 

2008, fica dispensada a leitura dos expedientes, que serão transcritos nas notas 

taquigráficas desta reunião. Informo ainda que a lista dos expedientes será enviada 

através do correio eletrônico aos gabinetes dos membros das Lideranças partidárias. 
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 Na nossa Casa vai haver agora a votação da medida provisória sobre a 

Aeronáutica. O Presidente me avisou e, então, eu vou suspender esta reunião e a 

reabrirei às 19h30min para que nós possamos continuar nossos trabalhos. Vamos 

ter que ir ao plenário agora para votar a medida provisória. 

 Estão suspensos os nossos trabalhos. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - A ordem do dia na Câmara 

(ininteligível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Na Câmara. Na Câmara. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - V.Exa. está suspendendo e... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - E reconvocando para as 

19h30min. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Às 19h30min. Está O.k. 

 (A reunião é suspensa.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Declaro reiniciada a 5ª 

Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da pauta. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Questão de ordem, Presidente. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Questão de ordem, Sr. 

Presidente. Questão de ordem, Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Informo que as matérias 

estão acessíveis nos terminais eletrônicos localizados nas bancadas. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO  - Questão de ordem, Sr. 

Presidente. Questão de ordem, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Questão de ordem, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Suspendo por mais 15 

minutos, até encerrar a... 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Não, Presidente. Presidente! 

Presidente! Presidente! 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO  - Questão de ordem, Sr. 

Presidente. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Presidente! Presidente, respeite a 

Minoria! Respeite a Minoria! V.Exa. não vai aprovar aqui no tratoraço, não! 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO  - Sr. Presidente, eu falei questão 

de ordem, assim que V.Exa. iniciou os trabalhos. Sr. Presidente, V.Exa. iniciou a 

sessão... 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - V.Exa. iniciou a reunião e não tem 

o direito de suspendê-la! 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO  - V.Exa. não tem o direito de 

suspender, sem analisar a nossa questão de ordem, Sr. Presidente! É uma questão 

de ordem, Sr. Presidente! Uma questão de ordem foi levantada com o início da 

sessão, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Claro que pode! A Presidência tem 

autonomia. 
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 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Autonomia, não! Ele não é dono da 

Comissão Mista de Orçamento. Autonomia, não! Isso aqui não é bolivariano, não! 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Sr. Presidente, eu tinha 

colocado uma questão de ordem. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Aqui não é Comissão Mista de 

Orçamento da Venezuela, não! 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO  - Foi colocada uma questão de 

ordem, Sr. Presidente. 

 (O microfone é desligado. Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA - Presidente, a ideia é ter uma 

tolerância até que horário para iniciar ou não a sessão? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Às 20 horas. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Como daqui a 15 minutos vai ser 

20 horas? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não, eu falei 20 horas. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Não! Quinze minutos, Presidente. 

Quinze minutos. Não pode prorrogar por mais 15 minutos, não!  

 (Pausa.) 

 (Reunião suspensa.) 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Questão de ordem. Art.134, 

Presidente. Posso fazer a questão de ordem? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Questão de ordem 

concedida, Mendonça Filho. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Presidente, eu faço uma questão 

de ordem. O Art. 134 do Regimento Comum do Congresso Nacional diz que: “Art. 

134. Os trabalhos da CMO somente serão iniciados com a presença mínima de 1/6 

(um sexto) de sua composição em cada Casa”. 

 V.Exa. deu início à sessão da Comissão Mista de Orçamento sem a presença 

de um sexto dos Senadores que representam o Congresso Nacional. Portanto, 

V.Exa. não poderia ter iniciado esta sessão, Presidente. 

 Eu quero dizer a V.Exa. o seguinte: eu sou um Parlamentar que prima e zela 

muito pela Constituição Federal e o Regimento das duas Casas do Congresso 
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Nacional e, particularmente, da minha Casa, a Câmara dos Deputados. Na 

democracia, a gente convive levando em consideração um pacto que respeita as 

leis, os estatutos, os regimentos. E o Parlamento só pode ser respeitado para fora 

se ele se respeitar para dentro. E, para ele se respeitar para dentro, Presidente, ele 

precisa basicamente respeitar o Regimento do Congresso Nacional. V.Exa., 

infelizmente, na noite de hoje, começou a sessão da Comissão Mista do Orçamento, 

desrespeitando o Regimento Interno, porque... 

 O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Qual é a questão de ordem, Sr. 

Presidente? 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Eu estou com a palavra. Eu estou 

com a palavra. Eu estou com a palavra. Não é V.Exa. quem vai julgar o que deve ser 

minha questão de ordem não. Eu tenho o direito de formular a questão de ordem. Eu 

estou com a palavra e me respeite, Deputado! Eu tenho 5 minutos. V.Exa. não vai 

interromper minha palavra; V.Exa. não está no Congresso da Venezuela; V.Exa. não 

está na Comissão Mista do Orçamento da Venezuela; V.Exa. vai respeitar a minha 

palavra, e eu peço ao Presidente desta Comissão Mista que assegure a palavra a 

um membro do Parlamento brasileiro. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Está assegurada. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Obrigado, Presidente. Então, eu 

estou com a palavra. Eu quero dizer que V.Exa. desrespeitou o Regimento, 

começou a sessão sem que tivéssemos um sexto dos membros do Senado Federal 

que compõem essa Comissão Mista do Orçamento. Aqui não é brincadeira. Se 

querem aprovar, vão ter que ter maioria. E, se querem ter maioria, essa maioria vai 

ter que passar pelo cumprimento do Regimento Interno da Casa. 

 Então, peço a V.Exa. que avalie a minha questão de ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Mendonça, 

V.Exa., acho, esqueceu-se de que eu não abri a sessão; a sessão foi prorrogada por 

15 minutos. Aí demorou um pouco mais, devido a um problema do som, 15 minutos. 

A sessão estava instalada por 15 minutos e deu 19h48min. Então, a matéria é 

preclusa. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Eu recorro da decisão de V.Exa. ao 

Plenário desta Comissão, de acordo com o Regimento Interno. 
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 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Sr. Presidente... 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Art. 15, parágrafo único. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Para contraditar, Sr. Presidente. 

 Sr. Presidente, essa é uma matéria preclusa. Aqui estão os Senadores. A 

sessão está em andamento. Não cabe mais esse tipo de discussão. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Que é isso Senador? Que é isso? 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Estão aqui 1, 2, 3, 4, 5... 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Não estavam na hora. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - A hora já passou. Ninguém identificou 

nada. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Identificou. Identificou sim. V.Exa. 

não estava presente. Identificamos sim. V.Exa. estava fora da sessão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Meu querido... 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Eu recorro da decisão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não tinha ninguém no 

momento exato, nem V.Exa. Ninguém. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Eu estava aqui, Presidente. 

V.Exa... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não. O senhor pediu uma 

questão de ordem, e eu prorroguei para 19h48min. Foi isso. Eu abri a sessão. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Não, de forma alguma. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Então, vamos fazer o 

seguinte... 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Eu recorro da decisão de V.Exa. ao 

Plenário da Comissão Mista. De acordo com o art. 15, parágrafo único: “Ao 

Presidente compete (...)”, ou melhor, “Art. 15. Das decisões do Presidente caberá 

recurso ao Plenário da CMO”. É o art. 15 do Regimento Comum. 

 Eu recorro da decisão de V.Exa., e V.Exa. tem que submeter meu recurso à 

votação do Plenário desta Comissão Mista de Orçamento. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Mendonça, tem que ver a fita! 

Temos que pedir a abertura da fita para ver se foi isso que ocorreu... 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Meu querido Mendonça 

Filho, eu vou mais uma vez repetir para V.Exa.: V.Exa. não recorreu no momento 

exato. Então, não recorreu. Então, matéria preclusa, já passou. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - A decisão foi agora, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Passou. Nós vamos tocar 

a reunião. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - V.Exa. está desrespeitando o 

Regimento Interno do Congresso Nacional, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não cabe recurso. 

 Tem o Deputado Pauderney Avelino que está inscrito. 

 O SR. DEPUTADO ALEXANDRE SILVEIRA - Presidente, pela ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. está com a palavra. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Leitura da ata, Presidente. Leitura 

da ata, Presidente. Leitura da ata, Presidente. Isso é básico. 

 O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Mas a sessão já foi encerrada. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Leitura da ata da sessão anterior... 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Isto não é nova sessão, Presidente. 

Pode continuar. Isto não é nova sessão. 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, tem som aqui? 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Leitura da ata, Presidente. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Sr. Presidente, vamos à pauta. 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Tem som aqui neste 

microfone? Por favor, serviço de som, por favor. Aqui não está tendo serviço de 

som. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - É que eles estão olhando a fita. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Isso é o que estou vendo 

aqui, Pauderney. Está confuso. V.Exa. está com a razão. V.Exa. tem a palavra 

assegurada. 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Não, não. Antes de eu falar, o 

Líder Mendonça Filho pediu a leitura da ata. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. vai falar ou vai... Eu 

já decidi: ele não recorreu. 
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 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Não, eu vou falar. E a leitura 

da ata, Presidente? 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Eu recorri, Presidente. 

 V.Exa. está se caracterizando como um Deputado que está desrespeitando o 

Regimento Comum do Congresso Nacional. V.Exa. está parecendo um Presidente 

de uma Comissão Mista do Congresso de Hugo Chávez, e não do Congresso 

Nacional brasileiro. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu não sei; eu nunca fui lá. 

V.Exa. já foi? Eu não fui. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Mas deve ser assim, com esse 

método, não respeitando a Oposição, não respeitando o Regimento, não 

respeitando a Constituição, não respeitando coisa alguma. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não, não reconheço. 

V.Exa. se equivocou. Vamos tocar os trabalhos. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Art. 19. Questão de ordem, 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - A Justiça não protege 

quem dorme. V.Exa. não reclamou no momento exato. Perdeu. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Presidente, questão de ordem. Art. 

19, Presidente. Art. 19! Questão de ordem, Presidente! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra Pauderney 

Avelino. 

 Pauderney Avelino, V.Exa. está com a palavra. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Presidente, eu questionei na 

hora. Quando começou a sessão eu questionei, Sr. Presidente. Eu questionei 

quando o senhor abriu a sessão, Sr. Presidente. Eu levantei a questão de ordem na 

hora em que o senhor abriu a sessão, há 20 minutos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não. Ninguém tocou em 

assunto de Senadores aqui, de presença de ninguém. Eu simplesmente prorroguei a 

sessão por 15 minutos. Foi isso. Foi essa a questão. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - V.Exa. está desrespeitando o 

Regimento. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Pauderney Avelino, se 

V.Exa. não quer falar, eu passo para outro. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente... 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Questão de ordem. Art. 19, 

Presidente. Art. 19, questão de ordem. Deixe-me fazer uma questão de ordem. 

 Das reuniões das Comissões Mistas... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu já dei a palavra para o 

Pauderney Avelino. V.Exa., depois, poderá pedir a questão de ordem que quiser. 

Agora a palavra está com ele. 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Congressistas, lamentavelmente nós estamos assistindo a um fato a mais que vem 

acontecendo de desrespeito, desrespeito à norma e às leis. 

 A Presidente da República e seus Ministros da Fazenda e do Planejamento 

podem estar incorrendo em crime de responsabilidade. Não é simplesmente a 

alteração de metas, porque metas já foram alteradas no passado, quando a Lei de 

Responsabilidade Fiscal já vigia, e ela já vige há 15 anos aproximadamente. 

 Sr. Presidente, o que está acontecendo é que o Executivo não aceita assumir 

a responsabilidade de que foi incapaz de cumprir as metas fiscais estabelecidas na 

lei orçamentária de 2014. 

 E o que significa isso? Significa que essa Lei de Diretrizes Orçamentárias de 

2014 estabelece que deverão ser compatíveis com a obtenção da meta de superávit 

primário 116 bilhões e 72 milhões de reais. 

 Ora, não só se alteram 116 bilhões e 72 milhões para os orçamentos fiscal e 

da seguridade social, conforme está no Anexo de Metas Fiscais constante do Anexo 

IV. Altera-se, portanto, também o superávit a que se refere o art. 2º, porque pode ser 

reduzida a meta de até 67 bilhões relativos ao PAC — Programa de Aceleração do 

Crescimento. 

 E o que faz o PLN nº 36? Deixa o campo aberto; deixa os números livres. 

Então, a meta de superávit primário a que se refere o art. 2º pode ser reduzida do 

montante das desonerações de tributos e dos gastos relativos ao PAC. 

 Ora, tenha a santa paciência! Esse é o cheque em branco que a Presidente 

da República está aqui pedindo, agora, ao Congresso Nacional. 
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 Se os Srs. Deputados e Senadores votarem a favor dessa esdrúxula lei, 

desse projeto de lei que veio para o Congresso Nacional, será um cheque em 

branco que estará sendo assinado para a Presidente da República. Não se 

estabelece o decreto de contingenciamento, e esse decreto de contingenciamento 

poderia estar complementando, talvez, o Projeto de Lei nº 36, pois só as 

desonerações em tributos já somam mais de 75 bilhões de reais, desonerações do 

PAC. 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, infelizmente, além desses 116 bilhões 

de reais, nós já temos em torno de 15 bilhões de reais de déficit. Em vez de termos 

poupança, estamos gastando aquilo que não temos. São recursos que deveriam 

estar sendo poupados. 

 Ora, Srs. Deputados e Srs. Senadores, é grave a situação. O Governo tem 

que editar um decreto de contingenciamento, mesmo que tenha que dizer que está 

com um déficit de 30 bilhões de reais. Fora isso, estão cometendo, tanto a 

Presidente, quanto o Ministro da Fazenda e o Ministro do Planejamento, crime de 

responsabilidade e podem ser responsabilizados por isso. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Sr. Presidente, questão de ordem, 

art. 19. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Art. 19, eu vou responder 

a V.Exa. 

 Os técnicos... 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Deixe-me formular a questão de 

ordem. V.Exa. não pode responder uma questão de ordem antes de eu fazê-la. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Tudo bem, tudo bem. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - “Art. 19. Das reuniões das 

Comissões Mistas lavrar-se-ão atas, que serão submetidas à sua apreciação.” 

 Eu peço a V.Exa. a discussão das atas das reuniões anteriores ainda não 

lidas, a discussão delas, a leitura, discussão e votação das atas das reuniões 

anteriores da Comissão Mista de Orçamento. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Sr. Presidente, eu peço a palavra 

também para discutir, porque o Deputado Pauderney já começou a discutir o 

mérito... 
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 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Eu quero aqui defender o que foi dito... 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 (O microfone é desligado.) 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO  - A questão de ordem tem que ser 

respondida, Senador. É regimental. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Senador, contenha-se... Respeite... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vamos com calma, vamos 

com calma. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - ... uma questão de ordem a 

V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Calma, gente! Não é no 

grito que se ganha. A democracia tem limites. Então, calma. 

 O seu Líder ali fez um requerimento. Quanto ao art. 19, todas as atas 

anteriores — e V.Exa. talvez não estivesse aqui na reunião — foram lidas na última 

reunião. A única que falta foi a da semana passada, porque os técnicos não tiveram 

tempo de... 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Eu quero que leia a ata da 

convocação anterior. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não tem, porque não está 

pronta, não está pronta. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Mas é compulsório, Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. está com a 

palavra... 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Não é “não tem”; V.Exa. tem que 

suspender a votação. Se não tem, não pode começar — pelo amor de Deus! 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO  - Como não tem? Como não tem? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não está pronta. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Como é que vai começar a 

sessão... 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 
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 (Tumulto.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Izalci... 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Tem que ler a ata, Presidente. O 

senhor tem que ler a ata. Não tem jeito de não ler a ata. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Sr. Presidente, eu levantei a 

questão de ordem... 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 (Ata, ata, ata...) 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, o senhor tem que 

suspender a sessão até que a ata seja... 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O Deputado Izalci está 

com a palavra. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Suspende a sessão, Presidente. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 (O microfone é desligado.) 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO  - A sessão tem que ser suspensa até 

que... Se a ata não está pronta... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Izalci, por gentileza, com a 

palavra. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Tem que suspender a sessão. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Presidente, uma questão de 

ordem... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Podem gritar, mas ele está 

com a palavra. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Tem que suspender a sessão e 

produzir a ata... 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO  - Eu levantei a questão de 

ordem em tempo, Sr. Presidente... Sr. Presidente, eu levantei a questão de ordem 

em tempo... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Se não está pronta... 
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 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - ... e, se não está pronta, que seja 

elaborada a ata. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Sr. Presidente, anteriormente a 

essa questão eu levantei uma questão de ordem. Eu gostaria que fosse seguida a 

ordem e que o senhor me respondesse, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O Deputado Izalci tinha 

pedido antes de V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO  - Sr. Presidente, eu fui o primeiro 

a levantar uma questão de ordem nesta sessão. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - A leitura da ata, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO  - Sr. Presidente, quando o 

senhor iniciou a sessão eu levantei uma questão de ordem. Sr. Presidente, eu 

levantei a questão de ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Pode gritar. Deputado 

Izalci, com a palavra. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Art. 111 do Regimento do Senado. 

“Os trabalhos da Comissão iniciar-se-ão...” 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO  - Sr. Presidente, eu levantei a 

questão de ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não vai ter. V.Exa. vai ter 

a palavra depois dele. Pode gritar. Deputado Izalci, com a palavra. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Sr. Presidente, eu levantei a 

questão. Sr. Presidente, quando o senhor iniciou a sessão eu já levantei a questão 

de ordem. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Presidente, eu recorro ao Plenário. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO  - Sr. Presidente, pela ordem, o 

senhor tem que me dar a palavra. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI  - Sr. Presidente, primeiro, eu quero fazer a 

indagação a V.Exa.... 
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 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO  - Sr. Presidente, quando o 

senhor iniciou a sessão eu levantei uma questão de ordem. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Leitura da ata. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI  - Quer passar para ele primeiro e depois eu falo? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. está com a palavra. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI  - Sr. Presidente, primeiro, eu queria indagar...

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO  - Sr. Presidente, eu levantei uma 

questão de ordem... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - É melhor passar para ele. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - ... quando V.Exa. iniciou a 

sessão. Eu gostaria que ela fosse respondida. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu gostaria que V.Exa. 

respeitasse o Deputado Izalci, que está com a palavra. Depois V.Exa. terá a palavra. 

Tudo bem? Antes de V.Exa. ainda tem o Relator, que se inscreveu anteriormente. 

Está tudo escrito aqui. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. DEPUTADO IZALCI  - Presidente, primeiro... 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO  - ... V.Exa. não é maior que o 

Regimento desta Casa. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - O Regimento é claro. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Isso. Vamos respeitar. A 

orientação aqui da Mesa, e que eu passei para V.Exa., é que não foi feita a ata, a 

última ata, porque os funcionários ainda não a fizeram. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO  - Então, não pode começar. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Então, suspenda a reunião e faça a 

ata. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Amanhã a gente lê a ata. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Não, senhor. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra V.Exa. 
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 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Não, senhor. Não há essa previsão 

regimental de o senhor ler a ata quando o senhor quiser. Não há essa previsão 

regimental. A leitura da ata é prerrogativa dos Parlamentares. Suspenda a reunião e 

produza a ata. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. vai falar? Se não 

for falar, eu vou passar para o Relator. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não está pronta. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Então, espere. Suspenda a 

reunião. V.Exa. não vai atropelar desse jeito. V.Exa. não... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. sabe que eu não 

atropelo. Da outra vez eu não encerrei? 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Não, mas não vai fazer isso. Se 

V.Exa. quiser fazer... 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 A SRA. SENADORA VANESSA GRAZZIOTTIN  - Presidente, peça pra 

falarem ao microfone. É um desrespeito à Mesa. Isso é desrespeito à Mesa, à Casa, 

aos Parlamentares. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exas. estão 

ultrapassando os limites. Eu não tenho paciência... Senta! Então senta lá! Vamos 

discutir lá, mas aqui na mesa não! 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Olha, vamos sentar. Se 

vocês não sentarem, não vai ter nada aqui. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Então, senta lá! Não 

venham com essa história de Cuba, de (ininteligível), porque vocês não entendem 

porra nenhuma disso... 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vamos lá! Dá pra hoje. 

Nós vamos votar tudo hoje — a não ser que vocês não queiram. 

 Vamos ler a ata. Espera aí. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Presidente, eu estava com a palavra.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. pediu a palavra? 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Pedi, claro. A não ser que V.Exa. não a 

queira dar. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, eu estou com a palavra ou o 

Deputado Silvio Costa? V.Exa. tinha me passado a palavra. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu passei a palavra a 

V.Exa., mas V.Exa. não falou. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu quero falar. Eu quero que V.Exa. me garanta. 

Depois... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Um minutinho só, 

Deputado Silvio. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, eu estou inscrito 

para uma questão de ordem. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Primeiro, Deputado Silvio... 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Eu estava inscrito. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Ele já tinha passado a palavra. V.Exa. pode 

aguardar um pouquinho. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - É que ele não falou. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Eu estava inscrito, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu quero 

perguntar a V.Exa.: esta sessão está sendo transmitida pela TV Câmara ao vivo? Sr. 

Presidente, estou fazendo uma pergunta a V.Exa.: esta sessão está sendo 

transmitida ao vivo pela TV Câmara? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deve estar. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Deve, não! Se não estiver, eu gostaria que 

V.Exa. pudesse solicitar que seja transmitida, para que a população saiba o que está 

acontecendo aqui neste momento. 
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 A SRA. SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN  - É bom, Presidente! É muito 

bom, para que se veja o desrespeito aqui! É bom! 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, eu gostaria de garantir a minha 

palavra. Eu quero que se desconte isso do meu tempo. 

 Segundo, eu quero dizer o seguinte: eu estava aqui quando o Deputado 

Rodrigo de Castro pediu a questão de ordem, e V.Exa. não atendeu o Deputado 

Rodrigo de Castro, e encerrou simplesmente. 

 Eu quero dizer também, Sr. Presidente: nós estamos num regime 

democrático, temos que respeitar as minorias; pelo menos, nas outras Comissões, a 

gente sempre as respeitou. E aí, Sr. Presidente, como contador que sou de 

profissão, eu me sinto agredido mesmo com essa posição que está sendo tomada 

pelo Governo. 

 V.Exa., Senador Jucá, pediu que se explicasse... Essa explicação... Eu quero 

dizer que a Presidenta Dilma poderia justificar os erros que cometeu, encaminhar ao 

Congresso uma justificativa, por que chegou a esse ponto de, no finalzinho do ano... 

É como se fosse uma partida de futebol: o time está perdendo de 2 x 0 e, aos 45 

minutos do segundo tempo: “Vamos mudar a regra do jogo”. É isso que está 

acontecendo. 

 A população, Sr. Presidente, não entende muito bem o que é LDO, o que é 

LOA, o que é PPA. Para que a população que está nos assistindo entenda o que 

está acontecendo aqui, eu quero dizer que é mais ou menos assim. Todo mundo 

que está em casa tem a sua receita, normalmente o salário — se for empresário, o 

pró-labore, a distribuição de lucro —, e tem a sua despesa. Aí o pai faz uma reunião 

com a família toda e diz: “Olha, a minha receita é igual à despesa, mas eu preciso 

investir em educação; nós temos que continuar investindo”. O congresso, a família 

aprova e estabelece a regra do jogo. Aí o pai entra no cheque especial, começa a ir 

a boates, fazer despesa desnecessária, coisas absurdas. E aí, no final, reúne a 

família e diz: “Olha, extrapolei, vamos ter que mudar a regra. Vamos considerar o 

seguinte: o que nós gastamos no cartão de crédito, o que tivemos que fazer durante 

o ano não vale mais”. Aí, muda a regra. É isso que está acontecendo. 

 Eu quero dizer que — e alertei para isso na ocasião —, quando nós 

aprovamos aqui, e com a minha ressalva, crédito suplementar na última sessão, o 
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Governo já estaria cometendo, como cometeu em outras oportunidades, o crime de 

responsabilidade fiscal. Por quê? Porque aprovou aqui crédito que não tinha. Já 

estava extrapolada a questão do superávit primário estabelecido e aprovado pelo 

Congresso. 

 Então, o que está acontecendo hoje, Sr. Presidente, é uma coisa muito grave. 

A população brasileira precisa entender que o que o Governo está fazendo, e a base 

do Governo, é passando um trator, é mudando a regra do jogo no final do 

campeonato, é cometendo uma irresponsabilidade fiscal. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Encerrando, Deputado 

Izalci. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Quero, se me permite, Sr. Presidente, 

compensar o tempo. Para encerrar, quero fazer um apelo principalmente ao PMDB, 

a alguns partidos da base, o PP, o PR, o próprio PROS, que não cometam... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu peço a V.Exa., 

Deputado Izalci, que encerre. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Veja bem, Sr. Presidente, eu recebi há pouco 

um telefonema de um prefeito. Esses subsídios que foram dados, do IPI, atingiram a 

Prefeitura também, atingiram os Estados também. Então, se nós estamos aqui 

anistiando a Presidenta Dilma, nós temos que anistiar também todos os Prefeitos e 

todos os Governadores. Não é verdade isso? 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Eu quero falar, Presidente! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Olha, vamos fazer o 

seguinte. Eu vou tomar uma decisão aqui. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Quanto tempo eu tenho para falar, Sr. 

Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Terminou. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu vou tomar uma 

decisão. Um minuto só. O Presidente está com a palavra. Eu vou suspender a 

sessão por meia hora... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Deixe-me concluir, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Não, não, Presidente, por favor! 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - ... e vamos providenciar a 

ata. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA  - Sr. Presidente, eu tenho uma proposta. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Dentro de 45 minutos 

voltamos aqui. 

 (Tumulto.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Está suspensa a reunião. 

 (Reunião suspensa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vamos reiniciar os 

trabalhos. Eu vou pedir ao Senador Romero Jucá que leia a primeira ata. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Questão de ordem, uma questão 

de ordem. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Peço a dispensa da leitura da ata. 

 (Tumulto.) 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - “Ata da Décima Oitava Reunião 

Ordinária da 4ª Sessão Legislativa, da 54ª Legislatura, da Comissão Mista de 

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, realizada em 11 e 12 de novembro de 

2014...” 

 (Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Questão de ordem! Uma questão 

de ordem! 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Quero dispensa da leitura da ata. 

 (Tumulto.) 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Não, tem que ler a ata. Não, a ata está 

sendo distribuída. 

  “Às quatorze horas e trinta minutos do dia onze de 

novembro de dois mil e quatorze, reuniu-se a Comissão 

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, no 

Anexo II, Plenário 02 da Câmara dos Deputados...” 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Presidente, tem que distribuir a ata! 

Distribuição da ata, Sr. Presidente! 
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 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - “... Ana Amélia, Cyro Miranda, Flexa 

Ribeiro, Gleisi Hoffmann, Romero Jucá, Vicentinho Alves e Waldemir Moka - 

Titulares...” 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Regimentalmente, tem que distribuir 

a ata! 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Tem que distribuir a ata no plenário da 

Comissão! 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - “... Ângela Portela, Ataídes 

Oliveira,Janete Capiberibe, Ruben Figueiró e Vital do Rêgo - Suplentes; Alexandre 

Toledo, Alexandre Toledo, Betinho Rosado, Beto Faro, Daniel Almeida, Devanir 

Ribeiro, Felipe Maia, Gastão Vieira, Geraldo Resende, Givaldo Carimbão, Ivan 

Valente...” 

 (Intervenção simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Vai distribuir. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Tem que distribuir a ata, Sr. Presidente! 

Ninguém tem a ata para acompanhar! Não é possível esse procedimento! 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, o Senador Romero 

Jucá está perdendo o tempo dele, perdendo o tempo dele. 

 (Tumulto.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Olhem o que diz o art. 24: 

“Art. 24. A sessão poderá ser suspensa por conveniência da ordem”. 

 Se não houver ordem, eu vou suspender a sessão. 

 (Tumulto.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Senador Romero Jucá, 

continue com a leitura. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - “... Titulares; Alceu Moreira, Alfredo 

Kaefer, Arnon Bezerra, Assis Carvalho (...) Cláudio Puty (...) Lázaro Botelho, Paulo 

Foletto, Reginaldo Lopes, Ronaldo Zulke - Suplentes...” 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Distribuição da ata, Presidente! Presidente, eu 

quero distribuição da ata. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - “... Compareceram também os 

Deputados Amauri Teixeira, Domingos Sávio e Vanderlei Macris, como não-
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membros. Deixaram de comparecer os Deputados Alexandre Santos, Benjamin 

Maranhão, Cleber Verde, Dimas Fabiano...” 

 (Não identificado)  - Está errado, Sr. Presidente! 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, reitero o pedido: vamos 

distribuir a ata da reunião anterior na Comissão! 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - “... Eduardo Sciarra, Eurico Júnior, Félix 

Mendonça Júnior, Lucio Vieira Lima, Luiz Fernando Machado, Moreira Mendes, 

Sandro Mabel, Urzeni Rocha e Wilson Filho. Justificou a ausência o Senador Jorge 

Viana. ABERTURA: Às 15h06, havendo número regimental, o senhor Presidente 

declarou abertos os trabalhos e os suspendeu às 15h08...” 

 (Não identificado) - Sr. Presidente, tem dois Milton Monti e dois Nilson 

Leitão. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Continuando: 

  “Às 18h05 houve reabertura dos trabalhos e 

imediata suspensão. No dia 12 de novembro, às 15h01 

houve reabertura e nova imediata suspensão. Às 15h18 

houve reinicio dos trabalhos e passou-se à apreciação 

das Atas das seguintes Reuniões: 14ª Reunião Ordinária, 

realizada nos dias 5 e 6/8/2014; 15ª Reunião Ordinária, 

realizada no dia 2/9/2014; 16ª Reunião Ordinária, 

realizada no dia 14/10/2014; 17ª Reunião Ordinária, 

realizada nos dias 28 e 29/10/2014; e 4ª Reunião 

Extraordinária, realizada no dia 5/11/2014. Por consenso, 

foi dispensada a leitura das Atas que, em votação, foram 

aprovadas por unanimidade. Questão de Ordem: Às 

15h38, o Deputado Izalci (PSDB/DF) levantou Questão de 

Ordem solicitando realização de Reunião de Audiência 

Pública com o Secretário do Tesouro Nacional, com 

fundamento no artigo 131 do Regimento Comum do 

Congresso Nacional, exigindo o cumprimento do § 4° do 

art. 9° da Lei de Responsabilidade Fiscal — Lei 

Complementar n° 101/2000, que determina: ‘Art. 9° Se 
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verificado, ao final de um bimestre, que a realização da 

receita poderá não comportar o cumprimento das metas 

de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo 

de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público 

promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, 

nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e 

movimentação financeira, segundo os critérios fixados 

pela lei de diretrizes orçamentárias. § 4° Até o final dos 

meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo 

demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais 

de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão 

referida no § 1° do art. 166 da Constituição ou equivalente 

nas Casas Legislativas estaduais e municipais.’ O 

Deputado argumentou que a última vez que o Secretário 

do Tesouro Nacional compareceu perante esta Comissão 

foi em junho de 2012, quando o Sr. Arno Hugo Augustin 

Filho se prestou a apresentar os esclarecimentos quanto 

ao cumprimento das metas fiscais referentes ao segundo 

e terceiro quadrimestre de 2011 e o primeiro quadrimestre 

de 2012. O segundo e terceiro quadrimestre de 2012, os 

três quadrimestres de 2013 e o primeiro e o segundo 

quadrimestre de 2014 estariam pendentes de explanação 

perante este Plenário, conforme consta da relação das 

Audiências Públicas realizadas nesta Comissão. Desta 

forma, solicitou ao Presidente da CMO que proceda a 

marcação da Audiência Pública, ainda para a próxima 

semana, para receber o Secretário do Tesouro Nacional 

para que este apresente os esclarecimentos quanto ao 

cumprimento das metas fiscais referentes segundo e 

terceiro quadrimestre de 2012, os três quadrimestres de 

2013 e o primeiro e o segundo quadrimestre de 2014. O 

Presidente informou que a Secretaria da CMO já esta 
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providenciando o agendamento de Reunião de Audiência 

Pública com o Secretário do Tesouro Nacional e está 

aguardando a confirmação de data para realização do 

evento. ORDEM DO DIA: o Presidente informou que 

houve acordo na Reunião do Colegiado de 

Representantes das Lideranças Partidárias com assento 

na Comissão para votação, apenas, do Relatório 

apresentado à Medida Provisória n° 655/2014-CN, 

Relatório Preliminar com Emendas apresentado ao 

Projeto de Lei n° 3/2014-CN (PLDO/2015), e Relatório 

apresentado ao Projeto de Lei n° 31/2014-CN, constantes 

dos itens nºs 1 e 2 da Pauta, e EXTRAPAUTA. 

Posteriormente, houve acordo para votação do Relatório 

apresentado ao Projeto de Lei n° 9/2014-CN, item nº 6 da 

Pauta. 1 - Conforme o disposto no parágrafo único do art. 

110 da Resolução n°1/2006, do Congresso Nacional, o 

Presidente anunciou a apreciação do Relatório 

apresentado à Medida Provisória n° 655/2014-CN, que 

“Abre crédito extraordinário, em favor de Operações 

Oficiais de Crédito, no valor de R$5.400.000.000,00 

(Cinco bilhões e quatrocentos milhões de Reais), para o 

fim que especifica.” Relator: Senador Antonio Carlos 

Rodrigues. Não foram apresentadas emendas. Voto: pela 

aprovação da Medida Provisória, nos termos propostos 

pelo Poder Executivo. Ausente o Relator, foi designada a 

Senadora Ana Amélia (PP/RS) como Relatora ‘ad hoc’. O 

Relatório foi aprovado por unanimidade. 2 - Relatório 

Preliminar com Emendas apresentado ao Projeto de Lei 

n° 3/2014-CN, que ‘Dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2015 e dá 

outras providências’. Relator: Senador Vital do Rêgo. 

Foram apresentadas 14 emendas. Voto: pela aprovação 
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na forma ora apresentada, com as alterações do texto da 

Parte Especial em virtude do acolhimento de parte das 

emendas. Quanto às 14 (quatorze) emendas 

apresentadas, o Relator indicou para aprovação as 

emendas de n° 2, 7, 8 e 14; aprovação parcial das de n° 

3, 4, 6, 12 e 13, e rejeição das demais. Na continuação da 

12ª Reunião Ordinária, realizada em 02 de julho de 2014, 

o Relator apresentou o Relatório Preliminar com 

Emendas, cuja apreciação foi adiada. E nesta reunião, em 

12/11/2014, a discussão foi iniciada e foi aberto o prazo 

para apresentação de destaques. A discussão foi 

encerrada e não foram apresentados destaques. Em 

votação, o Relatório Preliminar foi aprovado por 

unanimidade. REQUERIMENTO PARA INVERSAO DE 

PAUTA. Requerimento para inversão de pauta, no sentido 

de apreciar o Relatório apresentado ao Projeto de Lei n° 

9/2014-CN, constante do item nº 6 da Pauta. Autor: 

Senador Vital do Rêgo (PMDB/PB). Aprovado por 

unanimidade. 6 - Relatório apresentado ao Projeto de Lei 

n° 9/2014-CN, que ‘Abre ao Orçamento Fiscal da União, 

em favor das Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho e 

do Ministério Público da União, crédito suplementar no 

valor de R$ 41.455.831,00 (Quarenta e um milhões, 

quatrocentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e trinta e 

um Reais) para reforço de dotações constantes da Lei 

Orçamentária vigente’. Relator: Deputado João Maia. Não 

foram apresentadas emendas. Voto: pela aprovação do 

Projeto de Lei, na forma do Substitutivo apresentado, que 

incorpora 1 (uma) emenda de relator. O Relator 

apresentou o Relatório. Não houve discussão. O 

Presidente informou que recebeu a Contestação n° 

001/2014, de autoria do Deputado Jaime Martins, que, 
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com base no art. 148 da Resolução n° 1/2006, propôs 

contestação à admissibilidade da Emenda de Relator n° 1, 

apresentada ao Projeto de Lei n° 09/2014. O Presidente 

declarou prejudicada a contestação, em virtude da 

ausência do autor. Em votação, o relatório foi aprovado 

por unanimidade. REQUERIMENTO PARA INCLUSÃO 

NA PAUTA. Requerimento para inclusão na pauta do 

relatório apresentado ao Projeto de Lei n° 31/2014. 

Autora: Senadora Ana Amélia. Aprovado por 

unanimidade. EXTRAPAUTA. — Relatório apresentado 

ao Projeto de Lei n° 31/2014-CN, que ‘Abre ao Orçamento 

da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da 

Previdência Social, crédito especial no valor de R$ 

248.265.342,00 (duzentos e quarenta e oito milhões, 

duzentos e sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta e 

dois reais), para o fim que especifica’. Relatora: Senadora 

Ana Amélia. Não foram apresentadas emendas. Voto: 

pela aprovação do Projeto de Lei, na forma proposta pelo 

Poder Executivo. Aprovado por unanimidade. Às 

16h23min o Presidente anunciou o encerramento dos 

trabalhos. E, para constar, eu, Maria do Socorro. Dantas, 

lavrei a presente ata, que, após a sua aprovação, será 

assinada pelo Presidente e encaminhada para publicação 

no Diário do Senado Federal. Os trabalhos foram 

gravados e, depois de traduzidos, integrarão esta ata. 

Deputado Devanir Ribeiro, Presidente.” 

 Esta é a ata, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Presidente. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Questão de ordem, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 
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 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - “Ata da 2ª Reunião de Audiência Pública 

da 4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 54ª Legislatura, da 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, realizada em 11 de novembro de 2014. Às 

quinze horas e vinte e um minutos do dia onze de 

novembro do ano de dois mil e quatorze, reuniu-se a 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, no Plenário 2, do Anexo II da Câmara dos 

Deputados, sob a Presidência do Deputado Devanir 

Ribeiro (PT/SP). Esta reunião foi convocada para ouvir a 

Sra. Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, Miriam Belchior, acerca da Proposta 

Orçamentária para 2015 — Projeto de Lei n° 13/2014, que 

‘Estima a receita e fixa a despesa da União para o 

exercício financeiro de 2015’, em atendimento ao art. 29 

da Resolução do Congresso Nacional...” 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Não foi distribuída a cópia dessa ata. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - “...Foi registrado o comparecimento dos 

membros: Deputados titulares: Alexandre Toledo, Beto 

Faro, Daniel Almeida, Devanir Ribeiro, Felipe Maia, 

Gastão Vieira, Geraldo Resende, Ivan Valente, Jaime 

Martins, João Leão, Luciano Castro, Luiz Alberto, Marcos 

Rogério, Milton Monti, Paulo Pimenta, Professora Dorinha 

Seabra Rezende, Rodrigo de Castro, Sandra Rosado, 

Silvio Costa, Vilson Covatti e Waldenor Pereira; 

Senadores titulares: Ana Amélia, Cyro Miranda, Flexa 

Ribeiro, Gleisi Hoffmann, Romero Jucá, Vicentinho Alves 

e Waldemir Moka; Deputados suplentes: Alceu Moreira, 

Carlos Melles, Cláudio Puty, Dr. Jorge Silva, Izalci, João 

Magalhães, João Maia, Lázaro Botelho, Paulo Foletto e 

Reginaldo Lopes; e Senadores suplentes: Ângela Portela, 

Ataídes Oliveira, João Capiberibe e Ruben Figueiró. Foi 
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registrado o comparecimento dos Parlamentares não 

integrantes da Comissão: Deputados Amauri Teixeira, 

Domingos Sávio e Vanderlei Macris. Teve a ausência 

justificada o Senador Titular Jorge Viana. ABERTURA: O 

Presidente declarou iniciada a reunião e convidou as 

seguintes autoridades para compor a mesa: Ministra de 

Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Sra. 

Miram Aparecida Belchior; o Secretário de Orçamento 

Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, Sr. José Roberto Fernandes Júnior; o Relator-

Geral da Proposta Orçamentária para 2015, Senador 

Romero Jucá e o Relator da Receita do Projeto de Lei 

Orçamentária para 2015, Deputado Paulo Pimenta. Em 

seguida, o Presidente esclareceu que de acordo com o 

estabelecido no art. 398, incisos IX e X, do Regimento 

Interno do Senado Federal, a palestrante disporia de trinta 

minutos para fazer a sua exposição, só podendo ser 

aparteada desde que o permitisse. Conforme o estipulado 

no art. 398, inciso X do Regimento Interno do Senado 

Federal, os Parlamentares inscritos para interpelar a 

expositora poderiam fazê-lo estritamente sobre o assunto 

da exposição, pelo prazo de cinco minutos, tendo a 

inquirida igual tempo para responder, facultadas a réplica 

e a tréplica, pelo prazo de dois minutos. Logo após, o 

Presidente anunciou a abertura da lista de inscrições para 

o debate e transferiu a palavra à palestrante, que 

discorreu sobre o tema em apreço fazendo uso de 

projetor de multimídia. A palestrante aproveitou a 

oportunidade e explanou sobre o Projeto de Lei n° 

36/2014, que ‘altera a Lei n° 12.919, de 24 de dezembro 

de 2013, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração 

da LDO’, que estaria sendo enviado a esta Comissão. 
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Encerrada a apresentação, o Presidente passou a palavra 

ao Senador Romero Jucá, Relator-Geral da Proposta 

Orçamentária para 2015; e ao Deputado Paulo Pimenta, 

Relator da Receita, que teceram comentários sobre o 

pronunciamento da Ministra e ressaltaram a importância 

da alteração da LDO para 2014. O Presidente propôs a 

divisão da lista de inscritos em grupos de quatro 

Parlamentares, sendo concedido 5 minutos para cada 

interpelador, e após a exposição de cada grupo, a palavra 

retornaria à Ministra que responderia ao grupo de 

interpeladores. O Presidente deu prosseguimento aos 

trabalhos e concedeu a palavra aos Deputados Vanderlei 

Macris, Cláudio Puty, e aos Senadores Ana Amélia, 

Waldemir Moka. O Presidente encerrou o primeiro grupo e 

passou a palavra à Ministra para proceder aos 

esclarecimentos. Em seguida, iniciou-se o segundo grupo, 

e fizeram o uso da palavra os Senadores Ataídes Oliveira 

e Gleisi Hoffmann e os Deputados Waldenor Pereira e 

Amauri Teixeira. Encerrado o segundo grupo, a palavra foi 

dada a Ministra que respondeu ao grupo de 

Parlamentares. Em prosseguimento, o Presidente passou 

a palavra ao terceiro grupo de debatedores, e fizeram o 

uso da palavra os Deputados Domingos Sávio, Reginaldo 

Lopes, Felipe Maia, Silvio Costa, Izalci. O Presidente 

encerrou a lista de inscrição para o debate e passou a 

palavra a Ministra para proceder às respostas e as 

considerações finais. A expositora respondeu aos 

questionamentos proferidos e, concluiu a exposição 

agradecendo aos presentes e ao Presidente. 

ENCERRAMENTO: o Presidente agradeceu as presenças 

da Sra. Miriam Aparecida Belchior, da sua equipe técnica, 

bem como de todos os Parlamentares, e declarou 
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encerrada a reunião. Os trabalhos foram finalizados às 

18h05min. Para constar, eu, Maria do Socorro de Lacerda 

Dantas, Secretária Executiva, lavrei a presente ata, que, 

após a sua aprovação, será assinada pelo Presidente da 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização do Congresso Nacional e encaminhada para 

publicação no Diário do Senado Federal. Os trabalhos 

foram gravados e, depois de traduzidos, integrarão esta 

ata. Deputado DEVANIR RIBEIRO, Presidente. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Sr. Presidente, questão de ordem, 

art. 18. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Para discutir, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Falta mais uma ata, falta a 

terceira ata, vamos ler em bloco para depois nós discutirmos as três atas. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Distribui a cópia primeiro. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, eu quero discutir a 

primeira ata. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - E eu quero uma questão de ordem. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Onde é que tem essa deliberação 

de ler em bloco? Eu quero discutir a primeira ata, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, essa é a 

segunda. V.Exa. deveria colocar uma ata por vez. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Sr. Presidente, estou pedindo uma 

questão de ordem. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO  - Não foi deliberado pelo Pleno desta 

Comissão que é em bloco. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Sr. Presidente... 

 Homem do som, levanta esse som! 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Vai ser distribuída a cópia? 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - “Às quinze horas e dois minutos do dia 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 1181/14  18/11/2014 
 
 

 28

dezoito do mês de novembro do ano de dois mil e 

quatorze, foi convocada ordinariamente a Comissão Mista 

de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, com o 

objetivo de apreciar as matérias constantes da Pauta. 

Nesse período, foi registrado o comparecimento dos 

membros: Deputados titulares: Alexandre Toledo, Betinho 

Rosado, Beto Faro, Daniel Almeida, Devanir Ribeiro, 

Eduardo Sciarra...” 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Isso aqui não é... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Não há deliberação sobre 

discussão em bloco, Sr. Presidente! O senhor tem que submeter ao Plenário. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - “... Felipe Maia, Gastão Vieira, Geraldo  

Resende, Givaldo Carimbão, Jaime Martins, João Leão, Luciano Castro, Luiz 

Alberto, Luiz Fernando Machado, Marcos Rogério, Milton Monti, Paulo Pimenta, 

Penna, Rodrigo de Castro, Sandra Rosado, Silvio Costa, Urzeni Rocha...” 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - O senhor vai tornar nula esta 

reunião. O senhor vai tornar nula esta reunião. Não há previsão dessa leitura em 

bloco. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - “... Vilson Covatti, Waldenor Pereira e  

Wilson Filho; Senadores titulares: Cyro Miranda, Flexa Ribeiro, Gleisi Hoffmann, 

Jorge Viana, Romero Jucá, Vicentinho Alves e Waldemir Moka; dos Deputados 

Suplentes: Alceu Moreira, Arnon Bezerra, Cláudio Puty, Dr. Jorge Silva...” 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, isso é uma afronta 

ao regulamento desta Casa. Nós queremos discutir a primeira ata. Tem uma série de 

itens que não foram precisos. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - “...Filipe Pereira, João Ananias, João 

 Magalhães, Lázaro Botelho, Paulo Foletto, Reginaldo 

Lopes, Ronaldo Zulke e Sandes Júnior; Deputados 

suplentes: Alceu Mareira, Arnon Bezerra, Cláudio Puty, 

Dr. Jorge Silva, Filipe Pereira, João Ananias, João 

Magalhães, Lázaro Botelho, Paulo Foletto, Reginaldo 

Lopes, Ronaldo Zulke e Sandes Júnior; Senadores 
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suplentes: Angela Portela, Valdir Raupp e Vanessa 

Grazziotin...” 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Isso é um desrespeito, ler três atas 

sem fazer a discussão de nenhuma delas, sem submeter ao Plenário. Isso é 

inaceitável! 

 (Tumulto.) 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - “... Foi registrada a ausência dos 

membros titulares: Deputados: Alexandre Santos, Benjamin Maranhão, Cleber 

Verde, Ivan Valente, Lucio Vieira Lima, Nilson Leitão, Professora Dorinha Seabra 

Rezende e Sandro Mabel; Senadores: Alfredo Nascimento, Ana Amélia, Eunício 

Oliveira, Mozarildo Cavalcanti e Zeze Perrella...” 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Isso é inaceitável! Isso é 

inaceitável! O Senador Romero Jucá... 

 (Tumulto.) 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - “... Foi registrado o comparecimento do 

parlamentar não integrante da Comissão, Deputados 

Amauri Teixeira, Domingos Sávio e Vanderlei Macris. 

ABERTURA: às quinze horas e dois minutos e havendo 

número regimental para abertura, de acordo com o 

disposto no art. 134 da Resolução n° 1, de 2006, do 

Congresso Nacional, o Presidente, Deputado Devanir 

Ribeiro (PT/SP), declarou iniciados os trabalhos...” 

 (O Deputado Mendonça Filho toma a ata das mãos do Senador Romero 

Jucá.) 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Isso é uma esculhambação. 

 (Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - É isso mesmo! Se o Governo acha 

que vai tratorar... 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - “... Às quinze horas e dois minutos e 

havendo número regimental para abertura, de acordo com 

o disposto no art. 134 da Resolução n° 1, de 2006, do 

Congresso Nacional, o Presidente, Deputado Devanir 
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Ribeiro (PT/SP), declarou iniciados os trabalhos. O 

Deputado Silvio Costa (PSC/PE) fez uso da palavra para 

tecer considerações sobre a meta do superávit primário...” 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Isso é um desrespeito! 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente! Sr. Presidente! 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - “... Às 15h09min, o Deputado Domingos 

 Sávio, Vice-Líder do PSDB, levantou Questão de Ordem 

solicitando a manutenção do cronograma inicial do prazo 

para apresentação de emendas ao Projeto de Lei n° 

36/2014-CN, com fundamento no artigo 122 do 

Regimento Interno do Senado Federal...” 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, V.Exa. não tem o 

direito de fazer isso, não! 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Esta Casa não pode ser serviçal do 

Palácio, é um absurdo. Esta Casa tem que ter autonomia, tem que ser respeitada.  

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - “... Desta forma, solicitou ao Presidente  

que procedesse à manutenção do cronograma inicial do 

prazo para apresentação de emendas à referida Matéria, 

qual seja, de 17 a 24 de novembro de 2014. Ressaltou, 

ainda, que, ineditamente, foi colocado o prazo de horário 

para o seu término, qual foi até às 17 horas do dia 17 de 

novembro, antecipando-se ao final do expediente da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal...” 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Isso é um absurdo! Isso é um 

absurdo! Isso é fazer papel de fantoche, fantoche do Planalto. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - “... O Presidente informou que de fato 

houve uma publicação inicial do cronograma e no dia 12 

de novembro recebeu um comunicado do Presidente do 

Congresso Nacional, Senador Renan Calheiros, 

informando da alteração do cronograma e logo em 

seguida transmitiu a informação aos parlamentares 

através de email e da página da CMO. Às 15h19min, o 
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Deputado Felipe Maia (DEM/RN), levantou Questão de 

Ordem solicitando o encerramento da reunião, apoiado 

pelo Deputado Mendonça Filho, Líder do Democratas...” 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Isso é um absurdo! É um 

desrespeito! Tem que pedir a nulidade desta sessão. Tem que pedir a nulidade! 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - “... com fundamento no art. 29 do  

Regimento Comum do Congresso Nacional, exigindo o 

cumprimento do § 1° , do art. 29: “A hora do início da 

sessão, o Presidente e os demais membros da Mesa 

ocuparão os respectivos lugares; havendo número 

regimental, será anunciada a abertura dos trabalhos. § 1° 

Não havendo número, o Presidente aguardará, pelo prazo 

máximo de 30 (trinta) minutos, a complementação do 

quórum; decorrido o prazo e persistindo a falta de 

número, a sessão não se realizará.” Em seguida, solicitou 

ao Presidente o encerramento da reunião...” 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Vocês querem tratorar! Vocês 

querem desrespeitar o mandato de cada Deputado e de cada Senador da Oposição. 

Isso é inaceitável! Isso é inaceitável! Vocês já estão querendo implantar a ditadura 

agora. Vocês querem implantar aqui no Congresso e fazer propaganda para o povo 

de que está tudo bem. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - “...ENCERRAMENTO: O Presidente  

acatou o pedido e encerrou os trabalhos. Antes, 

comunicou a realização de reunião extraordinária, 

convocada anteriormente, para o mesmo dia, 18 de 

novembro, terça-feira, às 18 horas, no plenário 2 da 

Câmara dos Deputados. Para constar, eu, Maria do 

Socorro de Lacerda Dantas, Secretária Executiva, lavrei a 

presente Ata, que, após a sua aprovação, será assinada 

pelo Presidente e encaminhada para publicação no Diário 

do Senado Federal. Os trabalhos foram gravados e, 
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depois de traduzidos, integrarão esta Ata. Deputado 

Devanir Ribeiro, Presidente...” 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Isso é papel de serviçais do 

Planalto, que não respeitam o País e não respeitam a democracia. É inaceitável, Sr. 

Presidente, ler em bloco e discutir em bloco, sem ouvir o Plenário. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vamos agora... Vamos 

sentar primeiro. Vamos sentar, vamos sentar. Senta lá, senta lá, por favor. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Isso é um desrespeito! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Senta lá que eu vou 

explicar. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Isso é inaceitável. Lembrem-se de 

que não são apenas alguns Deputados e Senadores. São mais de 51 milhões de 

brasileiros que não aceitam essa imposição ditatorial. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Olha, vamos sentar 

primeiro. Se não obedecerem a ordem, não tem nada. Vamos sentar, com 

tranquilidade. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - É o que prevalece aqui: “os 

trabalhos das comissões iniciar-se-ão, salvo deliberação em contrário, pela leitura e 

discussão da ata da reunião anterior...” 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vamos tocar. Vamos às 

inscrições. Cadê o Deputado Puty? 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Vocês vão seguir o exemplo de 

Cuba e da Venezuela? 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Sr. Presidente, eu me inscrevi para 

dizer que estou de acordo com a Mesa. Voto favorável à ata. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Vocês já cassam a palavra. Vão 

querer cassar o mandato também? É isso? Só porque ganharam a eleição acham 

que vão calar todo mundo? Não vão, não. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Sr. Presidente, quero uma questão 

de ordem, art. 18. 
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 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Quer votar em bloco? Submeta ao 

Plenário. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Olhem, se vocês não 

pararem de gritar, eu não vou interpretar o que o Deputado Puty falou aqui. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Eu quero uma questão de ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O que o Deputado Puty 

falou? 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Se parar de gritar, a gente bota para 

votar direto. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Por que o Deputado Puty tem que 

ser ouvido e os outros não? 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Sr. Presidente, uma questão de 

ordem. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Porque eu estou inscrito. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente! 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Questão de ordem! 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Para ser ouvido tem que ser da 

base do Governo? Para ser ouvido tem que ser da base do Governo, é isso? 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente! 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Nós estamos em fase de 

discussão da ata, é isso? 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente!  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Em votação. Vamos 

colocar em votação as três atas lidas... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu quero discutir cada ata. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, questão de ordem. Eu quero me 

inscrever. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Tem que ser discutida cada ata, é 

prerrogativa minha. V.Exa. não vai cassar o meu mandato. Nenhum Deputado e 

nenhum Senador aqui vai cassar o meu mandato. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 
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 (O microfone é desligado.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Sentem-se, fazendo o 

favor. Pessoal, vamos ficar tranquilos. Há uma aqui uma questão de ordem do 

Deputado Mendonça Filho. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Tenha respeito com os 

Parlamentares que estão aqui. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Tá. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Cortou o microfone. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Sr. Presidente, primeira coisa. Eu 

pediria aqui ao cidadão que opera o som que, por favor, aumente um pouco o 

volume, porque o volume está baixo, para que a gente possa falar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O som está normal, a 

gritaria é que está muito grande. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Não, está normal para V. Exa., 

para quem está aqui, não está normal. Por favor, um pouco mais de volume no som.  

 Eu quero dizer para V. Exa. o seguinte, na democracia, a gente tem que 

respeitar as leis, a Constituição. O Regimento é a nossa lei, a que organiza o 

funcionamento do Parlamento, do Congresso Nacional. 

 Infelizmente, ao que eu estou assistindo hoje é uma cena vergonhosa da 

sessão da Comissão Mista de Orçamentos do Congresso Nacional, porque, desde o 

primeiro momento, meu caro Presidente, o Regimento Interno Comum às duas 

Casas está sendo desrespeitado. 

 A gente está passando por cima... A gente não, a Presidência está passando 

por cima do Regimento Interno, começou uma sessão sem quórum, porque não 

havia Senadores em número — o que era fundamental — suficiente, para que a 

gente pudesse ter os trabalhos iniciados. 

 Eu estou com a palavra, Sr. Presidente, art. 18. E eu quero lhe dizer que V. 

Exa. suspendeu a sessão alegando um item do Regimento Interno do Senado da 

República, que diz que a sessão pode ser suspensa quando há tumulto. Foi isso que 

V. Exa. invocou. Até aí, tudo bem, tumulto grave. Eu acho que o tumulto não era 

nem tão grave, tendo em vista o fato de que o Regimento estava passando por cima 
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da Minoria, da Oposição na Casa. E o Regimento tem que ser respeitado pela 

Maioria, tem que ser respeitado por todos os Parlamentares, pela Minoria também. 

 V. Exa., infelizmente, não está cumprindo o Regimento Interno do Congresso 

Nacional. Eu devo dizer isso. V. Exa. suspendeu a sessão da Comissão Mista, 

Presidente Devanir — eu estou com a palavra —, suspendeu a sessão desta 

Comissão Mista de Orçamentos para preparar a ata. 

 A ata, como se sabe — e isso é básico no Parlamento — é a primeira coisa, 

depois do Expediente, a que o Presidente procede, ele manda fazer a leitura da ata. 

Então, esta sessão é toda nula: ela é nula no início da sessão, porque, tanto a minha 

pessoa, como Parlamentar, membro da Câmara Federal, como o Deputado Rodrigo 

de Castro... 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Membro da Comissão. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - ... que é membro da Comissão 

Mista de Orçamento, ambos, eu e ele, nós invocamos o Regimento Interno do 

Congresso Nacional e dissemos a V. Exa. que nós não tínhamos número para 

começar esta sessão — em tempo, em tempo. 

 V. Exa. fez de conta que não ouviu, fez de conta que não nos viu. Isso é muito 

grave, Presidente. E a gente, como eu disse há pouco, não está numa sessão do 

Congresso bolivariano da Venezuela, a gente não está numa sessão da assembleia 

cubana, em há um partido único que comanda. 

 Dá para sentir, claramente, qual é a tendência deste Governo, que quer fazer 

do Parlamento brasileiro um apêndice do Poder Executivo, isso é inaceitável, isso é 

inadmissível que aconteça. E eu quero pedir a V.Exa. que, tendo em vista o artigo 

18 do Regimento Interno do Congresso Nacional, que V.Exa. invocou alegando 

tumulto, suspendeu para preparar a ata, como esse processo não é possível, de 

acordo com o Regimento Interno do Congresso Nacional, V.Exa. neste instante tem 

que encerrar a sessão. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Presidente... 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Não tem mais espaço, porque 

descumpriu no início, descumpriu no meio e descumpriu no fim. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Encerrou? 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Presidente... 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 1181/14  18/11/2014 
 
 

 36

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Então, eu peço a V.Exa. que 

encerre a sessão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Tudo bem. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Presidente, eu estou inscrito. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para uma questão de 

ordem o Deputado, que já faz tempo... 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - E a resposta para a questão de 

ordem? 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - A questão de ordem de 

Silvio Costa. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu estou inscrito, Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Está inscrito. Ele pediu 

uma questão de ordem. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Presidente, a resposta da minha 

questão de ordem. V.Exa. tem que responder a minha questão de ordem primeiro. 

Qual é a resposta que V.Exa. oferece à minha questão de ordem? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Matéria preclusa. Isso que 

V.Exa. falou já não existe mais. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Eu recorro. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O senhor recorreu da outra 

vez. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Presidente... 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Eu recorro, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra o Deputado 

Silvio Costa. Eu já respondi a V.Exa. 

 (Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Eu estou recorrendo e V.Exa.... 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu peço a V.Exa. que se 

sente, primeiro. 
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 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Respeite o Regimento! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - E respeite a mim! Me 

respeite! 

 O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - É você que está me 

desrespeitando desde o começo. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) Olhe aqui, olhe, é 

irrecorrível: “Art. 132. É irrecorrível a decisão da Presidência em questão de ordem, 

salvo se estiver relacionada com dispositivo constitucional”. 

 Já respondi. 

 Deputado Silvio Costa, V.Exa. tem a palavra. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Isso é resolução (ininteligível.) 

Comissão Mista (ininteligível). Isto aqui não é Bolívia, não. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Presidente, o problema é o seguinte... 

Deputado Mendonça Filho, olhe, eu queria começar dizendo o seguinte: o DEM, o 

PPS e o PSDB, regimentalmente, há 40 minutos vocês tinham razão, sim, porque as 

atas não estavam prontas e, evidentemente, sem ata não pode começar a sessão. 

Esse é o primeiro ponto. Agora, eu queria fazer um apelo aqui, porque não está no 

Regimento esse tipo de comportamento da Oposição, ou seja... 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Nem da Presidência. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Deixe-me concluir, por favor, Deputado 

Pauderney. Quando o Presidente não acata uma proposição da Oposição, a 

Oposição em peso se levanta e vai à mesa apontando o dedo para o Presidente. 

Acho que isso não é uma boa prática parlamentar, porque se for assim também a 

gente aqui também tem dedo, e não vai terminar bem esta sessão. 

 Então, eu queria fazer o seguinte apelo, Presidente: a gente sabe que a 

Oposição está no papel dela, sim. Vai tentar levar esta sessão até às 5, 6, 10 horas 

da manhã, um século. É o papel da Oposição. Mas eu queria fazer um apelo para 

que esse papel fosse dentro do Regimento, sem agressão. E queria fazer um apelo 

a V.Exa., e aí, sim, botar no voto. Primeiro, é que lá atrás eu procurei V.Exa. para 

pedir a dispensa da leitura da ata, que regimentalmente é possível, V.Exa. não deu. 

Aí, agora, eu queria fazer um pedido a V.Exa. 
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 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Não houve esse pedido, pelo 

menos no plenário. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Eu fiz o... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu estava no plenário o tempo todo. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Não, calma! Deixe-me concluir. Quem é 

que está falando? 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu estava no plenário. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não tem aparte. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Deputado Sávio, por favor. Eu estou 

dizendo... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Não venha dizer que você fez um 

pedido de dispensa, porque você não fez. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Amigo, eu estou dizendo... Calma! Eu 

fiz. Rapaz, você está querendo me chamar de mentiroso, é velho? 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Basta ouvir a gravação. Basta ouvir 

a gravação. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Por gentileza, vamos... 

Vamos lá! Termine, Deputado Silvio. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Oh, Deputado Domingos, eu estou 

muito calmo aqui... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Tudo bem, também estou. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Não estou querendo ficar aqui até 4 

horas da manhã. Agora, eu sei jogar qualquer jogo. 

 Agora, veja bem, eu fui lá ao Presidente, pedi, falei com o Presidente, pedi o 

som ali e não me deram o som. Pois agora eu quero fazer uma proposta, e vamos 

ver quem tem voto: vamos fazer direto, eu peço que alguma bancada aí... Vamos 

fazer direto um requerimento de inclusão para a gente votar, porque essa tática de 

colocar, Sr. Senador Romero Jucá, agora, que o Presidente quer para pacificar — e 

não vai pacificar —, de escutar dois Senadores, ouvir quatro Deputados Federais, 

isso não vai dar certo. 

 Então, se é luta política, vamos para a luta. Vamos votar o requerimento de 

inclusão, e quem tiver voto ganha. E está encerrado o assunto. 
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 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, eu quero discutir a 

ata. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis) 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Nós estamos discutindo a ata. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Em primeiro lugar, nós 

temos que votar as atas. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, eu estou inscrito 

para discutir. Eu estou inscrito para discutir a ata. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Eu estou inscrito, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - As atas estão em 

discussão. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu estou inscrito, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O (ininteligível) está 

inscrito. 

 O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Eu já me pronunciei, Sr. 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Já falou. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Eu estou inscrito. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI  - Eu estou inscrito. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Vanderlei 

Macris, V.Exa. tem a palavra por 3 minutos. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO  - Sr. Presidente, eu estou inscrito. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO  - Tem prevalência a questão de 

ordem. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Quem estava com a palavra, Sr. Presidente? 

 (Não identificado) - Questão de ordem do Deputado Arthur Maia. 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA  - Eu tenho uma questão de 

ordem anterior. V.Exa. sabe disso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Nós estamos votando as 

atas. 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA  - Mas a questão de ordem 

precede a votação, Sr. Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não há questão de ordem 

na votação da ata. Nós já estamos em votação. O Deputado Vanderlei Macris está 

em discussão. 

 (Não identificado)  - Sr. Presidente, não é votação, é discussão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Em discussão, Vanderlei. 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA  - Sr. Presidente, eu insisto 

que eu tenho uma questão de ordem. Perguntei a V.Exa. se eu estava inscrito na 

questão de ordem, V.Exa. disse que estava. Obviamente que eu não estou fazendo 

questão de ordem atinente à votação da ata, mas ao andamento da sessão. Então, 

eu faço um apelo a V.Exa., que me disse há pouco que eu estava inscrito, no 

sentido de que preserve e me garanta essa questão de ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - De fato V.Exa. estava 

inscrito aqui, mas como são 18 inscritos, Deputados e Senadores, para discutir a 

ata, então está em discussão a ata. 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA  - Não. Eu não estou inscrito 

para discutir a ata não, Sr. Presidente. Eu estou querendo fazer uma questão de 

ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Vanderlei 

Macris, V.Exa. tem a palavra. 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA  - Eu insisto com V.Exa. que 

eu quero fazer uma questão de ordem. Eu a pedi junto com o Deputado Silvio Costa. 

V.Exa. concedeu a questão de ordem ao Deputado Silvio Costa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - É que ele se inscreveu 

antes. 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA  - Eu me inscrevi junto com 

ele. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Mas ele pediu pela ordem. 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA  - Eu pedi pela ordem também, 

quando ele estava sentado aí na Mesa. A pessoa veio lá da Mesa aqui para registrar 

o meu pedido. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Vanderlei 

Macris, V.Exa. está com a palavra. Se V.Exa. não quiser, eu passo para outro. 
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 O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Não. Eu quero falar, Sr. 

Presidente. 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA  - Eu faço um apelo a V.Exa. 

no sentido de que garanta o meu direito de fazer a questão de ordem. 

 O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Eu quero ter condições de falar. 

Eu não estou tendo condições de falar. 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA  - Sr. Presidente, eu insisto 

que V.Exa. me dê o direito de fazer a questão de ordem. Não é possível isso! V.Exa. 

não pode tratar a questão arbitrariamente e dar a palavra para uma questão de 

ordem para um Deputado e não dar para o outro. Eu insisto a V.Exa. que me dê o 

direito de fazer a questão de ordem, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado, se for para 

fazer o jogo que V.Exa. está querendo fazer, eu também sei fazer. 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA  - Eu não quero fazer jogo 

nenhum. Eu quero que V.Exa. me conceda a questão de ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu quero saber em qual 

artigo V.Exa. quer a questão de ordem. 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA  - Eu quero fundamentar a 

minha questão de ordem principalmente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não tem. Questão de 

ordem ter que ser de acordo com o § 1º do art. 131 do Regimento Comum do 

Congresso Nacional. 

  Art. 131. .................................................................... 

  “§ 1º A questão de ordem deve ser objetiva, indicar 

o dispositivo regimental em que se baseia, referir-se a 

caso concreto relacionado com a matéria tratada na 

ocasião, não podendo versar sobre tese de natureza 

doutrinária ou especulativa”. 

 Entendeu? 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA  - Eu quero me referir ao art. 

95 da Câmara. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Qual? 
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 O SR. DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA  - Art. 95 do Regimento da 

Câmara. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não vale aqui. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis) 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Mas como valeu para o Deputado 

Silvio Costa? Como valeu para o Deputado Silvio Costa nesta sessão? Como valeu, 

nesta sessão, para o Deputado Silvio Costa? Eu quero entender a lógica, 

Presidente, só isso. É só isso que eu quero entender. 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA - Eu quero dizer a V.Exa., Sr. 

Presidente, que a Lei de Responsabilidade... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Só isso que eu quero entender. O 

Deputado Silvio Costa abriu com uma questão de ordem, dizendo que era o art. 95, 

onde cabia tudo — palavras dele. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - E pode. E pode mesmo. O Presidente 

está errado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Domingos, por 

gentileza, V.Exa. toda hora aparteia aqui, aparteia ali. Vamos... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Mas eu quero entender. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. nunca vai entender, 

porque V.Exa. só fala. 

 Vejam o art. 95 da Câmara: 

  “Art. 95. Considera-se questão de ordem toda 

dúvida sobre a interpretação deste regimento, na sua 

prática exclusiva ou relacionada com a Constituição 

Federal. 

  § 1º Durante a Ordem do Dia só poderá ser 

levantada questão de ordem atinente diretamente à 

matéria que nela figure”. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Vamos adiante, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Está em discussão.  

V.Exa. tem a palavra, Deputado Vanderlei Macris. 
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 O SR. DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA  - V.Exa. está sendo arbitrário 

comigo. V.Exa. deixou que o Deputado Silvio Costa formulasse a questão de ordem 

da forma que quis, mas comigo está agindo de maneira diferente. Não é possível 

que V.Exa. presida esta sessão tomando decisão arbitrária, com dois pesos e duas 

medidas. Eu não tenho certeza... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu pedi a V.Exa. que 

citasse o artigo, como não citou, eu li os dois artigos. Se quiser eu leio mais um. 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA  - Já citei, agora eu quero fazer 

a minha questão de ordem. V.Exa. atendeu ao pedido do Deputado Silvio Costa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Atendi porque S.Exa. não 

questionou. 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA  - S.Exa. fez a questão de 

ordem como quis. Eu não vou aceitar que V.Exa. me trate de maneira diferente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Aliás, o Deputado Cláudio 

Puty já tinha falado comigo anteriormente. 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA  - Eu não vou me conformar 

que V.Exa. me trate de maneira diferente. V.Exa. está agindo arbitrariamente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Vanderlei 

Macris, V.Exa. está com a palavra. Se V.Exa. não for falar, vou chamar o próximo. 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA  - V.Exa. não está dando 

direitos iguais para todos os Parlamentares. Eu exijo que V.Exa. conduza esta 

sessão de maneira ponderada, tratando todos de maneira igual. 

 O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS  - Sr. Presidente, eu quero falar, 

mas o companheiro aqui não... 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Vanderlei 

Macris, V.Exa. está com a palavra. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis) 

  O SR. DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA  - V.Exa. não pode agir dessa 

forma. V.Exa. está sendo arbitrário, e eu não vou me conformar. V.Exa. está sendo 

arbitrário... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. está inscrito? 
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 O SR. DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA  - Se eu estava inscrito? Não. 

Eu estou levantando uma questão de ordem. V.Exa. perguntou qual era a 

fundamentação da minha questão de ordem. Eu acho que esse comportamento só 

vai atrasar a sessão. Solicito a V.Exa. que me conceda a questão de ordem. Eu vou 

fazer a minha questão de ordem dentro do tempo regimental, e V.Exa. dará 

prosseguimento, da mesma forma como fez com o Deputado Silvio Costa. Não é 

justo... 

 (Não identificado)  - É sim, Sr. Presidente. Conceda a palavra a ele. 

 (Não identificado)  - É o melhor que V.Exa. pode fazer. 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA  - V.Exa. não está sendo justo. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO  - V.Exa. é o Presidente da 

Comissão... 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA  - Não está sendo justo 

comigo. Eu sou um Deputado que sei respeitar a Presidência, sei respeitar os meus 

colegas, mas V. Exa. não está sendo justo comigo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Arthur, vamos 

fazer o seguinte. Vamos colocar uma ordem aqui. Há várias pessoas inscritas para 

discutir. Eu não vou mais conceder questão de ordem, senão não sairemos daqui. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu gostaria que 

terminássemos a votação, déssemos encaminhamento (ininteligível) fazer a 

discussão para incluirmos na pauta o que nós estamos aqui discutindo. 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA  - Eu concordo com V.Exa. 

Agora, eu quero ter o mesmo direito que o Deputado Silvio Costa teve. Eu quero 

fazer minha questão de ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Mesmo não citando o 

artigo, concedo-lhe a palavra por 3 minutos. 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA  - Muito obrigado, Sr. 

Presidente. Fico feliz por ver que V. Exa. reconheceu a nossa razão. 

 Sr. Presidente, eu quero fazer a seguinte ponderação: A Lei Complementar nº 

101, de 2000, comumente chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal, representou 

um dos mais importantes avanços deste País no início deste século. E quero dizer a 
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V.Exa. que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi formulada aqui no Congresso 

Nacional, teve o propósito de combater a gastança do Estado social, do Estado 

gastador que se endividou e que levou à bancarrota tantos e tantos países... 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Sr. Presidente, isso não é questão de 

ordem. 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA  - Eu estou dentro do meu 

tempo. Quero que essa interrupção seja descontada, inclusive. Eu tenho que 

fundamentar a minha questão de ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Por gentileza, são 3 

minutos, mas é atinente à matéria, mesmo a matéria ainda não estando em 

discussão, porque não entrou na pauta. 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA  - O que nós estamos vendo 

no relatório do nobre Senador Romero Jucá é uma tentativa de mudar a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, mudar o conceito de superávit primário. Por que o 

conceito? O conceito dogmático de superávit primário é a diferença entre a receita e 

a despesa, excluídos os serviços da dívida. O Senador Romero Jucá quer 

acrescentar que, além disso, serão excluídas as desonerações de tributo e dos 

gastos relativos ao Programa de Aceleração do Crescimento — PAC. Ora, Sr. 

Presidente, nós estamos, portanto... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vamos ser justos aqui... 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA  - Eu estou concluindo, Sr. 

Presidente. Conceda-me mais 1 minuto. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. não está 

discutindo. Não se trata de uma questão de ordem. 

 O SR. DEPUTADO ARTHUR OLIVEIRA MAIA - Eu estou concluindo. Eu vou 

concluir agora. Eu vou concluir, Presidente. Então, veja bem, o que eu quero dizer a 

V.Exa. é que nós estamos incorrendo em um erro de constitucionalidade. É um erro 

de constitucionalidade, porque estamos abrindo um precedente para nós, em 

detrimento de Estados e Municípios. Da mesma forma que acontecem problemas de 

não atingir a meta com o Governo Federal, também acontece, Senador Romero 

Jucá, com Estados e Municípios. Nós estamos aqui flexibilizando, dentro da esfera 
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de Poder Federal, que criou a Lei de Responsabilidade Fiscal, e estamos impondo 

que os limites sejam observados pelas outras esferas da Federação. 

 Então, eu quero dizer a V.Exa., para concluir a minha questão de ordem, que 

nós não podemos, de maneira nenhuma, já que o rito da votação da LDO não passa 

pela Comissão de Constituição e Justiça — e em função disso também —, atropelar 

a Constituição. A minha questão de ordem é no sentido de dizer a V.Exa. que esta 

sessão não pode prevalecer e que este parecer não pode ser votado, porque está 

viciado de inconstitucionalidade. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Encerrada. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Para contraditar, Sr. Presidente. Para 

contraditar tecnicamente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Já que estamos 

discutindo, já que estamos entrando na matéria, eu vou pedir ao Senador Jucá, que 

é o Relator... 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Não! Não! Está errado isso aí! 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Sr. Presidente, V.Exa. não 

pode entregar a Presidência ao Relator. Nós estamos discutindo a ata, Sr. 

Presidente. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Para contraditar a questão de ordem... 

 (Não identificado)  - A palavra não está com o Relator, não. A palavra não 

está com o Relator, está com o Presidente. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - V.Exa. tem que seguir a lista. 

V.Exa. não está seguindo a lista. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Tem uma lista. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

  O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Eu gostaria de pedir... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O Senador pediu uma 

questão de ordem. E ele, como Relator, tem o direito... 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Sr. Presidente, V.Exa. não 

pode delegar ao Relator a Presidência dos trabalhos... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Relator de quê? Relator da ata? 
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 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Relator de quê? Nós não estamos 

discutindo a matéria, nós estamos discutindo a ata, a ata. O papel do Senador aqui é 

de um Congressista, como todos nós. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Eu acho um absurdo que alguém não 

concorde com o encaminhamento de questão de ordem. Leiam o Regimento, pelo 

amor de Deus! Pelo amor de Deus, eu estou contraditando a questão de ordem! 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Sr. Presidente, V.Exa. não 

pode delegar a Presidência dos trabalhos ao Relator. V.Exa. não pode delegar. 

Quem é o Presidente é V.Exa., Sr. Presidente! 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Eu vou contraditar a questão de ordem, 

porque tecnicamente o Deputado incorreu num erro. Então, eu vou contraditar aqui 

para ninguém votar equivocado. 

 Primeira questão: nós não estamos aqui mexendo na Lei de 

Responsabilidade Fiscal, pelo amor de Deus! Se nós estivéssemos mexendo na Lei 

de Responsabilidade Fiscal, estaríamos mexendo numa lei complementar, não é o 

caso. Nós estamos aqui discutindo a LDO — Lei de Diretrizes Orçamentárias, que 

definiu o quê? 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Para contraditar. Quero contraditar. Não 

concordo. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - A Lei de Diretrizes Orçamentárias 

definiu um superávit primário, que é um esforço fiscal a mais... 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Sr. Presidente, vamos discutir a 

ata. Vamos discutir a ata. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - É uma questão de ordem. 

Depois, V.Exa. discute a ata. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - ... que o Governo resolveu fazer, para 

demonstrar a todos os setores financeiros e econômicos que havia saldo financeiro 

para o futuro. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Sr. Presidente, isso não é uma 

questão de ordem. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Essa foi a intenção do Governo. 
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 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Isso não é uma questão de 

ordem, Sr. Presidente. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - O que o Governo fez? O Governo, na 

LDO, definiu um valor que seria poupado a mais, portanto, numa lei simples, para 

sinalizar aos mercados, aos credores, à sociedade que havia robustez financeira. 

Ponto. 

 Em anos anteriores, nós já ampliamos a margem de dedução da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias no que diz respeito ao superávit. Da outra vez, quando eu 

fui Relator, nós colocamos um abatimento de 50 bilhões de reais de desonerações 

para ser abatido da meta do superávit, numa mesma reforma de LDO, como nós 

estamos fazendo agora. 

 O que nós vamos discutir aqui? Exatamente isso: o Governo está pedindo a 

ampliação da margem de abatimento do número que o Governo apresentou. O 

Governo não está mexendo no número do superávit. O Governo não está mudando 

o número do superávit. O Governo está pedindo para ampliar a margem referente ao 

abatimento, incluindo desonerações fiscais e investimentos ao abatimento que deve 

ser feito. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Sr. Presidente, já foram 6 

minutos. Da mesma maneira que foram 3 minutos anteriores, Sr. Presidente, da 

mesma maneira... 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Então, eu quero registrar aqui duas 

coisas. E eu queria que V.Exas. prestassem atenção. Primeiro, eu vejo essa questão 

da votação dessa matéria como uma resposta de responsabilidade econômica para 

com o País. Todo mundo sabe aqui qual foi o meu voto para Presidente da 

República. Eu não votei na Dilma, eu votei no Aécio. 

 (Não identificado)  - Mas não é o caso. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Eu não estou aqui discutindo, 

partidariamente, nada. Agora, não é bom o Governo não fazer superávit, não é bom, 

não é um bom sinal. Ninguém está elogiando aqui. Se pegarem o meu relatório, não 

elogia isso! 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Nós estamos discutindo as 

instituições... 
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 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Agora, nós temos que... 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Desmoralização é desrespeitar a 

LDO. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Nós temos que enfrentar, nós temos que 

enfrentar... 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Não é partidarismo não. É 

defender a Constituição. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - ... o resultado econômico. Nós temos 

que enfrentar o resultado econômico que o País enfrenta... 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - A LDO e a Lei de 

Responsabilidade estão sendo desmoralizadas.  

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - ... com queda de arrecadação. Os 

investimentos... 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Os investidores sabem o que está 

ocorrendo. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Não fecha o número... E, se não fecha o 

número, nós temos que... 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO CASTRO  - Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. 

Presidente, os 3 minutos já se foram. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Eu acho um absurdo isso! 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Nós estamos vivendo um 

pesadelo, Sr. Presidente. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - ... discutir isso. A Oposição está no 

papel dela... 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO CASTRO  - Sr. Presidente, os 3 minutos dele 

já foram, Sr. Presidente. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - ... de fazer o embate político, de discutir 

a questão eleitoral, política. Eu não estou discutindo isso. Agora, vamos discutir aqui 

técnica e economicamente essa questão. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - V.Exas. não cuidaram da febre e 

estão querendo quebrar o termômetro. 
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 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Essa questão vamos discutir 

tecnicamente, verificando a situação de equilíbrio econômico do País. Não é o 

Governo Federal que vai sofrer... 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO  - Isso teria que ter sido feito lá atrás, 

Senador Romero. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - São os Governos Estaduais que o PT 

tem, que o PSDB tem, que o PMDB tem, são as Prefeituras, são as empresas e tudo 

mais. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Querem usar o Congresso para 

corrigir a irresponsabilidade do Governo. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Portanto, nós não estamos discutindo 

aqui (ininteligível). Nós estamos discutindo aqui a questão econômica do País. Eu 

vou defender o relatório porque é um ato de responsabilidade fiscal e econômica 

para com o Brasil. Não é uma questão eleitoral. Portanto, Sr. Presidente, a questão 

de ordem não prevalece... 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Senador... 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Nós estamos aqui discutindo a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Senador, não perca tempo. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - E eu vou defender o meu parecer.  

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Na Bíblia está escrito: “Perdoem 

aqueles que não sabem o que dizem”. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - E peço aos Senadores e aos Deputados 

e às Deputadas que leiam essa matéria, por favor, para discuti-la. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra agora o 

Deputado Vanderlei Macris para discussão. Nós estamos em discussão da ata. 

 O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, a questão não foi 

(ininteligível) uma questão de ordem. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, eu estou incluído 

aí? Só a resposta, Sr. Presidente. 
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 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Sr. Presidente, inscreva-me para 

encaminhar a favor da ata. 

 O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente... 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Na hora da votação, eu quero 

encaminhar a favor. 

 O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Eu estou inscrito para falar... 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Eu estou incluído aí na discussão, 

Sr. Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Na discussão está. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Obrigado. 

 O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, uma questão de 

ordem. Eu estou inscrito para falar sobre a primeira ata. Eu queria me inscrever para 

falar sobre a segunda e a terceira. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não é questão de ordem. 

V.Exa. está com a palavra, são 3 minutos. 

 O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - E eu quero falar sobre a segunda 

e a terceira atas também. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Não, Presidente. Eu proponho que a 

votação seja conjunta. Votação conjunta. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - A discussão é por ata, cada ata. 

Não há como discutir três atas, em 3 minutos debater três atas. 

 O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

eu quero discutir. Comece a contar o meu tempo. Eu estou marcando aqui, olha! 

 Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria fazer uma importante consideração 

aqui, neste momento. O que está me parecendo com tudo isso, Sr. Presidente? Há 

um processo de instalação de conselhos populares neste País; há uma tentativa de 

regulação da mídia; há uma tentativa e uma realidade de cooptação dos movimentos 

sociais. A PEC nº 37 está prestes a voltar, aquela que tira a possiblidade (falha na 

gravação) do Ministério Público. Há tentativa de controle do Judiciário e, finalmente, 

Sr. Presidente, tentativa de controlar o Congresso Nacional. É isso que estou vendo 

aqui. Não é possível vivermos na democracia se nós tivermos esses parâmetros, 

que é a cartilha do PT, que esse Governo está construindo. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado, eu quero que 

V.Exa. discuta a ata, a ata. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis) 

 O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Na verdade, na verdade, Sr. 

Presidente, é isso que eu estou vendo aqui. Eu preciso fazer uma consideração 

sobre o que estou assistindo nesta reunião, que é essa falta de condições 

democráticas de se conduzir o processo, dentro deste Congresso Nacional, que 

interesse ao Governo. 

 Na verdade, Sr. Presidente, o Deputado Izalci fez uma manifestação, nessa 

reunião em que a ata foi lida ao final. Não consta da ata a manifestação do 

Deputado Izalci, que não havia para o PL 9, e contrariava aquilo que lhe foi pedido 

naquele momento. Então, eu quero que conste da ata essa manifestação do 

Deputado Izalci também, que não constou da ata anterior. Eu tenho 3 minutos, Sr. 

Presidente. Até agora, 1 minuto e meio. 

 Vou dizer uma coisa a V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. começou a falar 

com 29, já está em 32. 

 O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Nós estamos, Sr. Presidente, 

numa situação em que há necessidade de uma presença importante do Congresso 

neste processo em que estamos vivendo. Na verdade, nós estamos numa crise 

econômica, numa crise moral, numa crise política. O povo está nas ruas, e nós 

estamos brincando de fazer política aqui nesta Casa. V.Exa. não está levando a 

sério, Sr. Presidente. Eu acho que V.Exa. agora começou a achar o rumo. A Minoria 

tem que ser respeitada nesta Casa. Nós não estamos sendo respeitados. Queremos 

manifestação clara do Regimento Interno, mantido por V.Exa. Caso contrário, Sr. 

Presidente, vai ficar demonstrado, aquela cartilha, no início da minha manifestação, 

que está sendo seguida à risca por aqueles que hoje... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Encerrou. Terminou. 

 O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Para encerrar, Sr. Presidente. 

Para concluir. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não. Não é para concluir, 

é para encerrar. 
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 O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Por aqueles que hoje mantém um 

nível de controle sobre todas as situações do nosso País. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Tudo bem. Próximo. Está 

encerrado. Próximo. 

 O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Não dá para suportar esse tipo 

de postura, Sr. Presidente. Obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O próximo inscrito vai ser 

um Senador. Vamos fazer aqui a inversão. Senador Flexa Ribeiro, por 3 minutos. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Presidente, Deputado Devanir, primeiro, 

o Senador Pimentel parece um “sininho” no seu ouvido aí, querendo comandar a 

sessão, soprando no seu ouvido. V.Exa. não precisa ter esse tipo de assessoria. 

Não! Senador Pimentel, por favor! 

 Senador Jucá, reconheço inúmeras qualidades em V.Exa., mas, hoje, aprendi 

mais uma: que V.Exa. é um grande narrador de corrida de cavalo, porque nunca vi 

uma velocidade como essa! 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - É desse jeito aí que V.Exa. faz. 

 Este Governo, Deputado Devanir, Presidente, é irresponsável, incompetente, 

soberbo, porque ele está levando o País à bancarrota! O Senador Romero Jucá 

disse que teve queda de arrecadação. Não teve, não, Senador Jucá. Teve superávit 

de arrecadação, sete vírgula... Então, os números de V.Exa. são diferentes dos 

números que são dados pelo Ministério do Planejamento, pelo Ministério da 

Fazenda. Não houve queda de arrecadação! V.Exa. quer justificar vir corrigir o erro 

do Governo. 

 O Governo deveria chegar e dizer: 

  “Errei. Gastei demais! Houve muita falcatrua, o 

dinheiro saiu pelo ralo! Então, eu preciso que flexibilize a 

questão do superávit primário para incluir o PAC, para 

incluir as desonerações que penalizaram Estados e 

Municípios. E nós estamos fazendo. Nós estamos 

desrespeitando o Parlamento! Não estamos nos 

respeitando! Nós todos! Nós todos!” 
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 E o Presidente vai ficar para a história! V.Exa. tem uma vida política que deve 

ser respeitada. V.Exa. não pode fazer uma ação, presidir uma sessão como esta, 

que é desrespeito à biografia de V.Exa. Como também o Senador Jucá não pode 

querer aprovar e dizer que não está flexibilizando a Lei de Responsabilidade Fiscal, 

porque isso não é verdadeiro. 

 É exatamente isso o que a Presidente quer: que o Congresso se ajoelhe aos 

seus pés para que nós aceitemos tudo o que vier do Executivo! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Conclua, Senador. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - A base pode aceitar. A base pode votar 

o que a Presidente quer, mas vai responder lá nos Estados que cada um representa, 

para os seus eleitores, o que é que fazem aqui no Congresso Nacional. Isso é um 

absurdo! Um absurdo que V.Exa. não pode aceitar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Encerrou? Obrigado, 

Senador. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - Não, não encerrei. V.Exa. cassa a 

palavra. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - São 3 minutos para cada 

um, Senador. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - Por aquele relógio lá eu ainda não 

completei os 3 minutos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O senhor iniciou aos 33.

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO  - Sr. Presidente, o senhor deu 

mais de 3 minutos ao Relator, Sr. Presidente. O Senador Flexa Ribeiro também 

merece o mesmo tempo, o mesmo tratamento, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Conclua, Senador. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - Para concluir? Eu não vou concluir 

nada, porque nisso aqui nós estamos fazendo papel de... Nós estamos fazendo 

papel não sei de quê. A palavra é forte demais. Eu me sinto um idiota aqui numa 

sessão como essa, não cumprindo o Regimento! 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - (Ininteligível.) 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - É verdade, Senador Jucá. É verdade! E 

V.Exa. quer fazer de idiota a todos! 
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 (Não identificado)  - Olha o tempo aí, Presidente. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - A base do Governo pode ser, a 

Oposição, não. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Concluído. Agora, está 

inscrito para discutir, por 3 minutos, o Deputado Mendonça Filho. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Confirmando que eu estou inscrito, 

não é, Presidente? 

 (Não identificado)  - Discutir a Ata, não é, Mendonça? 

 A SRA. SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN  - Presidente, pela ordem? 

Seria possível marcar o tempo de 3 minutos, Presidente? Que fica muito mais fácil 

para V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu queria um pouco de 

som. 

 A SRA. SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN  - Não, naquele cronômetro. É 

possível? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não, está aqui. É 37. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vamos lá: 37. Quando for 

nos 40, V.Exa. encerra.  

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Eu estou discutindo a primeira ata. 

Trinta e oito. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Nós estamos discutindo 

em bloco as atas. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Eu estou discutindo a primeira ata 

e me reservo o direito de discutir as duas outras atas por mais 3 minutos, na 

sequência.  

 Essa primeira ata tem na segunda página um item, Presidente, que fala o 

seguinte: 

  “O Presidente informou que houve acordo na 

Reunião do Colegiado e de Representantes das 

Lideranças Partidárias com assento na Comissão para 

votação, apenas, do Relatório apresentado à Medida 
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Provisória nº 655, de 2014, do Congresso Nacional, 

Relatório Preliminar com Emendas apresentado ao 

Projeto de Lei nº 3, de 2014, também do Congresso 

Nacional, e Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 31, 

de 2014, do Congresso Nacional, constantes dos itens 1 e 

2 da Pauta, e extrapauta”. 

 Eu peço para retirar a palavra “extrapauta” da ata, porque ela está aplicada de 

forma incorreta. Ela não foi motivo da apreciação na referida Comissão, de acordo 

com a nossa assessoria. Então, tem um erro aqui básico, importante, que temos que 

considerar. Eu peço a V.Exa. que retifique esse erro essencial. 

 Digo que V.Exa., para fazer cumprir o Regimento, terá que levar em 

consideração a discussão também das duas outras atas, tendo em vista, inclusive, o 

desrespeito que já foi perpetrado ao Regimento Interno do Congresso Nacional por 

duas vezes. 

 V.Exa. indeferiu, nesta sessão, uma questão de ordem que nós formulamos, 

invocando uma norma do Regimento Interno do Senado Federal, que diz respeito à 

forma pela qual se pode indeferir uma questão de ordem do tipo, alegando que essa 

questão de ordem não tinha amparo regimental, e V.Exa. estava absolutamente 

equivocado, errado, porque tem respaldo regimental, sim. Até porque o que nós 

invocamos, quando arguimos esse item do Regimento Interno foi com base na 

normatização de funcionamento da própria Comissão Mista de Orçamento, a CMO. 

E, evidentemente, V.Exa. sabe, como legislador que é, que a norma de regimento 

específica prevalece com relação à norma geral. 

 Então, não há como V.Exa. indeferir uma questão de ordem que a minha 

pessoa formulou, tendo em vista justamente esse fato, de que V.Exa. indeferiu a 

questão de ordem, invocando a norma geral. E eu formulei a questão de ordem 

invocando a norma específica. 

 Então, V.Exa. está errado, mais uma vez. V.Exa. já cometeu vários erros na 

noite de hoje. Peço, só para concluir, Presidente, a discussão da ata e, no 

fechamento dos meus 3 minutos, que V.Exa. respeite o Regimento Interno do 

Congresso Nacional, das duas Casas, Senado e Câmara, respeite a minoria, faça 

cumprir a Constituição Federal e não fique aí sendo orientado pela base governista 
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para passar por cima da Oposição, porque nós, realmente, não vamos aceitar esse 

tipo de procedimento até o final desta sessão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Obrigado. 

 Com a palavra a Senadora Gleisi Hoffmann, por 3 minutos. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN  - Obrigada, Sr. Presidente. Quero 

apenas manifestar a minha concordância com o conteúdo da ata. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra o Deputado 

Felipe Maia, por 3 minutos. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, a primeira coisa que eu 

quero deixar claro é que eu vou discutir e vou me debruçar sobre a primeira ata. 

Quero deixar aqui o meu repúdio, porque o Relator da mudança da LDO iniciou a 

leitura da ata sem que eu pudesse acompanhar os detalhes dessa ata, o que deixou 

todo o Plenário perplexo, o que dificulta a nossa análise. Mas eu vou dizer a V.Exa. 

que, no que se refere à primeira ata, eu, neste momento, quero aqui fazer algumas 

ponderações e, depois, dizer que irei para a segunda ata. 

 Agora, antes de começar a discutir a ata, eu quero dizer ao Senador Flexa 

Ribeiro que, se ele se sente um idiota, Senador, eu me sinto um traidor. O traidor 

está nesta Comissão, neste debate. O povo brasileiro, que talvez esteja 

acompanhando esta sessão, está arrependido de algumas opções que fizeram. O 

que está sendo feito aqui é a mudança de uma regra estabelecida no ano anterior. E 

me parece uma coisa curiosa, porque aqui a Oposição nos impede de dar um 

carimbo do fracasso da política fiscal do Governo, e a base aliada insiste em 

carimbar a Presidenta Dilma Rousseff, o Governo do PT e a política econômica 

como fracassada. 

 Nós tivemos, Sr. Presidente, no início do ano, uma média de 116 bilhões de 

reais de superávit. Passou para 80 bilhões, 49 bilhões, e hoje o Governo vem dizer 

que vai ser o que será, o que for possível. E aqui se quer impor aos Parlamentares e 

aos brasileiros que não há dinheiro, que há desaceleração da economia, o que é 

mentiroso, é falacioso. Dados oficiais do Governo Federal dizem que houve um 

crescimento nominal da ordem de 7% de arrecadação e um crescimento real de 

1,15%. Se não tem dinheiro, Sr. Presidente, por que este Governo não cortou no 

supérfluo, não cortou na mídia, que publica nos veículos de comunicação tais como 
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2,3 bilhões de reais gastos em 2013? Por que não corta gastos nos cartões 

corporativos que, só neste ano, já bateram recorde em relação ao ano anterior? 

 O Governo, aqui, vai querer justificar que programas fundamentais para o 

crescimento do País serão interrompidos? Que interrompa os gastos supérfluos, Sr. 

Presidente! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Conclua, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Concluo dizendo da minha decepção 

diante da base aliada, que quer aprovar aqui essa mudança de regra no último 

minuto do segundo tempo, dando definitivamente um carimbo no fracasso da política 

fiscal do Governo do PT. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra a Senadora 

Vanessa Grazziotin, por 3 minutos. 

 A SRA. SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN  - Muito obrigada, Sr. 

Presidente. 

 Eu gostaria enormemente de enfrentar este debate, que é extremamente 

positivo para o povo brasileiro, mas eu me inscrevi agora só para dizer, Sr. 

Presidente, que eu concordo com todas as atas. 

 Muito obrigada. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra o Deputado 

Rodrigo de Castro, por 3 minutos. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Sr. Presidente, quero dizer que 

primeiro estamos analisando a primeira ata e me reservo ao direito de depois 

analisar as outras duas atas. 

 Primeiro, quero lamentar a falta de educação e a truculência com que V.Exa. 

vem conduzindo os trabalhos desta Comissão nesta sessão, Sr. Presidente. 

 Às 19h30min, quando V.Exa. iniciou a sessão, eu lhe fiz uma questão de 

ordem baseada no art. 34, e V.Exa. simplesmente cassou a palavra e adiou a 

sessão. Naquele momento não havia quórum suficiente para a realização desta 

sessão. Então, V.Exa. mostra, Sr. Presidente, truculência e uma falta de respeito 

muito grande, e esta sessão vai sendo tumultuada por esses erros de condução de 

V.Exa. 
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 Além disso, quero aqui chamar a atenção para os seguidos erros do Governo 

do PT e da Presidente Dilma na condução da nossa economia, Sr. Presidente, na 

falta de boas políticas, de boas práticas de governança. Agora mesmo nós 

assistimos ao próprio Governo afirmar que houve crescimento da arrecadação, Sr. 

Presidente. E neste momento em que há crescimento da arrecadação, em que o 

Governo arrecada mais, ele continua gastando mal. E, com isso, Sr. Presidente, o 

que acontece? Hoje, nós estamos assistindo a uma tentativa do Governo de 

flexibilizar, e, na verdade, acabar com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse é um 

grande ganho de todos os brasileiros, não pertence a um só governo, mas a toda 

uma geração de brasileiros. E agora, Sr. Presidente, o PT vem jogar no lixo também 

a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 É lamentável que tenhamos que assistir a esse triste espetáculo patrocinado 

pela Presidente Dilma Rousseff, também pelo Partido dos Trabalhadores e agora 

pelos partidos aliados, Sr. Presidente. 

 E a leitura das três atas sem nós discutirmos ata por ata é um erro também de 

condução do trabalho de V.Exa. E nós gostaríamos de chamar a atenção para que 

nós pudéssemos discutir também separadamente as outras duas atas, Sr. 

Presidente. 

 Quero também dizer que este Governo não adota boas práticas de 

governança nas suas empresas, nos seus Ministérios, o que é realmente 

lamentável, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE ( Deputado Devanir Ribeiro) - Conclua, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Vou concluir, Sr. Presidente. 

 Quero dizer também que esses seguidos casos de corrupção que se 

apresentam no Governo indicam que o Governo gasta mal. E, ao gastar mal, Sr. 

Presidente, ele tem que achar subterfúgios, saídas, e uma delas é jogar a Lei de 

Responsabilidade Fiscal no lixo. 

 Nós lamentamos muito assistir a esse triste espetáculo patrocinado pelo 

Governo, patrocinado pelo Partido dos Trabalhadores, e aqui também contando com 

a boa vontade dos partidos da base, para que o País tenha um grave prejuízo. Ao 

flexibilizarmos a Lei de Responsabilidade Fiscal, estaremos na verdade causando 
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um grave prejuízo aos cofres públicos e um grave prejuízo à Nação também, Sr. 

Presidente. 

 Então, é muito triste ver isso por parte desta Comissão, ver isso através dos 

trabalhos que V.Exa. vem conduzindo, ver isso também contando com o beneplácito 

da base governista. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para discutir a ata, 

concedo a palavra ao Senador Valdir Raupp. 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, eu entendo que nós temos que dar um voto de confiança para um 

Governo que pegou o País com apenas 17 bilhões de dólares de reserva. Hoje o 

País possui 377 bilhões de dólares de reserva, pagou o FMI, tem uma das menores 

taxas de desemprego da sua história. Portanto, eu voto favorável, em globo, as três 

atas. 

 Obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para discutir a ata, 

concedo a palavra ao Deputado Pauderney Avelino. 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Estou discutindo a primeira ata, 

Sr. Presidente. E lamento até que V.Exa. tenha permitido que fossem lidas as três 

atas em conjunto, para tentar ganhar tempo. V.Exa. tem uma conduta aqui nesta 

Casa que todos nós respeitamos. E V.Exa., nesta sessão de hoje, não poderia fugir 

à conduta que vem tendo ao longo dos mandatos que muito bem vem representando 

o povo de São Paulo nesta Casa. Lamentavelmente, não foi o que vimos hoje. 

 Mas eu quero falar ainda a respeito do PLN nº 36, Sr. Presidente. O que diz o 

art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal? Queria que V.Exa. me garantisse a 

palavra. 

  “Art. 9º. Se verificado, ao final de um bimestre, que 

a realização da receita” — Senador Jucá — “poderá não 

comportar o cumprimento das metas de resultado primário 

ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os 

Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato 

próprio e dos montantes necessários, nos 30 dias 

subsequentes, limitação de empenho e movimentação 
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financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. 

............................................................................................. 

§ 4º. Até o final dos meses de maio, setembro e 

fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o 

cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em 

audiência pública, na Comissão referida no § 1º” — que é 

esta Comissão — “do art. 166 da Constituição ou 

equivalente nas Casas Legislativas Estaduais”. 

 Sr. Presidente, significa dizer que o Governo não mandou os relatórios, os 

demonstrativos. O Governo deixou de cumpri-las. Não cumpriu o que determina a 

Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Conclua, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, nós não 

podemos permitir que o Congresso Nacional seja cúmplice de uma manobra como 

essa que está tentando fazer o Executivo com o Congresso Nacional e com o povo 

brasileiro. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Sr. Presidente, pela ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Pela ordem, tem a palavra 

o Sr. Deputado Puty. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Nos termos do art. 39, § 1º, apresentei 

requerimento propondo o encerramento das discussões, já que já tivemos 

pronunciamento de seis Deputados e quatro Senadores. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, eu fui um dos 

primeiros... 

 (Manifestações simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Nós vamos encaminhar... 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Eu encaminho! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Requerimento sobre a 

mesa. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vou colocar em votação o 

requerimento. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, há erros grosseiros na ata. Eu 

tenho quatro aqui... 

 O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Vamos votar, Sr. Presidente. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, gostaria que V.Exa. 

me desse a palavra para falar sobre a ata, porque tenho uma questão que vai 

determinar uma alteração... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, tem omissão na ata. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, eu tenho uma 

questão fundamental sobre a ata. Eu estou disciplinadamente esperando. Eu 

gostaria que V.Exa. me desse a palavra para falar sobre a ata, porque eu tenho uma 

questão que vai determinar uma alteração. 

 Por favor, Sr. Presidente, V.Exa. sabe... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Arnaldo Jardim, 

vamos aqui. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, essa ata está 

absurdamente incompleta. Quem apresenta o requerimento nem aqui estava... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Regimentalmente tem que 

falar. Eu posso, e aqui tem um requerimento subscrito. Seis Deputados e quatro 

Deputados têm uma proposta. Eu sou obrigado a colocá-la em votação.  

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu acato o Regimento e 

vou colocar a proposta em votação.  

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, não é discussão de ata; tem 

omissão da ata. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 (Não identificado) - Sr. Presidente, para encaminhar... 
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 O SR. DEPUTADO IZALCI - Omissão! Dois contra e dois a favor, Presidente. 

 (Não identificado) - Sr. Presidente, eu tinha questão de ordem sobre a ata. 

V.Exa. anula essa ata, Sr. Presidente... 

 (Não identificado) - Sr. Presidente, peço a V.Exa. que me dê a oportunidade 

de me manifestar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vamos... Vamos... A 

minha função é coordenar os trabalhos. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, um acordo... 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O proponente vai fazer a 

defesa do seu requerimento. Depois tem outro Deputado que pode se inscrever para 

também fazer a defesa. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, não é discussão de ata; é 

omissão de ata! É omissão! 

(Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não gritem... 

 O Regimento diz aqui o seguinte... V.Exas. fazem tanta confusão! Vejam: 

“Art. 41. O requerimento apresentado em sessão 

conjunta não admitirá discussão, podendo ter sua votação 

encaminhada por 2 (dois) membros de cada Casa, de 

preferência um favorável e um contrário (...)”. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, esse requerimento 

vai tumultuar os trabalhos, vai ser mais moroso... 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vamos colocar em 

discussão. 

 Deputado Cláudio Puty, V.Exa. tem 3 minutos para encaminhar seu 

requerimento. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Apresento o requerimento porque, 

obviamente... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Como vamos votar uma ata totalmente irregular? 
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 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Está em discussão com o 

proponente... 

 Para encaminhar, tem a palavra o Deputado Mendonça Filho por 5 minutos. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Essa ata está irregular. 

 (Não identificado) - Essa ata está incompleta, Sr. Presidente. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Repito: esse encaminhamento, vai 

ser mais moroso o seu encaminhamento do que o (ininteligível) que se pretende 

fazer, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, eu peço atenção: não está aqui 

na ata o que eu disse na última reunião. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Eu tenho uma questão de ordem, 

Sr. Presidente. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - A ata está fundamentada, Sr. 

Presidente, numa convocação feita por V.Exa. para que a Ministra viesse aqui 

discorrer sobre a proposta orçamentária. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Mas tem que corrigir a ata. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - A ata é nula porque ela não expôs 

aquilo que era a proposta original, que motivou a convocação da reunião, Sr. 

Presidente. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Essa ata está comprometida 

porque ela incluiu, Sr. Presidente, a matéria daquilo que está em discussão agora. 

Vou ler literalmente o que está na ata, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não. V.Exa. não pediu 

questão de ordem. Quem está com a palavra para discutir o requerimento que a 

Mesa acatou tem prioridade. V.Exa. não está inscrito. Depois... 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, questão de ordem. 
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 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - ... para convocação da reunião; a 

ata está comprometida porque se alterou a ordem determinada para a reunião, Sr. 

Presidente. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - A ordem original não foi cumprida, 

e a abordagem feita pela Ministra... 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O requerimento tem 

preferência. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, eu fui duas vezes 

falar com V.Exa. V.Exa. disse que eu usaria da palavra, e eu vou usar da palavra. 

 O requerimento não atropela, e o (ininteligível) vai demorar mais. O Líder vai 

compreender... 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível. Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Diz a ata: “A palestrante aproveitou 

a oportunidade”. Isso é tratar o Parlamento... Não estava na pauta da sessão 

originária. A Ministra não soube abordar o PLN nº 36... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Arnaldo... 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - A minha questão de ordem é isto: 

eu sou Líder da Minoria no Congresso Nacional. Eu tenho a prerrogativa. Como 

V.Exa. disse que todos estavam inscritos, eu não utilizei da minha prerrogativa. Eu 

sou Líder, em caráter preferencial, independente, poderei discutir matéria e 

encaminhar... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu não sabia que V.Exa. 

era o Líder. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Eu perguntei a V.Exa., e V.Exa. me 

respondeu... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Claro! V.Exa. está aqui, 

olhe. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - A segunda fala pode ser dele. 
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 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Eu estou aqui. Eu tenho essa 

prerrogativa pelo art... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Por gentileza, Deputado 

Mendonça Filho, vamos... Tem um requerimento... Olhem... Tudo bem! 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - (Inaudível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Arnaldo... Arnaldo... Nós 

vamos... Tem um requerimento... V.Exa. tem que acatar, que não sou eu, é o que 

diz o (ininteligível). Eu sou obrigado. Ele tem preferência. É o requerimento que nós 

aprovamos. Ele foi apresentado à Mesa e eu o acatei. 

 Deputado Mendonça. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, a minha questão de 

ordem é para que seja retirada a menção ao PLN 36 da ata. Aqui se diz — veja só, 

Líder Mendonça... 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - ... por este Plenário: “A palestrante 

aproveitou a oportunidade para falar sobre o PLN 36”. Eu solicito que seja retirada 

essa menção da ata. Não está na proposta original. 

 (Não identificado) - Avise ao Deputado Mendonça que o tempo dele está 

correndo. Se ele não quer falar... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Mendonça Filho, 

seu tempo está correndo. 

 Arnaldo! Arnaldo! Ajude a encaminhar! V.Exa. não ajuda! É o seguinte: nós 

fizemos aqui o que está no Regimento. Se falaram seis Deputados e quatro 

Senadores, qualquer um de V.Exas. pode apresentar um requerimento. Foi o que 

aconteceu. Falaram seis Deputados e quatro Senadores, foi apresentado o 

requerimento, e eu sou obrigado a acatá-lo porque ele tem preferência. Então, já 

falou um. Agora, com a palavra o nosso Deputado Mendonça Filho. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu apelo ao bom senso de V.Exa. Na reunião 

passada, Sr. Presidente, eu fiz questão de...  
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exas. não falam... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu pedi que contasse em ata, não está na ata o 

que eu pedi. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Fez um acordo... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Bom, V.Exas. querem ficar 

aqui? Nós vamos ficar até amanhã aqui! Tudo bem! Não tem problema! Vamos ficar 

até amanhã! Não tem problema! 

 Deputado Mendonça... 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, solicito a V.Exa... 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Por favor, mais volume ao som... 

Mais volume...  

 O SR. DEPUTADO IZALCI  - Eu quero dizer a V.Exa., Presidente... 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Pela ordem, Sr. Presidente...  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Tem que transcrever a ata. 

 (Não identificado) - Não está na ata! Não está a ata! 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu não sei. 

 (Não identificado)  - Encaminha por escrito a correção, Sr. Presidente. Manda 

por escrito. 

 (Não identificado) - Olhe aqui para V.Exa. ver: tem nome repetido aqui. Vai 

ficar assim? Vai ficar assim? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Está bem, tem nome 

repetido, mas ela falou que vai corrigir. 

 (Não identificado) - O tempo dele está correndo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Mendonça, 

V.Exa. quer falar? 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM  - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 (Não identificado)  - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Presidente, eu quero que V.Exa. 

primeiro... Eu estou com a palavra. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM  - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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 (Não identificado) - Pela ordem, Sr. Presidente, Deputado Devanir Ribeiro . 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Sr. Presidente, me assegure a 

palavra! Me assegure a palavra! 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Pela ordem, Sr. Presidente. Pela 

ordem, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Arnaldo, tem a 

precedência que eu sou obrigado... V.Exa. diz que eu não quero cumprir o 

Regimento. Eu estou cumprindo o Regimento. 

 (Não identificado)  - Eu quero fazer uma questão de ordem... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Mas a questão de ordem tem precedência, Sr. 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Nós estamos votando 

agora um requerimento. Então, está lá inscrito o Deputado Mendonça. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Precede a votação, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - A Mesa não acata, a 

Presidência não acata a sua... 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - V.Exa. tem que me assegurar a 

palavra, com silêncio. Como é que eu posso falar com esse barulho todo? 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Precede o requerimento. 

 (Não identificado)  - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 (Não identificado) - Presidente, leia o requerimento. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, eu pediria aos colegas que deixasse as questões de ordem para depois, 

para que eu pudesse usar a palavra.  

 O requerimento que está sendo colocado em discussão é exclusivamente da 

primeira ata. Eu quero que isso fique muito claro. Eu pediria inclusive ao serviço de 

som... Toda vez que a Oposição fala, baixam esse som. É uma miséria! Até no som 

a Oposição é maltratada! Nunca vi um negócio desses nesta Comissão Mista de 

Orçamentos! V.Exa. está um Presidente que... O Senador Pimentel, de dois em dois 

minutos, vai dizendo a V.Exa., no ouvido, o que que deve fazer. Isso é uma 
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desmoralização! A gente tem que obedecer àquilo que norteia o Regimento Interno 

da Casa, e não ao que a bancada do Governo quer que seja feito. 

 Então, em primeiro lugar, essa ata é incompleta, essa ata é insuficiente, essa 

ata é mentirosa, essa ata caracteriza justamente a forma como o Governo governa a 

Nação brasileira: na base da mentira, do engodo, da manipulação. Haja vista o que 

acontece com o Orçamento da União, que é totalmente manipulado. Haja vista o que 

acontece com relação à responsabilidade fiscal, cheia de artifício, cheia de 

montagem, cheia de trique-trique, porque essa é a marca do atual Governo. O 

Governo atual não respeita nada. O Governo atual não respeita a Oposição. O 

Governo atual não respeita a Constituição. O Governo atual não respeita a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. É a isso que nós estamos assistindo, Presidente. 

 E eu lamento muito que V.Exa. — eu pediria um pouco mais de volume de 

som, que o barulho está muito grande — tenha começado esta sessão 

desrespeitando o Regimento Interno da Casa. V.Exa. começou a sessão de hoje 

sem quórum. E eu quero que fique muito claro à Secretaria da Comissão Mista de 

Orçamentos que V.Exa. desrespeitou o Regimento Interno da Comissão Mista de 

Orçamentos do Congresso Nacional quando começou a sessão sem quórum. Isso é 

um desrespeito à Minoria. Isso é um desrespeito à regra de convivência e de 

funcionamento do Parlamento. A ata que nós estamos discutindo é insuficiente, ela é 

incompleta, ela inclusive prevê e indica a presença de um Deputado que claramente 

diz que não estava presente, o Deputado Marcos Rogério. 

 Então, como a gente pode aceitar que o Governo queira “tratorar” a Oposição, 

passar por cima da Oposição, desrespeitar a Oposição, numa manobra... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Conclua, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Até aqui, Presidente, usei três 

minutos; eu tenho direito a 5 minutos. V.Exa. vai ter que assegurar porque está 

escrito no Regimento Comum... 

 O SR. PRESIDENTE (Devanir Ribeiro) - Foram 5 minutos, 5 minutos. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Não! Até agora falei 3 minutos; 

ainda faltam 2 minutos. Eu estou olhando para o relógio aqui, na minha frente. Eu só 

termino de falar às 22h09min. 
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 Eu quero dizer a V.Exa. que V.Exa. vai ter que colocar em discussão cada 

uma das três atas. Essa ata está incompleta, está cheia de irregularidades, está 

cheia de manipulação, está cheia de inverdades, porque ela não traduz a verdade. 

Se ela não traduz a verdade, ela não poderia estar em discussão neste instante. 

 Ao mesmo tempo, a ata mostra claramente a manobra do Governo, que, 

como eu disse em uma das oportunidades que tive de usar a palavra, há pouco, o 

Governo cometeu um grande erro na sessão de hoje: veio e não fez a leitura — um 

pouco mais de som, por favor —, não fez a leitura das atas das reuniões anteriores. 

Isso é básico no Parlamento! Isso é elementar! Como é que a Secretaria da 

Comissão Mista de Orçamentos não disponibilizou para os membros desta 

Comissão Mista de Orçamentos as atas das reuniões anteriores? Isso é um 

absurdo! E V.Exa. quer passar por cima do Regimento. Passou por cima uma vez, 

passou por cima a segunda vez, passou por cima a terceira vez, e quer passar por 

cima de novo! 

 Então, Presidente, venhamos e convenhamos: se V.Exa. quer ganhar, ganhe 

na regra do jogo, respeitando a regra do jogo. O jogo democrático aqui do 

Parlamento é o Regimento Interno da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional. 

E infelizmente está tudo sendo desrespeitado. 

 Então, minha posição é contra o requerimento. Nós vamos votar contra o 

requerimento de encerramento da discussão da primeira ata. A gente não está 

discutindo aqui três atas, não. A gente está discutindo uma ata, e esse requerimento 

diz respeito à primeira ata. Eu estou inscrito, inclusive, para falar na segunda ata e 

estou inscrito para falar na terceira ata. Então, se V.Exa. está disposto a passar a 

madrugada aqui discutindo, pode ter certeza de que ainda não começou o jogo, 

porque a gente está no jogo da ata, depois ainda vem muito jogo pela frente. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, questão de ordem. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Para encaminhar contra, Sr. 

Presidente. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, questão de ordem, art. 30 § 2º. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra, para 

discutir, o Deputado Bruno Araújo. 
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 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Eu já estou inscrito para 

encaminhar contra, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Questão de ordem, art. 30 § 2º. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Eu já fiz a solicitação à Mesa, Sr. 

Presidente. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Regimento Comum, art. 30 § 2º. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Nós estamos discutindo o 

requerimento... 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - O requerimento... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Não, questão de ordem tem precedência. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - ... porque já foi encerrado. 

Está inscrito aqui o Deputado Bruno Araújo, por 5 minutos, para falar contra o 

requerimento. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, questão de ordem tem 

precedência: art. 30, § 2º. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vou ler o art. 207: “Art. 

207. O pedido de retificação e as questões de ordem sobre a ata serão decididos 

pela Presidência”. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, art. 30, § 2º. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - A correção — V.Exas. 

estão apresentando, estou anotando — vai ser distribuída, vai ser corrigida e vai ser 

publicada na Internet. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Não é duplicação, Sr. Presidente. Não é 

duplicação! É uma omissão grave! 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Pela ordem, Sr. Presidente. A que 

horas V.Exa. vai ouvir a minha questão de ordem sobre a ata, Sr. Presidente? 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Questão de ordem tem precedência, Sr. 

Presidente. 
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 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Questão de ordem, art. 7º do 

Regimento Comum. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Na última reunião, eu pedi que constasse em 

ata. Não está na ata! 

 O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - Sr. Presidente... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Tem pontos gravíssimos aqui, Sr. Presidente! 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, a que horas V.Exa. 

vai ouvir a minha questão de ordem sobre a ata? 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, é só uma questão de ordem. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Em que momento, Sr. Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Quem é V.Exa. da questão 

de ordem? Insiste tanto, senão nós não vamos sair daqui. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Questão de ordem, Sr. Presidente. 

Regimento Comum, art. 7º. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, só para concluir o meu... Deixe-

me concluir primeiro. 

 Sr. Presidente, na reunião passada aconteceu que nós votamos... Primeiro, 

nós fizemos um acordo lá de votação. Quando se votou aqui a questão do AERUS, 

eu pedi que constasse em ata que o Governo estaria cometendo um crime de 

responsabilidade fiscal. Não consta aqui. 

 Segundo, eu pedi... Sr. Presidente, a questão do orçamento impositivo, eu 

pedi que constasse em ata. 

 (Não identificado)  - Presidente Devanir, passe a Presidência para o Senador 

Pimentel. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu pediria a V.Exa. que me garantisse a fala. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - A questão de ordem eu 

acato ou não; é a Presidência que acata. Tudo bem. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Quero completar... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Então, complete a sua 

questão de ordem. 
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 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, eu fiz uma questão de ordem a 

V.Exa. e ao Relator: que colocassem em ata que o Relator e V.Exa. acatariam a 

emenda do orçamento impositivo; V.Exa. concordou. 

 Segundo, eu disse aqui para constar em ata. Fizemos um acordo. Enquanto 

eu saí, vários Senadores me pediram para abrir mão, para votar o STJ. Eu fui 

contrário, porque havia um acordo. Enquanto eu fui lá, 1 minuto, houve a votação. 

Eu pedi que constasse em ata, porque o patrimônio de um político é a palavra. E o 

que for acertado lá não foi cumprido. Então, não está aqui na ata. Tem que constar. 

Aqui, eu não sei se por questão de quórum, há vários Parlamentares em 

duplicidade. Eu acho que isso é para contar quórum, não é possível. São esses 

quatros pontos que eu quero pedir a V.Exa. que mande fazer a ratificação. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vai-se ratificar. 

 (Não identificado)  - Sr. Presidente, pela ordem. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM  - Uma questão de ordem sobre a 

ata, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deixe eu explicar a 

questão de ordem dele. 

 V.Exa. tem razão em alguns pontos. A questão de tirar de Minas Gerais e 

mandar para Pernambuco, do Ministro Falcão, eu me recordo, foi o Senador Flexa 

Ribeiro que estava aqui, que é do vosso partido... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI  - Mas eu pedi que constasse em ata. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - ... que autorizou que 

votasse. Então não houve... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI  - Tinha que constar em ata. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não teve problema. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI  - AEROS. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - É da AEROS. Depois 

votou da AEROS. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI  - Da AEROS também. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Também. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI  - Eu queria que V.Exa. solicitasse as notas 

taquigráficas para nós corrigirmos. 
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 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM  - Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Tem a palavra o Deputado 

Arnaldo Jardim. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI  - Como eu votar uma ata se não a vi? 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM  - Sr. Presidente, a minha questão de 

ordem sobre a ata... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI  - Pede para fazer outra ata, corrigindo. Mas nós 

vamos votar a ata daqui a pouco. Eu preciso ver a ata. Tem que mandar corrigir a 

ata, para depois votá-la. Como vou votar uma ata... 

 (Não identificado) - Tem que corrigir. Como vai votar sem corrigir? 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM  - Sr. Presidente, a minha questão de 

ordem também produz, se acatada — eu solicito a V.Exa. que a acate —, uma 

alteração na ata muito importante. A ata inicia, além de caracterizar um momento 

local, dize que a audiência tinha por objeto ouvir a Sra. Miriam Aparecida Belchior, 

Ministra, sobre a proposta orçamentária que estima receita e fixa a despesa da 

União para o exercício financeiro de 2015. Este era o objeto da reunião, portanto, 

aquilo que deveria constar na ata. Aí a ata prossegue, Sr. Presidente, e ela passa a 

mencionar que a palestrante aproveitou a oportunidade e explanou sobre o PLN 36, 

que altera a Lei nº 12.919, que estaria sendo enviado a esta reunião. 

 Eu solicito a V.Exa. que retire todo e qualquer menção a isso, porque não 

compunha o objeto original, o projeto não havia sido enviado a esta Comissão, 

portanto, não cabe um debate aqui relacionado, ou a menção feita na ata, até 

porque isso vai tirar uma iniciativa que eu quero ter, que é propor que a Ministra 

venha aqui debater o PLN 36, coisa que ela não fez oficialmente em momento 

nenhum. Portanto, eu solicito a V.Exa., por não estar previsto, por não ser uma 

questão de aproveitar a oportunidade, que seja retirada a menção à explanação que 

houve sobre o PLN 36, que, como diz a ata, ainda seria enviado a esta Casa. É um 

desplante a forma como a Comissão é tratada. Solicito a V.Exa. que promova a 

retirada dessa menção desta ata, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Tudo bem! 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO  - Pela ordem, Sr. Presidente. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 1181/14  18/11/2014 
 
 

 75

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Um minutinho, Deputado 

Caiado. Um minutinho só. 

 É o seguinte, Deputado Arnaldo: A Ministra esteve aqui em uma plenária. A 

ata está na Taquigrafia. Ela aproveitou. Se V.Exa. quer que retire da ata, não tem 

problema nenhum. Mas a ata é fiel àquilo que aconteceu aqui. Se foi uma 

explicação, se foi uma exposição, esse PLN ainda não estava na Casa. Mas nós 

vamos retirar. Não tem problema. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM  - Isso, para mim, é muito importante 

porque me dá abertura para um requerimento que vou fazer solicitando que a 

Ministra venha aqui, antes de nos pronunciarmos, para discutir o PLN 36. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vamos convidá-la. 

 Tem a palavra o Deputado Ronaldo Caiado. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO  - Sr. Presidente, questão de ordem, 

Regimento Comum, art. 7º: “Art. 7º - Em caráter preferencial e independentemente 

de inscrição, pode o Líder discutir matéria e encaminhar votação”. 

 Baseado neste artigo, como Líder da Minoria no Congresso Nacional, eu peço 

exatamente que V.Exa. cumpra o Regimento Comum e me conceda a palavra, para 

que eu possa fazer o encaminhamento neste momento. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vou explicar aqui. 

Segundo o Regimento, são dois que falam a favor e dois contra. Tudo bem! Já falou 

aqui o Deputado Puty, favorável; falou o Deputado Mendonça Filho, contra. Era para 

o Deputado Bruno Araújo encaminhar. V.Exa., se quiser encaminhar no lugar do 

Deputado Bruno... É preferência. Como V.Exa. é o Líder da Minoria... 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - É a questão de ordem que 

encaminhei a V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - E, depois, o último que 

está inscrito aqui é o Valdir Raupp. Tudo bem? 

 Então, Caiado, V.Exa., como Líder da Minoria no Congresso, substitui, já que 

é dois em dois. 

 O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - S.Exa. vai falar como Líder! 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - São dois e dois. 
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 O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Não, Sr. Presidente. É para falar 

como Líder. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - São dois e dois. Ele pediu, 

ele tem a preferência. 

 O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Estou inscrito. Sr. Presidente, V.Exa. 

está concedendo-lhe a palavra como Líder. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Ele veio até a mim e falou 

que ele tinha a preferência como Líder. Então, ele tem. São dois e dois. 

 O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO - Não, Sr. Presidente... 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - É a interpretação do art. 7º, Sr. 

Presidente. 

 O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO  - É outra coisa. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, as atas que estão 

sendo aqui discutidas têm a mesma fragilidade que os balanços da PETROBRAS. 

Ninguém que é responsável assinaria sobre essa ata que foi aqui apresentada, 

maquiada, montada. Até o nobre Parlamentar que está aqui a meu lado, Deputado 

Marcos Rogério, não estava sequer presente, e consta o nome dele. Então, vejam a 

gravidade com que as coisas estão sendo levadas nesta Casa. 

 Por isso, Sr. Presidente, é fundamental que possamos debater com 

responsabilidade. A maneira como o Senador Romero Jucá vem ler aqui as atas é 

uma maneira desrespeitosa com toda esta Casa. Ele deveria ter o mínimo de 

respeito. Eu sei da capacidade do Senador Romero de se adaptar ao Governo. 

Agora, é impressionante ter que ouvir aqui lição de economia do Senador Romero 

Jucá, que criou uma nova figura que eu jamais vi: superávit negativo. Isto é o que 

Romero Jucá criou: superávit negativo. É algo impressionante, porque vai somar 

tudo aquilo que ele deu de desoneração com o investimento no PAC. Então, nós 

teremos um superávit negativo. É isso? 

 Quer dizer, essa manipulação, eu sei bem porque ela acontece hoje. É 

porque a Presidente da República utilizou, com o apoio de toda a base do Governo, 

em negar à sociedade brasileira a verdade que o Brasil vivia. Mentiu sobre a 
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inflação, mentiu sobre a miséria, mentiu sobre o tarifaço de combustível e 

eletricidade, mentiu sobre a LDO, mas sobre as outras ela podia mentir, Deputado. 

Mas, na LDO e no Orçamento, é preocupante. Sabem por quê? Vocês não estão 

preocupados em aprovar o PLN aqui para poder fazer um ajeitamento na LDO. 

Vocês estão preocupados em fazer aqui essa aprovação do PLN 36 é pelo art. 85 da 

Constituição brasileira. É ela que diz claramente aqui:  

  “Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do 

Presidente da República que atentem contra a 

Constituição Federal e, especialmente, contra: 

 ............................................................................................. 

  VI - a lei orçamentária.” 

 Está aqui. É lei e está na Constituição brasileira, e ela tem que responder por 

crime de responsabilidade o não cumprimento da peça orçamentária. Não venham 

querer enganar o Brasil que, na última hora, ela descobriu que não pode ali atingir o 

superávit fiscal. Faltando 30 dias para encerrar o Governo, a Presidente da 

República... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Conclua, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - V.Exa. foi extremamente generoso 

com o Senador Romero Jucá. Deu a ele o tempo necessário para fazer a contradita. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu estou sendo 

condescendente com V.Exa. V.Exa. não está discutindo... 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Então, Sr. Presidente, eu só 

gostaria que V.Exa. nos respeitasse. Eu estou discutindo... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O requerimento. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Eu estou discutindo o requerimento 

(ininteligível) PETROBRAS. 

 E V.Exa. não pode dizer aqui, está certo...? Como se chama a Presidente da 

PETROBRAS? (Pausa.) 

 (Não identificado)  - Graça Foster. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO  - V.Exa. não pode ser Graça Foster 

aqui neste Parlamento. V.Exa. tem que respeitar os Parlamentares, entendeu? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Encerre. 
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 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - E nesta hora é que eu exijo de 

V.Exa. que este encaminhamento do PLN 36... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. não está discutindo 

a matéria. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - ... é um artifício para... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. está fazendo um 

discurso. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO  - ... encobrir um crime do Governo 

do PT e da Presidente da República. Essa é a grande verdade. 

 A casa caiu, a máscara caiu. É um Governo de mentiras que quer se firmar 

com as mentiras que lança para a população brasileira. Essa é a verdade nua e 

crua. E V.Exa. deveria respeitar esta instituição, na condição de Deputado Federal 

que é, e não se comportar como a Graça Foster aqui na Presidência da Comissão 

de Orçamento. 

 O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, quero falar como 

Líder. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Ele veio aqui, pediu como 

Líder, eu concedi... 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não, não. Não é que não 

vai falar. Eu gostaria que os Deputados e os Senadores que falassem estivessem 

atentos ao que está acontecendo aqui. Nós estamos discutindo aqui um 

requerimento. Um requerimento. 

 (Não identificado) - Sr. Presidente, estou pedindo a palavra a V.Exa. como 

Líder. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Bruno. 

 O SR. DEPUTADO BRUNO ARAÚJO  - Senhoras e Senhores, vieram-me 

agora à mente o Presidente Deputado Henrique Eduardo Alves, o Deputado 

Inocêncio Oliveira, que agora também deixa o Congresso Nacional, após 10 

mandatos, e me veio à mente agora o Deputado Miro Teixeira, talvez 

remanescentes de um período em que o Congresso Nacional se encontrou para, 

numa bela noite, numa convergência nacional, votar a Lei de Anistia Política. 
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 Passados mais de 30 anos, de forma vergonhosa, o Congresso Nacional é 

pautado a votar a anistia à irresponsabilidade fiscal. Passados 30 anos, o Congresso 

Nacional é pautado a votar uma anistia encomendada para proteger a Presidente da 

República e o Ministro Mantega. Passados 30 anos, aquele Congresso Nacional, 

que da última vez teve que apreciar e tratar de uma anistia de repercussão histórica, 

faz agora, após 30 anos, uma discussão de forma vergonhosa, com o Brasil de 

joelhos, com o mundo descrente, com o mundo olhando para este País e vendo a 

forma absurda com que há anos — com que há anos — o Governo Federal acha 

que tem a vida desapartada de qualquer cidadão brasileiro. 

 Como ficam as contas de um cidadão brasileiro ou das empresas brasileiras 

cujas colunas de receita e de despesa não fecham? O que vai fazer a Presidente 

Dilma? Mandar uma medida provisória e dizer que ela zere? Que a inflação que 

atinge o trabalhador, que começa a ter cada vez mais dificuldades no equilíbrio entre 

sua relação de receita e despesa... Que nível de tratamento? 

 O que nós estamos vivendo hoje é o encontro de uma votação que 

envergonha o Congresso Nacional. Este é um dia que mostra que o Brasil, o maior 

país da América Latina, o país que, aos olhos do mundo, é tido como o mais 

importante da região, de forma absurda, ao longo deste ano, não olhou para a 

coluna de despesa, porque não se preocupou com a conta que tinha para atender 

seus objetivos eleitorais. 

 Não foi o Governo que, como qualquer cidadão brasileiro, qualquer pai ou 

mãe de família, chefe de família, tinha olhar qual era a sua responsabilidade com a 

sua capacidade de arrecadação. O que aqui hoje o Governo procura impor é uma 

anistia. E a história vai mostrar aqueles que botaram o dedo para assumir e votar 

uma anistia ao Ministro Mantega, uma anistia a uma Presidente que, mal assumiu o 

seu segundo mandato, o assume questionada por grande parte da população do 

País e, sobretudo, questionada pelos olhos do planeta, que, a cada dia que passa, 

perde a confiança na capacidade e seriedade deste Governo. 

 Aqui, hoje, o que o Governo quer fazer é votar uma anistia à incompetência, 

uma anistia à irresponsabilidade. O que o Governo aqui hoje está fazendo é se 

premiar com o poder que tem e através de uma maioria envergonhada — uma 

maioria envergonhada —, registrar o seu nome para a história. Nós vamos ter, na 
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história do Brasil, os nomes dos Parlamentares, Deputados e Senadores, que 

puseram o seu nome na anistia política — momento de encontro — registrados na 

Comissão Mista de Orçamento. Espero que não aconteça, mas se tiver de acontecer 

hoje, ficarão registrados aqueles que vão sucumbir, sucumbir à irresponsabilidade, à 

incompetência, a qualquer custo, da política contra os interesses maiores do País. 

 Nós somos contra o requerimento. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra... 

 O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - Peço a palavra como Líder, Sr. 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não, para discutir... 

 O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - Eu pedi como Líder, Sr. 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não, para discutir, nós 

vamos observar aqui... 

 O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - V.Exa. vai cumprir o Regimento, 

Sr. Presidente? 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Como Líder pode-se falar em qualquer momento 

da sessão, Presidente, conforme arts. 6º e 7º do Regimento Comum, Sr. Presidente. 

 O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL - Nós estamos em processo de votação, 

Presidente. O Senador Valdir Raupp está inscrito. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. é Líder? 

 O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - É só conferir a lista aí, Sr. 

Presidente; V.Exa. saberá certamente. Não preciso enganar V.Exa. aqui a esta 

altura do campeonato. Peço a V.Exa. que tenha o mínimo de respeito ao 

Parlamentar que compõe esta Comissão. Eu jamais pediria a palavra a V.Exa. como 

Líder se não o fosse. Então, respeito é bom. 

 Sr. Presidente, estou pedindo a palavra como Líder por duas razões. A 

primeira delas é para manifestar a minha inconformidade e o meu descontentamento 

com o fato de meu nome constar da lista da ata que nós estamos apreciando, sendo 

que eu não estava na sessão naquele momento. Eu assinei a lista de presença 

agora à noite. Assinei a lista de presença na Comissão agora à noite, e da ata das 

15h02min consta o meu nome. 
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 Sr. Presidente, aqui não se pode atropelar o Regimento, norma de regência 

interna que a todos nós submete, sob pena de ofensa ao devido processo 

legislativo. Portanto, eu estou solicitando que meu nome seja retirado da ata para 

que ela confira com a realidade, com aquilo que de fato aconteceu na sessão aqui. 

 A segunda, Sr. Presidente, é a seguinte: o tema que nós estamos aqui a 

debater exige cautela mesmo. É natural que haja esse sentimento e não aqui só na 

Oposição, como também na Base, porque o tema é sensível não só ao Parlamento, 

mas ao povo brasileiro. A cautela e a prudência exigem de todos nós algumas 

precauções. 

 Essa proposta, Sr. Presidente, representa, a meu juízo, ofensa à Lei de 

Diretrizes, ofensa ao planejamento fiscal, ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Não se pode permitir que se faça uma votação açodadamente, sem o devido 

aprofundamento, sem o devido enfrentamento do tema, com a responsabilidade que 

ele exige do Parlamento. Então, não queiram jogar para o Plenário desta Comissão 

a pecha de que ele esteja a favor ou contra a matéria. Eu posso até votar a favor 

desta matéria, não há problema nenhum se eu estiver convencido de que é o único 

caminho possível para enfrentarmos o que nós temos diante de nós, mas não me 

sinto à vontade, não me sinto confortável para fazer a votação desta matéria neste 

momento. 

 Sr. Presidente, salvo melhor juízo, para cumprir a meta de superávit, só há 

um jeito: cumprir aquilo que foi estabelecido no programa da Lei de Diretrizes de 

2014. Não há outro jeito de cumprir meta de superávit, senão cumprindo. Nós não 

podemos ficar, Sr. Presidente, maquiando o Orçamento a todo momento, pois essa 

prática causa inúmeros prejuízos ao País. Esse tipo de prática nos faz perder a 

credibilidade no mercado exterior, que trabalha em cima de estatísticas e de 

previsões seguras. 

 Então, Sr. Presidente, eu queria fazer essas observações apenas para 

manifestar dois descontentamentos: o primeiro com a infidelidade da ata; o segundo 

o desconforto em apreciar uma matéria como esta, com a profundidade que o tema 

tem, com o impacto que representa o tema; não me sinto à vontade para votar esta 

matéria na data de hoje sem os devidos esclarecimentos, sem as devidas 

ponderações feitas, inclusive pela equipe econômica do Governo. 
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 Eram apenas essas as observações que gostaria de fazer, Sr. Presidente, 

chamando a atenção uma vez mais: aqui não se trata de ser Base ou ser Oposição, 

não; trata-se de agir com responsabilidade com o País. E agir com responsabilidade 

com o País significa que nós, lá na frente, mesmo tendo críticas, mesmo tendo 

condenação pela prática... Posso até votar a favor dessa matéria, mas desde que eu 

esteja convencido de que esse é o único caminho para se corrigir aquilo que está 

diante de nós, Sr. Presidente. 

 Não faço aqui juízo de valor terminativo. Faço apenas alertas, ponderações 

do desconforto que tenho em votar esta matéria neste momento. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Último inscrito, Senador 

Valdir Raupp, para o requerimento. 

 O SR. SENADOR VALDIR RAUPP  - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, eu acho que as atas já foram lidas, já foram debatidas dentro do 

Regimento. Não há mais nada a discutir. Portanto, somos favoráveis. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Sr. Presidente, para orientar... 

Orientar... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Agora, antes de orientar, 

eu quero que V.Exa... Quando eu apresentei o requerimento, acatei o requerimento, 

o autor leu o requerimento... 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - É individual. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O requerimento está aqui. 

É o requerimento. Todo mundo falou, mas não sei se prestaram atenção... 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Não, esse é requerimento 

individual, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não, o requerimento... Ele 

leu o requerimento, o autor leu o requerimento. Eu pedi para ele ler, ele apresentou. 

É que estava aquela gritaria, e V.Exas. talvez não prestaram atenção. Então, aqui, 

depois, se V.Exa. quiser encaminhar, nós vamos votar as reuniões da CMO 

realizadas no dia 11, 12 e 18 de novembro de 2014. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - V.Exa. não pode colocar em 

votação três atas juntas, Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Está aqui. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Isso é ilegal, é inconstitucional, 

imoral. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Não... 

 O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL - Em votação. Em votação, Presidente. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. quer encaminhar? 

Então, encaminha. Depois vamos para a votação. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Vamos para a votação, mas vamos 

votar uma ata. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exas. gritaram, falaram 

e não prestaram atenção. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Qual ata nós estamos votando? 

 O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL - Em votação. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - A Presidência 

encaminha... 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Cadê a ata corrigida? 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Só para entender. V.Exa. 

submeteu à discussão o requerimento de encerramento da discussão. É isso que 

V.Exa. submeteu ao Plenário. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - As três atas que foram 

lidas. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Não. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Não. Isso é antiético, Presidente. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Não é questão de prestar 

atenção... 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. não está com a 

palavra. Está com a palavra o Deputado Mendonça Filho. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Então, eu quero uma questão de 

ordem, na sequência, pelo art. 30. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Está encaminhando. Nós 

estamos em votação, mas vamos encaminhar. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Não estou encaminhando, 

Presidente. Estou orientando. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Orientando, quer dizer. 

Desculpa. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Cada partido tem o direito à 

orientação. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Tem, cada bancada. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - V.Exa. sabe, eu quero dizer que 

isso é absolutamente ilegal, inconstitucional, antirregimental: estabelecer-se um 

requerimento que verse sobre três atas ao mesmo tempo. Não há amparo legal, 

regimental nenhum. Isso é um absurdo. Quer dizer, chega um cidadão aí, apresenta 

um requerimento, lê o requerimento, e ele tem validade acima do Regimento? Isso é 

um absurdo! Isso é uma imoralidade! Isso é um desrespeito a esta Casa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa... 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Eu quero dizer que isso é um 

desrespeito a esta Casa, é um desrespeito à Oposição. 

 E eu estou orientado apenas a primeira ata. Minha posição é o direito que eu 

tenho. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - É o direito que tem... 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Eu estou inscrito para falar na 

segunda ata. Quero me inscrever sobre a terceira ata e dizer a V.Exa. que essa é 

uma ata de lorota, uma ata maquiada, assim como são maquiados os números do 

Governo Federal. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM  - Sr. Presidente, questão de ordem 

sobre o processo de votação. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 1181/14  18/11/2014 
 
 

 85

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - É inadmissível que a gente possa, 

na noite de hoje, querer passar por cima da Oposição, apenas para limpar a barra 

da Presidência da República. Isso é inaceitável. A minha posição e a orientação do 

meu partido é votar hoje contra o requerimento. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Arnaldo Jardim. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Uma ata... 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM  - Sr. Presidente, nós fizemos a 

discussão sobre uma ata. Neste instante, eu quero chamar a atenção de V.Exa. 

sobre o seguinte aspecto, até para que V.Exa. guarde uma coerência, porque nós 

sabemos que essas questões passam, depois, ficam as relações e ficam as 

posturas: eu fui a V.Exa., enquanto era encaminhado o requerimento, pedir a V.Exa. 

que me inscrevesse para discutir a segunda ata... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - E foi inscrito. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - E V.Exa. acatou a minha inscrição. 

Ou seja, foi uma atitude que mostrou, de forma evidente, que o requerimento se 

referia à Ata nº 1, tanto é que a Secretaria orientava V.Exa., e V.Exa. acatou as 

inscrições para a Ata nº 2, Sr. Presidente. Portanto, eu faço um apelo. Isso não se 

resolve, quer dizer, há uma inscrição que V.Exa. acatou para as outras atas. Então, 

por coerência, vamos agora encaminhar o requerimento de encerramento da 

discussão da Ata nº 1 e manter, Sr. Presidente, o procedimento, até para que V.Exa. 

não fique exposto em uma situação de indelicadeza. 

 O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL  - Em votação, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Arnaldo Jardim, perdão, 

sabe que eu te admiro muito, e de longa data, mas é o seguinte: é por isso que eu 

falo, se nós prestássemos atenção no que nós estamos discutindo e não em fazer 

discurso, talvez, nós tivéssemos sido serenos. Quando eu pedi para o Cláudio Puty 

ler, ele leu, apresentou. Eu fiz questão que ele lesse. É só pegar, se estiver gravado, 

ele leu aqui: 11, 12 e 18 de novembro de 2014. Tudo bem. Se nós não prestamos 

atenção, eu fui deixando, porque, com aquela gritaria aqui na frente, não prestaram 

atenção. Então, aí é em que está o problema. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO  - Sr. Presidente, questão de ordem... 
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 (Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO  - É importante, é relevante... 

 O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - Quero encaminhar... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Nós estamos no 

encaminhamento. 

 (Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO  - O requerimento apresentado foi 

justamente sobre o art. 39, § 1º. 

 Veja bem, Sr. Presidente, ele apresentou durante a discussão, quando vários 

oradores haviam se apresentado dizendo “estou discutindo a primeira ata”. E o § 1º 

é claro, no singular: “a discussão” — não são as discussões — “poderá ser 

encerrada a requerimento por escrito de um Líder ou dez membros da Casa, após 

falarem, no mínimo, quatro Senadores e seis Deputados”. Veja bem, Sr. Presidente, 

quando ele apresentou, o Deputado Mendonça já havia feito o seu pronunciamento 

dizendo que estava discutindo a primeira ata, outros colegas da mesma forma, e eu 

havia me inscrito para a primeira e a segunda ata. São matérias distintas. Aqui o 

requerimento dele só pode ser recolhido baseado no § 1º, porque foi nisso em que 

ele se fundamentou, para justamente encerrar a discussão da matéria e não das 

matérias. 

 Portanto, é um assombro o senhor querer encerrar a discussão da segunda 

ata, que não foi discutida. A terceira ata... Eu estava presente em todas as duas 

outras reuniões. Existem assuntos que foram tratados que não constam e que nós 

não tivemos a oportunidade de discutir. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Agradeço. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO  - Portanto, isso tornará nula esta 

reunião, porque o senhor tentará aprovar uma ata, sem permitir que eu possa me 

manifestar sobre o teor da ata. Portanto, Presidente, eu reitero, baseado nessa 

questão de ordem, que o senhor mantenha a discussão da segunda e da terceira ata 

antes de fazer a votação. 

 (Tumulto.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Izalci vai encaminhar... 
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 O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - Sr. Presidente, como Líder do 

PROS. Eu quero falar pela Liderança. Quero encaminhar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Quer falar pela Liderança? 

 O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - Sr. Presidente, são 22h42min, 

chegamos aqui às oito da noite, e a discussão era a ata. S.Exa. suspende a sessão, 

atende ao pedido dos companheiros e trouxe as três atas. Coloca em discussão as 

atas — uma, duas, três —, e aí há um requerimento sobre a mesa pedindo a 

suspensão das três atas, para serem votadas, exatamente, em conjunto. Os 

companheiros, obviamente, estão no jogo, e é da democracia. É normal esse 

processo. Foram exatamente 2 horas e 42 minutos. Aqui todo momento foi discutida 

a questão da ata, muito pouco se falou da ata, e é do jogo, é normal, entendendo do 

processo. Mas eu quero aproveitar a oportunidade, Sr. Presidente... Eu escutei 

alguns companheiros, os quais estimo muito, como o Bruno, como o nosso 

companheiro Ronaldo Caiado, que disse que alguns partidos, partidos que 

compõem a base, deram um cheque em branco irresponsável. Eu quero dizer, como 

Líder do PROS, que tenho um compromisso com a governabilidade do Brasil. 

Alguém pode discordar, e é normal da democracia. No Parlamento, cada um é parte 

da sociedade. Aqui não é Executivo, que representa a maioria da população; aqui 

são partes da população. Ou seja, aqui é proporcional à população. 

 É compreensível que alguém, de repente, entenda que não é justo se aprovar 

isso, e cada um pode se posicionar e votar contra. Alguém pode entender que é 

justo e vai votar a favor. Isso é da democracia! Agora, Presidente, eu acho que nós 

temos que tomar as decisões. 

 Está sobre a mesa um requerimento que diz que são as três sessões. Nós 

vamos votar a matéria. Eu sei que querem procrastinar, demorar até meia-noite, 2 

horas, 3 horas, 4 horas da manhã, para que a base do Governo saia daqui, e não 

haja a votação. Isso é normal, legítimo da democracia! Agora, Presidente, nós temos 

que tomar decisões. Mas isso não é justo! Eu não vou aqui, está ao vivo, na Internet, 

ficar aguentando dizerem que somos irresponsáveis. Não, nós podemos ter 

posições diferentes. É normal e legítimo cada um ter suas posições. Agora, 

irresponsável eu não sou; se alguém for, que assuma a sua irresponsabilidade. 
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 Então, eu não vou admitir esse comportamento ou o que estão dizendo sobre 

nossa irresponsabilidade... O Governo está dizendo que existe a possibilidade de 

mandar para o Congresso Nacional. É aqui que vamos decidir se aprovaremos o 

superávit primário, ou o Governo vai suspender algumas obras, porque não tem 

caixa para pagar essas obras. Ele está dizendo claramente isso. Quem vai decidir 

somos nós. V.Exas. querem desse jeito ou querem do outro? Nós vamos aprovar ou 

não. Esse é o papel do Parlamento. 

 Porquanto, Presidente, eu quero só encaminhar, obviamente ainda não no 

mérito, “sim” ao nosso requerimento das três atas aqui propostas. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - O requerimento é antirregimental e ilegal. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra o Deputado 

Izalci para orientar a votação. 

 O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL - O PSDB já encaminhou, Sr. 

Presidente.  

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, só quero dizer o seguinte... 

 (Não identificado) - O partido já encaminhou. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Nós estamos votando uma ata... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Nós estamos votando um 

requerimento de três atas. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - De uma ata inexistente, porque V.Exa. acatou, 

para fazer a ratificação da ata. Precisamos da ata, para dizer o que nós estamos 

votando. 

 Agora, eu quero dizer também ao meu colega e Líder, por quem tenho uma 

admiração muito grande, que ninguém está chamando ninguém de irresponsável. 

 Eu só vou fazer a leitura rápida do art. 10 da Lei nº 1.079: 

  “Art. 10. São crimes de responsabilidade contra a 

lei orçamentária: 

............................................................................................. 

  4 - Infringir, patentemente, e de qualquer modo, 

dispositivo da lei orçamentária (...)” 

 Isso é crime, está escrito na lei. Eu só estou lendo a lei. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para encaminhar a 

votação. V.Exa. vota como? V.Exa. tem 1 minuto. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu voto para que seja disponibilizada a ata, para 

a gente votar. Eu não tenho a ata. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não, estamos votando o 

requerimento. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Ainda mais um requerimento totalmente 

antirregimental. Nós temos que rasgar o Regimento, então, porque o Regimento não 

permite votar três atas ao mesmo tempo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Permite. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Não permite. Isso é antirregimental. 

 O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL - Em votação, Presidente. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM  - Para orientar, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra o Deputado 

Arnaldo Jardim, para orientar. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Qual o tempo de que eu disponho, 

Sr. Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. dispõe de 1 minuto, 

para orientação. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Um minuto? 

Sr. Presidente, eu voto contrário ao requerimento de encerramento da 

discussão da Ata nº 1. 

 Com relação aos outros aspectos que constam no requerimento, eu não 

reconheço legitimidade nesse requerimento e solicito que, antes de proceder à 

votação, como V.Exa. acatou a menção que eu fiz para que se retirasse aqui aquilo 

que se disse do PLN 36 e como V.Exa. determinou que fosse retirado da ata — 

determinou também que fosse feita uma correção, solicitada pelo Deputado Izalci —, 

eu gostaria de ter a versão da ata, para poder votar, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Será publicada. 

 Nós estamos votando agora as três atas. 

 O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - Vamos votar, Presidente! 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Em votação o 

requerimento apresentado e assinado por nove companheiros. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Presidente! Presidente! Presidente! 

Presidente Devanir! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Em votação o 

requerimento. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Presidente, por favor, para uma 

questão de ordem. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Em votação. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Eu tenho o direito a uma questão 

de ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Em votação o 

requerimento apresentado e lido aqui... 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Questão de ordem! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - ... pelo Deputado Cláudio 

Puty... 

 (Não identificado)  - Vamos engolir! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - ... e com mais oito 

assinaturas. 

 Na representação da Câmara dos Deputados. 

Os Srs. Deputados que concordam com o requerimento permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) Aprovado. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Verificação, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Verificação, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vamos lá. Vamos fazer a 

verificação. 

 Vou convidar... 

 (Não identificado)  - O PDT está em obstrução, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO ALEXANDRE TOLEDO - Sr. Presidente, o PSDB apoia a 

verificação. 

 (Pausa.) 
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 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Sr. Presidente, uma questão de 

ordem enquanto V.Exa. se prepara... 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Sobre o requerimento... 

V.Exa. vai me assegurar. Não é no grito! Vai me assegurar! Vai me assegurar! 

Eu tenho direito. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Mendonça Filho, 

V. Exa. tem que me apresentar os apoiadores. Tem que ter, no mínimo, quatro 

apoiadores. 

 (Não identificado)  - Não tem questão de ordem em votação! 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Art. 29 do Regimento Comum, § 1º.  

O art. 29 diz o seguinte, Sr. Presidente: 

“Art. 29. À hora do início da sessão, o Presidente e 

os demais membros da Mesa ocuparão os respectivos 

lugares. Havendo número regimental será anunciada a 

abertura dos trabalhos. 

§ 1º. Não havendo número, o Presidente aguardará 

pelo prazo máximo de 30 minutos a complementação do 

quórum. Decorrido o prazo e persistindo a falta de 

número, a sessão não se realizará”. 

 Eu me refiro, Sr. Presidente, à sessão de hoje... 

 (Tumulto. “Matéria vencida!”) 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Sr. Presidente, me escute! Eu 

tenho que concluir... 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO RONALDO ZULKE - V.Exa. tem que apresentar os 

argumentos. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Eu tenho. Eu tenho. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO ZULKE - Então, apresenta. 

 (Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Eu tenho que concluir. 

 (Intervenções simultâneas ninteligíveis.) 
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 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Em total fundamento. Como é que 

se vai aprovar uma ata de uma sessão que não existiu? 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - V.Exa. tem que assegurar que é 

questão de ordem. Eu estou fazendo... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Como é que se vai aprovar uma ata 

de uma sessão que não existiu? 

 (Não identificado)  - Isso é um acinte, Sr. Presidente! 

 (Não identificado)  - Matéria vencida. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Eu estou com a palavra. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Mendonça Filho, 

ou V. Exa. encaminha ou eu coloco em votação e vamos votar. 

 (Tumulto.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Já está em votação. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Sr. Presidente, eu quero concluir... 

 (Tumulto.) 

 (Não identificado)  - Vamos ao voto, Sr. Presidente! Ao voto! 

 (Tumulto.) 

 (Não identificado)  - Matéria vencida, Sr. Presidente! Vamos votar! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vamos à votação? 

 (Não identificado)  - Isso, Sr. Presidente, ao voto. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - À votação. 

 V.Exa. tem os quatro apoiadores? 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Tenho. Tenho. Eu quero concluir a 

minha questão de ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não, não, por gentileza. 

 (Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Eu quero concluir a minha questão 

de ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Apresente à Mesa.  

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - “Não havendo número, o 

Presidente...” 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu já li o art. 29. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Calma, Sr. Presidente, deixe eu 

concluir. V.Exa. não pode responder à minha questão de ordem antes de eu 

concluir. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO ZULKE - Não cabe questão de ordem sobre 

esse tema. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Respeite-me, respeite-me! 

 (Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO RONALDO ZULKE - O senhor é que está faltando com o 

respeito. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Calma, calma, pessoal!  

 (Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Como vota o Deputado Beto Faro? 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - “Não havendo número, o 

Presidente aguardará pelo prazo máximo de 30 minutos a complementação do 

quórum... 

 O SR. DEPUTADO RONALDO ZULKE - Tem número. É brincadeira, Sr. 

Presidente! 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - “...decorrido o prazo e persistindo a 

falta de número, a sessão...” 

 (Tumulto.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Cadê os seus quatro 

apoiadores? V.Exa. tem? 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Para concluir, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. tem? 

 (Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - V.Exa. produziu um ato legal hoje. 

V.Exa. respeitou o Regimento hoje. 

 Era já 15h02min, e V.Exa. foi justo. E eu devo ser justo com V.Exa. 

 V.Exa. encerrou a sessão de hoje à tarde porque o prazo regimental havia 

vencido. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Um minuto. 
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 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Por 1 minuto V.Exa. foi justo, e eu 

sou justo para reconhecer quem é justo. 

 Eu sou justo, porque, para eu respeitar o Regimento, Sr. Presidente, eu tenho 

que fazer com que os outros respeitem o Regimento. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Tudo bem. Agora, 

apresente os quatro apoiadores. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Eu pergunto a V.Exa. o seguinte: 

como é que V.Exa. apresenta uma ata, está aqui a ata, de uma sessão que não 

houve?  

 Está dizendo aqui: “Às 15h02min do dia 18 do mês de novembro do ano de 

2014, foi convocada ordinariamente a Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização com o objetivo de apreciar as matérias constantes da pauta. 

Nesse período foi registrado o comparecimento de membros e...” 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - A ata já foi lida. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado, vamos... 

 (Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Mas você leu uma ata de uma 

sessão que não houve. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Nós não estamos 

discutindo aqui. Eu quero saber se V.Exa. tem os quatro apoiadores. 

 (Tumulto.) 

 (Não identificado) - Vota! Vota! Vota! 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - O PSDB apoiou, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Domingos 

Sávio, V.Exa. apoia? 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sim. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - O PPS apoiou. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - O PPS apoia, Sr. Presidente, como 

já disse há muito tempo. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Como vota o Deputado Paulo 

Pimenta? “Sim”. 

 Como vota o Deputado Waldenor Pereira? (Pausa.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Em votação. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Como vota o Deputado Alexandre 

Santos? (Pausa.) 

 Como vota o Deputado Geraldo Resende? 

 O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - “Sim”. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Como vota o Deputado Gastão 

Vieira? 

 O SR. DEPUTADO GASTÃO VIEIRA - “Sim”. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Sandro Mabel? (Pausa.) 

 Deputado Lucio Vieira Lima? (Pausa.) 

 Deputado Luiz Fernando Machado, do PSDB? (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - O PSDB está em obstrução, Sr. 

Presidente. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Nilson Leitão? (Pausa.) 

 Deputado Rodrigo de Castro? (Pausa.) 

 (Não identificado)  - Sr. Presidente, quem deu apoiamento é obrigação de 

votar... (ininteligível.) 

 A SRA. DEPUTADA SANDRA ROSADO - O PSB está em obstrução, Sr. 

Presidente. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Quem é que deu o apoiamento para 

o PSDB? (Pausa.) Quem deu o apoiamento? 

 (Não identificado)  - Bruno Araújo. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Muito bom. 

 Como vota o Deputado Eduardo Sciarra? (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO LUIZ FERNANDO MACHADO  - Sr. Presidente, eu não 

dei a resposta do meu voto ainda. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Como? 

 O SR. DEPUTADO LUIZ FERNANDO MACHADO - Eu não dei a resposta do 

meu voto, ainda. V.Exa. falou aí. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Como é o seu nome? 

 O SR. DEPUTADO LUIZ FERNANDO MACHADO - Olha aí, V.Exa. não 

sabe? (Risos.) 
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 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - V.Exa. não ouviu o Deputado 

comunicar que vocês estão em obstrução? 

 O SR. DEPUTADO LUIZ FERNANDO MACHADO  - Ouvi. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO  - Mas ele tem a prerrogativa de se 

manifestar. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Eu chamei ele. 

 O SR. DEPUTADO LUIZ FERNANDO MACHADO - Eu tenho a prerrogativa. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu só comuniquei. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Eu chamei, V.Exa. não respondeu... 

 O SR. DEPUTADO LUIZ FERNANDO MACHADO - V.Exa. não me deu 

tempo de responder. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, eu solicito que 

mude a Secretaria. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Como vota o Deputado Eduardo 

Sciarra? (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Altere a Secretaria. O Secretário 

está exorbitando... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vamos votar, gente. 

 (Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO LUIZ FERNANDO MACHADO - Sr. Presidente, V. Exa. 

não deu chance de tomar o meu voto. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Eu estou questionando a isenção 

da Secretaria, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Mas eu lhe perguntei, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO LUIZ FERNANDO MACHADO - O meu voto é obstrução, 

Sr. Presidente. 

 (Não identificado)  - “Sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Como vota o Deputado Eduardo 

Sciarra? 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Captou o meu voto, Sr. Presidente? O 

Deputado Jaime Martins vota “sim”. 
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 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Não chamei ainda. O Deputado 

Jaime Martins vota “sim”. 

 O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - V.Exa. me chamou, sim. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Como vota o Deputado Urzeni 

Rocha? 

 O SR. DEPUTADO URZENI ROCHA - Voto “sim”. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Betinho Rosado? 

 O SR. DEPUTADO BETINHO ROSADO - “Sim”. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado João Leão? (Pausa.) 

 Deputado Vilson Covatti? (Pausa.) 

 Deputado Luciano Castro? (Pausa.) 

 Deputado Milton Monti? 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - “Sim”. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Alexandre Toledo? 

 O SR. DEPUTADO ALEXANDRE TOLEDO - “Não”. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Como vota a Deputada Sandra 

Rosado? 

 A SRA. DEPUTADA SANDRA ROSADO - Sr. Presidente, há pouco tempo eu 

informei a V.Exa. que o PSB estava entrando em obstrução, mas nós estamos 

reconsiderando a nossa posição e vamos votar “não”. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Felipe Maia? 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, se a votação fosse de 

apenas uma ata, eu já votava “não”, imagine esse absurdo antirregimental que está 

acontecendo na Mesa, das três atas. 

 Então, eu entro em obstrução, diante do desrespeito que está havendo nesta 

Comissão. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Obstrução, perfeito. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. 

Presidente... 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Professora Dorinha Seabra 

Rezende? 
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 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - 

Obstrução. 

 O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. Presidente, o nobre Deputado 

apoiou a verificação. Como ele está deixando de votar, a verificação cai, porque 

ficam apenas três Deputados. Ou S.Exa. vota ou cai a verificação. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Tudo bem, eu voto “não”, com muito 

prazer, (ininteligível) em respeito ao Regimento desta Casa. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Muito bem, Deputado Felipe Maia 

“não”. Deputada Professora Dorinha Seabra? 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - “Não”. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Benjamin Maranhão? 

(Pausa.) 

 Deputado Wilson Filho? 

 O SR. DEPUTADO WILSON FILHO - “Sim”. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Penna, PV de São Paulo? 

(Pausa.) 

 Deputado Givaldo Carimbão? 

 O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - “Sim” para as três atas. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Marcos Rogério? 

 O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - “Obstrução”. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Daniel Almeida? 

 O SR. DEPUTADO DANIEL ALMEIDA - “Sim”. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Silvio Costa? (Pausa.) 

 Deputado Cleber Verde. (Pausa.) 

 Deputado Ivan Valente. (Pausa.) 

 Para o PT, falta um. Deputado Assis Carvalho. (Pausa.) 

 Deputado Geraldo Simões. (Pausa.) 

 Foram cinco. 

 Deputado Alceu Moreira, PMDB. (Pausa.) 

 Deputado João Magalhães. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - “Sim.” 
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 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Deputado Hermes Parcianello. 

(Pausa.) 

 Fechou o PMDB. 

 PSDB. Deputado Izalci. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente. 

 (Não identificado)  - Encerrar o voto, Deputado Izalci. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu quero registrar e espero que esteja na ata 

da... Eu quero ver essa ata depois. Quero que conste na ata que nós estamos em 

frontal ofensa ao Regimento da Casa. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - O seu voto, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu gostaria de, antes de votar a ata, que a gente 

tivesse a ata em mãos. Nós estamos em obstrução, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - O senhor pediu a verificação. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Obstrução. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - A verificação o senhor pediu? 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Não. O Líder é que confirmou... 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Estamos perguntando... 

 O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL  - Mas são quatro Deputados. Se ele não 

mantiver, cai a verificação, porque até agora só votaram dois pela verificação. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Deputado Izalci? 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - “Não”, com muito prazer. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO  - O resto é apoiamento. Isso não tem 

sentido. É apenas quem requer, quem apoia não é obrigado a manifestar a votação, 

não! Não existe isso no Regimento! 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Deputado Cesar Colnago. (Pausa.) 

 Deputado Alfredo Kaefer. (Pausa.) 

 Deputado Eliene Lima. (Pausa.) 

 Deputado Geraldo Thadeu. 

 O SR. DEPUTADO GERALDO THADEU - “Sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Deputado Moreira Mendes. (Pausa.) 

 PP... Falta o Deputado Vilson Covatti. 

 O SR. DEPUTADO VILSON COVATTI - “Sim”, Presidente. 
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 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Completou o PP. 

 PR. Deputado João Carlos Bacelar. (Pausa.) 

 Deputado João Maia. (Pausa.) 

 PSB já votou todo e Democratas também. 

 Solidariedade. Deputado Laercio Oliveira. (Pausa.) 

 PTB. Deputado... Já fechou. 

 PV. Deputado Arnaldo Jardim. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Obstrução. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - PROS já fechou? 

 PDT? 

 O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL  - Sr. Presidente, o Deputado Arnaldo 

Jardim é um dos apoiadores. Só votaram três agora. Se ele não votar, a apreciação 

cai. 

 (Não identificado)  - Sr. Presidente, contestando a posição do Senador 

Pimentel, o Regimento requer apoiamento para entrar em obstrução. Portanto, quem 

entrou não quer dizer que tem que se submeter à mesma regra, senão cai... 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Deputado Félix Mendonça Júnior. 

 (Não identificado)  - Sr. Presidente, o Deputado Arnaldo Jardim pediu 

verificação. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Ele votou “não”. Ele voltou atrás. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Quem disse que eu votei “não”? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Ele não votou, não. Está 

em obstrução. 

 (Não identificado)  - Sr. Presidente, eu quero alterar... 

 (Não identificado)  - Presidente, eu quero questionar a postura do Secretário. 

Ele está direcionando..., intervindo no processo. V.Exa. precisa conduzir... 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - O senhor votou “não” ou o senhor 

votou (inaudível). 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM  - O senhor está perguntando ou está 

me informando? 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Paulo Pimenta, 

vamos caminhar corretamente. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Não. Estou lhe perguntando. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM  - Então, o senhor havia informado 

que eu votei “não”. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - O senhor disse “não”. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM  - O senhor retifique o que fez. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - O senhor falou “não.” 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - O senhor está mentindo. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Sr. Deputado, eu não vou lhe 

responder no seu nível. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - O nível do senhor eu conheço bem, 

Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Se o senhor falou uma palavra e eu 

entendi outra, foi um equívoco. Mentiroso é palavra de baixo calão, e o senhor 

deveria aprender a respeitar seus colegas. Eu não me dirijo... 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - O senhor mentiu sobre o meu voto. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado, eu não vou lhe responder 

porque eu não sou desqualificado como o senhor. 

 (Não identificado)  - É o objetivo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Secretário, não vamos 

entrar na discussão. 

 (Não identificado)  - Obstrução. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Deputado, então, ele votou pela 

obstrução, senão ele vai dizer que eu estou mentindo. 

O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM  - Se é para falar a verdade... 

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM  - É só quando V.Exa. (inaudível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado... 
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 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM  - Então, não faça essa cara, Sr. 

Deputado. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Eu conheço gente provocadora como 

o senhor. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Não. Provocador é V.Exa.! 

 (Tumulto.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Pimenta... 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - A Comissão tem Presidente ou 

não tem? 

 (Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Antes de iniciar o resultado, Presidente... 

 (Não identificado)  - Sr. Presidente, é o Secretário que está conduzindo os 

trabalhos? 

 (Tumulto.) 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - “Sim”. “Não”. (Ininteligível) ... 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, “Sim”, “Não”, 16, 17, 18... 

 Dezoito “sim”. 

 (Não identificado)  - Antes de anunciar o resultado, Presidente. 

O SR. DEPUTADO IZALCI  - Sr. Presidente, antes de anunciar esse 

resultado, eu quero mudar o meu voto. Como tem no Plenário... Eu quero mudar 

para obstrução. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Lógico que pode. No Plenário pode, porque aqui 

não pode? 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Pode, sim, e não há previsão... 

 (Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Meu voto vai para a obstrução. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - O.k. Dezoito “sim”, três “não”, 

Presidente. Aprovado (Palmas.) 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM  - Apoio... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Discussão da segunda ata, Presidente. Está 

irregular esta votação. 
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(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Foi aprovado na Câmara 

por 18 votos “sim” e 3 “não”, às 23h04min. 

 (Não identificado)  - Sr. Presidente, tem que registrar na ata... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Em votação, agora, a 

representação no Senado. 

 Por gentileza, Secretário... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, a votação nominal... Questão de 

ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Os Senadores que a 

aprovarem permaneçam como se encontram. 

 Aprovada. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI  - A votação nominal requer apoio... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Por unanimidade. Não... 

Uma... 

 O SR. DEPUTADO FLEXA RIBEIRO  - Obstrução. 

 PSDB no Senado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - PSDB no Senado. 

Obstrução. 

 Aprovado. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI  - Aprovado irregularmente. Fica registrado isso. 

 A votação, Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Aprovado no Senado e 

aprovado na Câmara. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 Então, aprovado segundo o requerimento, as três atas do dia 11, 12 e 18 de 

2014. (Palmas.) 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Nós estávamos votando o 

requerimento, agora nós temos que votar as atas. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Estamos aplaudindo a 

desmoralização do Congresso. 
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 (Tumulto.) 

 (Não identificado)  - Há requerimento sobre a mesa, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - A Mesa não recebe... 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Para encaminhar a votação, Sr. 

Presidente. 

 (Tumulto.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não. Já foi votado. É 

matéria vencida. 

 Foi votado o requerimento. 

 Nós votamos o requerimento, agora vamos votar as atas. Tudo bem? 

 Então, vamos à votação. 

 (Tumulto.) 

(Não identificado)  - Em votação as atas! 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Para encaminhar a votação. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vamos nos sentar... Foi 

bem até agora. 

 (Não identificado)  - Já está em votação! Já foi anunciada a votação. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Em votação as atas. 

Votamos o requerimento que votava as três atas. Agora, em votação as atas. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Para encaminhar a votação, Sr. 

Presidente. 

 (Tumulto.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - A representação da 

Câmara... Os Deputados que concordarem permaneçam como se encontram. 

 Aprovado por unanimidade. 

 Já passou a verificação. Agora é uma hora para a verificação.  

 (Tumulto.) 

Agora a representação do Senado. Os Senadores que concordam com a 

votação das três atas permaneçam como se encontram. 

 Aprovadas. 

 Foram aprovadas as três. (Palmas.) 
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 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Meu requerimento de colocar o PL... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Requerimento... 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Requerimento do Senador Romero Jucá 

para inclusão do primeiro item da pauta. 

 O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - Sr. Presidente, V.Exa. 

desconsiderou requerimento sobre a mesa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Agora em votação o 

requerimento da inclusão na pauta. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Do meu projeto, o PL do qual sou 

Relator. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra o Senador 

Romero Jucá. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Sr. Presidente, tendo em vista a 

importância do projeto, eu solicito a sua aprovação. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, para orientar a 

votação. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O requerimento 

apresentado pelo Senador Romero Jucá está em votação na representação da 

Câmara. 

 Quem estiver de acordo, na Câmara, permaneça como se acha.  

 Aprovado. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, minha votação é 

contrária. Minha votação é (inaudível). 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Agora a representação do 

Senado Federal. Quem estiver de acordo...  

Aprovado. Está incluído na pauta. (Palmas.) 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, para orientar a 

votação. 

 (Não identificado)  - O que é isso? É uma esculhambação! É um absurdo 

isso! 
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 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Não acolheu as orientações, Sr. 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Nós já votamos o 

requerimento. Agora vamos votar a inversão da pauta. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Para orientar a votação, conforme 

prescreve o Regimento, Sr. Presidente. 

 (Tumulto.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Agora nós vamos votar a 

leitura que o Senador Romero Jucá vai fazer. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, eu vou requerer a 

gravação desta sessão. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, eu não preciso ler a 

matéria. É uma matéria conhecida (inaudível.) 

 (Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Pela ordem, Sr. Presidente. Para 

orientar a votação. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, o projeto de lei é um 

projeto conhecido. Essa matéria foi extremamente debatida. 

 (Não identificado)  - Pela ordem, Sr. Presidente. Para orientar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Em votação na 

representação do Senado o relatório do Senador Romero Jucá. 

 Em votação na Câmara. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 

acham. (Pausa.) 

 Aprovado. 

 Em votação no Senado. Os Senadores que aprovam o requerimento... 

Aprovado. (Palmas.) 

 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Pela ordem, Sr. Presidente. Para encaminhar a 

votação. 

 (Tumulto.) 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Pela ordem, Sr. Presidente. Para 

encaminhar a votação. 
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 O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - Esta sessão é nula, Sr. 

Presidente! 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Para orientar a votação, Sr. 

Presidente. 

 Deputado Izalci, deixa isso, porque vai ficar gravado. 

 Para orientar a votação, Sr. Presidente. Para encaminhar a votação, conforme 

prescreve o Regimento. 

Sr. Presidente, para orientar a votação, conforme prescreve o Regimento. 

 (Tumulto.) 

 (Não identificado)  - Traidores da pátria! 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vamos para a reabertura 

da nossa quinta reunião extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes na pauta. 

 Informo aos senhores membros que as matérias constantes na pauta 

encontram-se disponíveis nos terminais localizados nas bancadas.  

 Há quórum para deliberação na Câmara e no Senado.  

 Eu tenho aqui alguns avisos para depois nós entrarmos na discussão. Informo 

aos senhores membros a designação do Senador Vicentinho Alves, do 

Solidariedade de Tocantins, para o cargo de Relator Setorial da área temática 7, 

Justiça e Defesa, em substituição ao Senador Alfredo Nascimento, PR do 

Amazonas. 

 Mais um aviso. Comunico que a data da audiência pública conjunta 

convocada para receber o Presidente do Banco Central do Brasil foi transferida para 

o dia 9 de dezembro, às 10 horas, uma terça-feira, aqui na Casa. Vai ser uma 

sessão na qual inclusive nós vamos convidar a CFT para que nós façamos essa 

audiência pública com as duas Comissões. 

 Ao reabrir esta sessão, primeiro, eu quero dizer a todos os membros da nossa 

Comissão que, devido ao acerto, ao acordo político feito entre o Presidente do 

Senado, o Presidente da Câmara, os líderes da Oposição, os líderes da situação, a 

base do Governo e o próprio Líder do Governo, chegamos a uma conclusão para 

que nós possamos dar um encaminhamento e valorizar inclusive o nosso 

Parlamento e principalmente a nossa Comissão.  

 Eu acho que a primeira proposta era de nós recomeçarmos uma nova sessão. 

Eu achei que não deveria ser, que deveríamos fazer uma reabertura, uma 

continuidade da sessão de ontem e termos um ponto de partida. Se tivermos clareza 

daquilo que nós queremos, que é o bem do Brasil — temos que fazer aqui o 

Orçamento —, nós vamos ter tranquilidade. Com essa tranquilidade, eu tenho 

certeza de que nós vamos vencer todos os obstáculos que nós temos aqui.  

Então, eu peço a compreensão de todos. Não quero dizer que eu estou 

recuando da minha posição. Eu acho que não fizemos nada errado ontem, mas um 

acordo político é um acordo político. Ontem eu dei essa demonstração, quando às 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 1183/14  19/11/2014 
 
 

 2

15h01min, após passado 1 minuto, eu encerrei a sessão. Não era justo que, por um 

descuido, eu tenha deixado passar 1 minuto para a abertura dos nossos trabalhos. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Pela ordem, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Um minutinho só. Eu 

passo a palavra agora para o nosso Relator, que estava no momento, pois também 

tem algo a dizer sobre o nosso acordo político no gabinete do nosso Presidente do 

Congresso. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu me inscrevo então na 

sequência. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Logo em seguida eu também peço inscrição. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores,  

eu quero aqui rapidamente reportar-me à reunião que houve hoje na Presidência do 

Senado acerca do procedimento que nós adotamos aqui na Comissão de 

Orçamento. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Gostaria de me inscrever também, 

Presidente.  

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Primeiro, devo dizer que ontem nós 

tivemos uma reunião atípica, uma reunião acalorada, que terminou num embate, que 

levou, de acordo com os procedimentos da Comissão, à aprovação do PLN, mas 

sob protesto da Oposição e sob questionamentos de que se havia, de certa forma, 

ferido ou atropelado o Regimento.  

Essas questões foram levadas hoje ao comando do Congresso Nacional, ao 

Senador Renan Calheiros e ao Presidente Henrique Eduardo Alves. Eu participei da 

reunião. Depois de muitas colocações, nós tivemos basicamente um consenso 

construído dos partidos da base e da Oposição de que, primeiro, a sessão não 

deveria ser anulada, até para não expor a Comissão de Orçamento. São importantes 

o tema a ser discutido e os questionamentos sobre a votação do PLN, em termos de 

questões regimentais que poderiam ter sido feridas. O que houve, na verdade, 

ontem, foi um certo tumulto, que terminou embotando inclusive o andamento comum 

dos trabalhos. Eu propus que nós pudéssemos reabrir a sessão hoje. A partir do 

momento da discussão do PLN, da leitura do PLN, a gente poderia retomar a leitura, 

retomar um pedido de quebra de interstício para o prazo de 2 dias, para que 
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pudéssemos votar hoje ainda essa matéria, discutindo-a, para que a Oposição 

possa fazer os questionamentos que entender, fazer os destaques às emendas que 

entender e a gente possa, ao final dessa discussão, votar de acordo com a maioria. 

 Entendo que, apesar do confronto, ganha a política, porque nós estamos 

convergindo na política para buscar um debate sobre a matéria e uma solução que 

não seja questionada nos tribunais ou nos próprios plenários do Congresso. Eu acho 

que ninguém ganha na confusão. Eu acho que nós ganhamos na solução, qualquer 

que seja ela. Quero louvar a posição do Presidente Devanir, que concordou em 

reabrir a sessão. Era uma decisão que também passava por ele. Então, quero aqui 

ressaltar a grandeza e o entendimento do Presidente.  

 Quero dizer que entendo e reafirmo o papel da Oposição de fazer o embate, 

de fazer o debate, de apontar as falhas, de discutir os erros do Governo. Nós não 

estamos aqui para enganar nem tentar esconder nenhum tipo de deficiência do 

resultado do superávit. Essa não é a questão. A questão é discutir e resolver um 

problema macroeconômico que nós temos de sinalização interna e externa da 

política econômica brasileira. É isso que nós vamos fazer no meu relatório. 

 Então, dito isso, Sr. Presidente, eu quero registrar o papel importante da 

Oposição, que também buscou o diálogo e o cumprimento do Regimento. Segundo 

a Oposição, o Regimento tinha sido ferido. Essa é uma discussão que fica superada 

no momento em que nós retomamos a reunião e, portanto, de certa forma, colocam-

se de lado as questões de Regimento que foram apontadas.  

Eu acho que o importante é a gente estar na política discutindo e buscando o 

debate e a solução. Então, eu gostaria de louvar o papel de todos nesse 

entendimento. Quero dizer que fiz essa proposição porque entendo que esta Casa 

busca a convergência política. Melhor do que o confronto é o debate e a 

democracia, que vai fazer com que aquele que tiver voto dentro do Regimento possa 

aprovar a matéria. 

 Então, feito esse registro, eu devolvo a palavra. Pelo entendimento, os líderes 

da Oposição usariam da palavra para colocar o posicionamento tomado por eles. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Obrigado, Senador 

Romero Jucá.  
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Estão inscritos aqui para falar dos Deputados Mendonça Filho, que se 

inscreveu primeiro, depois Domingos Sávio, Izalci, Cláudio Puty e Pauderney 

Avelino. Se tiver mais alguém que queira se inscrever. Senador José Pimentel, Líder 

do Governo. Tem mais alguém que queira se inscrever? 

 Então, com a palavra o nosso Líder Mendonça Filho, que tem 3 minutos. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Sr. Presidente, eu peço um 

pouquinho de tolerância a V.Exa. apenas para que eu possa recapitular o ocorrido. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Tudo bem. Cinco minutos. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Cinco minutos. É positivo para o 

Congresso Nacional, para a história do Parlamento o fato de que chegaram a um 

entendimento as forças do Governo e da Oposição. Assim, pudemos retomar o 

processo de apreciação desse PLN 36 num clima civilizado, de respeito às partes, 

de respeito ao Regimento da Casa, ao Congresso Nacional e à Constituição 

Federal. 

 Eu sou um Parlamentar que aprendi sempre na vida pública a respeitar o 

contraditório e a opinião de quem milita num campo político diferente do meu. Acho 

que a democracia se faz assim. A maioria vence, mas respeita a minoria dentro das 

regras do jogo.  

O tumulto que aconteceu ontem se deu basicamente pelo fato de que, no 

entendimento da Oposição, a sessão começou errada desde o primeiro momento. A 

gente teve uma sessão marcada para as 14h30min. Eu fiz questão de destacar que 

V.Exa., Presidente da CMO, conduziu muito bem aquele momento, porque o 

Regimento determina que, no prazo de trinta minutos, se porventura, ela não se 

iniciar, a sessão é cancelada. V.Exa. só obteve o quórum às 15 horas e 1 ou 2 

minutos, prontamente atendeu à questão de ordem de nossa parte e suspendeu 

aquela sessão, remarcando outra para as 19h30min. Então, V.Exa. procedeu 

respeitando o Regimento e recebeu da Oposição aplausos por isso. A gente está 

aqui para saudar o cumprimento da lei, que é o Regimento Interno da Casa, que 

rege a nossa convivência.  

 No entanto, a segunda sessão, Presidente, já começou errada. Tão logo 

V.Exa. tomou assento à cadeira de Presidente da CMO, tanto eu quanto o Deputado 

que estava presente, Rodrigo de Castro, pedimos a palavra para fazer uma questão 
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de ordem, invocando o fato de que não existiam Senadores presentes. De fato, não 

existiam. Se porventura nós verificarmos o vídeo da sessão, nós vamos constatar o 

que eu estou falando. A sessão foi iniciada desrespeitando esse ponto do 

Regimento Interno. Veio o nosso protesto. A sua reação foi desconsiderar o protesto 

da Oposição. 

 Depois, num segundo momento, houve também a questão das atas. Nós 

tivemos o início da sessão, e normalmente qualquer sessão, qualquer reunião numa 

Comissão técnica da Casa pressupõe a leitura do expediente e a leitura das atas ou 

da ata, mas as atas não estavam produzidas, prontas. Houve a decisão de V.Exa. 

para suspender a sessão, uma coisa inusitada. Pediu-se à Secretaria que 

produzisse as três atas, uma delas inclusive de uma sessão que não houve, aquela 

anterior, das 14h30min, e se começou a discutir as atas, em que a deliberação da 

maioria, no caso o Governo, era votá-las em globo, via um requerimento que não 

tinha amparo regimental. Aí o clima de animosidade, de tensão, foi se agravando. Se 

a Oposição requer respeito ao Regimento, evidentemente aquele era o segundo 

momento em que a gente consagrava a ausência de respeito ao Regimento Interno 

do Congresso Nacional. 

 Por fim, o relatório do PLN 36 era de desconhecimento de todo o plenário da 

CMO e sequer constava da pauta. Ele seria incluído extrapauta. Para ser incluído 

extrapauta, pressupõe a votação de um requerimento que delibere sobre a inclusão, 

e todo requerimento envolve encaminhamento e orientação de bancada. Tudo isso 

foi desrespeitado, mais uma vez agravando o clima de tensão e de conflito aqui na 

Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Aí se estabeleceu o caos. 

 Eu vou concluir, Presidente, mas eu acho importante a gente fazer esse 

preâmbulo todo. Digo caos, tendo em vista inclusive o fato de que, para que a 

matéria fosse votada, como sabe o Senador Romero Jucá, ela teria que quebrar o 

interstício, um dispositivo do Regimento Comum do Congresso Nacional básico, 

elementar. Qualquer aprendiz de Regimento Interno sabe disso. Portanto, isso 

também não foi respeitado. A quebra de interstício exige quórum qualificado ou 

votação nominal. Infelizmente, também foi desrespeitado esse item no Regimento.  

 Então, a gente não teve direito a encaminhamento nem orientação de 

bancada. Evidentemente que a reação das forças de Oposição — e aí eu me incluo 
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— foi avançar em direção a V.Exa. e não foi um sinal de desrespeito à pessoa do 

Deputado Devanir Ribeiro, porque temos respeito por qualquer Parlamentar nesta 

Casa, mas em defesa das prerrogativas e do espaço democrático da Oposição na 

Casa.  

Eu quero dizer, Presidente, que o Governo tem, como se sabe, maioria no 

Congresso Nacional para aprovar basicamente qualquer matéria e pode, através 

dessa maioria, fazer prevalecer esse projeto de que nós discordamos. Vamos 

debater o projeto na oportunidade e no momento adequados, mas não dá para 

transigirmos naquilo que praticamente significa o respeito ao Regimento Interno do 

Congresso Nacional, das duas Casas do Parlamento brasileiro e à Constituição 

Federal. 

 Atendi — eu vou concluir — ao chamado do Presidente do Congresso, 

Senador Renan Calheiros, e, junto com outros líderes e forças de Oposição, 

chegamos a esse entendimento. Eu quero dizer publicamente a V.Exa. que o 

respeito como Presidente e quero ser respeitado, evidentemente, como membro da 

Oposição, como Líder de um partido que tem assentos no Congresso Nacional. 

Respeito o Senador Romero Jucá, a quem eu quero inclusive pedir desculpas 

públicas, porque eu tenho a hombridade de reconhecer quando exagerei num fato. 

Eu não tinha o direito de retirar da mão do Senador a ata, cuja leitura ele fazia 

naquele instante, mesmo que a ata não retratasse a realidade e que não 

reproduzisse fielmente a reunião. 

 Então, eu quero expressar aqui este pedido de desculpas públicas ao 

Senador Romero Jucá e, ao mesmo tempo, dizer o seguinte, Presidente, para 

concluir: a nossa bancada está aqui para deliberar. Vamos fazer o bom debate, 

defender os interesses do Brasil, respeitar a Constituição e a regra de convivência 

democrática no Parlamento, que é baseada no Regimento Interno da nossa Casa. 

Respeitando essas regras, vai-se ter o respeito da Oposição. Evidentemente que 

nesse clima, muitas vezes de acirramento no Congresso, a gente tem que conviver, 

mesmo na disputa mais renhida, respeitando o colega, o congressista e todos 

aqueles que têm oportunidade de representar o povo brasileiro. 

 Meus cumprimentos a todos que trabalharam para que a gente retomasse o 

processo de apreciação da matéria num clima de respeito às forças do Governo e de 
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Oposição. Estamos aqui para votar, mesmo discordando da matéria que, 

infelizmente, infringe e despreza as regras básicas de respeito ao equilíbrio fiscal, 

econômico e financeiro da realidade brasileira. Infelizmente, o povo está pagando 

um preço muito alto com inflação e recessão. 

 Muito obrigado pela oportunidade. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu queria ver se nós 

ajustamos aqui os nossos horários. Com todo respeito à palavra do Líder do DEM, 

mas nós temos que ter um compromisso com o horário. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Isso! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vai ser ajustado o 

cronômetro em 5 minutos. Na hora em que der os 5 minutos, o microfone será 

desligado. Aí, peço ao Senador ou à Senadora para concluir o seu pensamento, pois 

há uma lista de inscritos. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Eu já fui contemplada. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Está aqui o Líder do 

PSDB, mas prevalece o Deputado Imbassahy, Líder do PSDB na Casa. V.Exa. é o 

Líder. Então, 5 minutos para  V.Exa. se manifestar, para que nós possamos ouvi-lo. 

Nós o ouviremos com todo prazer e satisfação. 

 Obrigado. 

 O SR. DEPUTADO ANTONIO IMBASSAHY - Deputado Devanir Ribeiro, 

ilustre Presidente da CMO, Relator, Senador Romero Jucá, Deputado Paulo 

Pimenta, amigos Deputadas e Deputados, Senadoras e Senadores, eu quero 

manifestar a satisfação do PSDB por termos chegado ao bom entendimento. E não 

poderia ser diferente, Presidente Deputado Devanir Ribeiro, até porque esta 

Comissão Mista de Orçamento é certamente uma das Comissões mais importantes 

do Congresso Nacional, senão a mais importante, porque trata de matéria 

orçamentária, que diz respeito diretamente à vida de todos os brasileiros. 

 Vivenciamos ontem um exemplo, Sr. Presidente, de algo que não deve ser 

repetido. Como disse o Líder do Democratas, o nosso querido companheiro, o bravo 

e digno Deputado Mendonça Filho, se excessos houve por parte dos governistas, 

também tivemos excessos no momento daquela sessão. Esses excessos devem ser 
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relevados. Nós estamos agora buscando o bom encaminhamento para o debate e 

para a votação de uma matéria que, no nosso entendimento, não deve ser aprovada 

porque fere a Constituição, a legislação. No caso específico, a Presidente Dilma 

Rousseff, Sr. Presidente, descumpriu o Orçamento de 2014 e com essa proposta ela 

deseja uma anistia. Isso é um péssimo exemplo que se dá aos brasileiros. De 

maneira que nós somos contrários a essa proposta. 

 Não vou aqui me alongar porque esta matéria já está muito debatida e 

discutida. O entendimento que tivemos, sob os auspícios do Presidente do 

Congresso, Senador Renan Calheiros, é na direção de não fazer obstrução.  

Sr. Presidente Devanir Ribeiro, eu quero louvar esse entendimento que 

tivemos, fortalecer e valorizar o trabalho desta Comissão. Desejo que V.Exa. 

conduza o trabalho com equilíbrio, com serenidade, com civilidade. Que a gente 

possa chegar a bom termo não só nesta sessão de hoje, mas nas outras sessões 

que V.Exa. haverá de conduzir. 

 Muito obrigado, Sr. Deputado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Obrigado, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Sr. Presidente, pela ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra o Deputado 

Domingos Sávio. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Sr. Presidente, pela ordem. 

 Presidente, Deputado Cláudio Puty, pela ordem. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, colegas Deputados, 

eu queria iniciar cumprimentando o gesto dos Líderes que buscaram o 

entendimento. Uma Casa como esta não pode nunca prescindir da busca do 

entendimento, algo primordial para o pleno exercício democrático, guardadas as 

divergências ideológicas, que não podem ser negligenciadas, sob pena de não 

serem verdadeiras. O entendimento, para o bom funcionamento desta Casa, para o 

respeito aos princípios democráticos, é sempre louvável. 

 Dito isso, eu não posso deixar de registrar que ontem me levantei contra a 

forma como estava sendo conduzida a sessão e não contra V.Exa. ou quem quer 

que seja. Eu me levantei em defesa dos princípios democráticos e do Regimento 

desta Casa. Portanto, não posso entender que o meu gesto ou de quem quer que 
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seja, da Oposição ou da Situação, possa ser compreendido como tumulto ou 

qualquer atitude desrespeitosa. 

 A defesa de valores como este, de princípios democráticos, é algo que deve 

fazer parte da nossa ação permanente e deve ser compreendida como uma virtude. 

Aquele que se omite ou se acovarda não é digno de estar aqui representando o 

povo brasileiro. Eu não me permitiria nunca me calar ou me acovardar diante de 

uma situação que, como eu continuo absolutamente convencido, feria de morte os 

Regimentos desta Casa e, portanto, os princípios democráticos. 

 Hoje, somos Oposição e Minoria. Num ambiente democrático, há sempre que 

se ter a perspectiva de que em algum momento essas situações se invertem. 

Portanto, o ganho é para todos. Não é um ganho da Oposição, é um ganho da 

democracia essa decisão e a construção desse entendimento, até porque, repito, 

não só estava como estou convencido de que se feria o Regimento desta Casa em 

alguns procedimento. Também estou absolutamente convencido, porque acredito na 

Justiça brasileira, de que lograríamos êxito, se necessário fosse, ir ao Supremo. E 

ainda bem que não é necessário. Louvo mais uma vez a atitude dos Líderes e de 

V.Exa., que está tendo também a grandeza de compreender que é o melhor 

caminho retomarmos os trabalhos a partir de um determinado momento. 

 Dito isso, Presidente, eu materializo inclusive uma das razões pelas quais eu 

me levantei. Em que pese o que já relatou o Deputado Mendonça Filho, das 

questões com as quais discordamos do início da sessão até a forma como se votou 

as atas, quando se iria passar — iria passar — à votação de um requerimento de 

inclusão na pauta. Esse eu entendo que não houve de fato ou pelo menos de forma 

regimental. Estava, e está em minhas mãos uma questão de ordem que eu iria 

proferir, e vou fazê-la hoje, dando conta de que não era razoável fazer a inclusão na 

pauta de uma matéria, sendo que há um requerimento para termos aqui nesta Casa 

— requerimento feito pelo Deputado Izalci — o Secretário do Tesouro Nacional, 

dando esclarecimentos sobre, afinal de contas, qual seria efetivamente a meta e 

qual é a realidade das receitas e despesas do Tesouro. 

 Se nós vamos mexer na LDO, o requerimento do Deputado Izalci tem 

precedência. Seria fundamental ouvir o Secretário do Tesouro Nacional. A Lei de 

Responsabilidade Fiscal é clara e diz que há de haver uma meta fiscal. Não é uma 
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mera generosidade ou uma característica do atual Governo colocar na LDO que 

haverá uma meta de superávit. A Lei de Responsabilidade Fiscal, Presidente, diz 

que tem que ter a meta. Da maneira que se está aprovando, fica vago, porque não 

se sabe quanto vai se deduzir. Antes eram 67 milhões, agora não se sabe quanto. 

 Eu concluo, Sr. Presidente, dizendo que eu entendo que, retomada a reunião 

a partir da discussão do requerimento de inclusão de pauta, podemos, 

respeitosamente, cumprindo o Regimento, tomar as deliberações que são de 

interesse do País, com a Minoria se manifestando. Não vamos obstruir, mas temos o 

direito, a prerrogativa de nos manifestar, de discordar, de opinar. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero que a reunião se reinicie a partir da 

inclusão em pauta, porque a partir dali não se respeitou o Regimento. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Obrigado. 

 Com a palavra o Deputado Izalci. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Presidente, antes do Deputado Izalci, 

se S.Exa. me permite, eu queria fazer uma pergunta que eu acho de interesse de 

todo o Plenário. Qual o roteiro que nós vamos seguir? Findas essas primeiras 

inscrições, que eu considero que são pela ordem, passaremos à votação do 

requerimento de inclusão do PLN 36 na pauta. É isso? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Sim. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - E logo após... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O passo seguinte é o 

requerimento de inclusão na pauta do PLN 36. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Requerimento, abertura de discussão, 

requerimento de quebra de interstício. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Depois também tem um 

outro requerimento, que dispõe do art. 128, com prazo regimental de 2 dias úteis. 

Nós vamos votar o interstício. É isto que nós vamos fazer. Foi o acordo feito. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - E depois abrimos para o debate? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Depois abrimos para o 

debate. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Obrigado, Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra o Deputado 

Izalci. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu quero, 

mais uma vez, dizer que a sabedoria é reconhecer o óbvio. Isso é sabedoria. Então, 

eu quero louvar V.Exa. e também a base do Governo por reabrirem esta sessão, 

para que a gente possa seguir realmente o Regimento da Casa. 

 Eu quero também ponderar, sem evidentemente querer obstruir qualquer 

coisa, que, quando fiz aqui, na última sessão, uma questão de ordem, que V.Exa. 

acatou inclusive, o Governo, através de suas lideranças, manifestou-se 

concordando, Sr. Presidente, porque a Lei Complementar nº 101, de 2000, diz 

claramente, como foi dito pelo Deputado Domingos Sávio, o seguinte: 

 “Art. 9º. Se verificado, ao final de um bimestre, que 

a realização da receita poderá não comportar o 

cumprimento das metas...” 

 Portanto, tem que acontecer esta audiência pública. Na reunião, a própria 

Senadora Gleisi justificou e colocou que o Secretário do Tesouro estava disponível 

para vir aqui a qualquer momento. Então, eu acho que votar essa matéria sem antes 

ouvir os argumentos do Secretário do Tesouro é uma incoerência, porque ele é que 

poderá trazer elementos que possam nos convencer, porque, quando o Relator 

coloca que fatos graves da economia externa, etc., fizeram com que houvesse essa 

modificação, eu quero dizer o seguinte: se fosse um ano atrás, com um ano de 

antecedência, tudo bem, mas faltando um mês para terminar o mandato é uma coisa 

esdrúxula. 

 Portanto, eu queria insistir com V.Exa. em que possamos ainda ouvir o 

Secretário do Tesouro Nacional, Sr. Arno Hugo Augustin Filho, que se prontificou a 

vir. E, da mesma forma, queria insistir com V.Exa. em que coloque na ata aquelas 

ressalvas que fiz e que V.Exa. acatou. Não quero discutir o mérito da ata, mas 

gostaria de pedir que ficasse registrado na ata tudo aquilo com que V.Exa. 

concordou na reunião passada. 

 Parabenizo V.Exa. por ter reconhecido, e que possamos continuar cumprindo 

o Regimento da Casa. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra o Deputado 

Cláudio Puty, por 5 minutos. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Obrigado, Presidente. 

 Eu queria, em primeiro lugar, saudar o gesto político, que contou com a 

participação do Senador Romero Jucá e da liderança do Governo, no sentido de 

acenar para a Oposição com um acordo para destravar a pauta do Congresso. 

 O que nós vimos ontem aqui foi um momento não muito feliz das nossas 

relações na Comissão Mista de Orçamento. Eu acho que há uma diferença entre 

obstrução e o que nós vimos ontem. Mas que bom que nós estamos superando esse 

capítulo! 

 Ontem, para relembrar os diversos momentos, por um minuto, enquanto nós 

já estávamos aqui desde as 14h30min com quórum para abertura da sessão, a 

sessão foi encerrada, numa demonstração de generosidade enorme do Presidente, 

que poderia ter aberto a sessão anteriormente. Foi encerrada, quando S.Exa. 

poderia tê-la suspendido, inclusive. Foi reaberta horas depois e foi suspensa de 

novo, para a confecção das atas. Depois, na reabertura dos trabalhos, nós tivemos 

que enfrentar um processo de obstrução que compreendeu não somente o debate 

da ata, mas procedimentos discutíveis. 

 No decorrer do processo, houve uma questão de ordem referente à presença 

de Senadores aqui na Casa — e, quando feita a questão de ordem, os Senadores já 

estavam presentes, mesmo quando ela versava sobre a presença dos Senadores, 

cujo quórum já era suficiente para abrir a sessão. 

 Portanto, em relação a tudo o que ocorreu ontem, nós da base do Governo 

temos muita tranquilidade em relação ao procedimento. Haveria inclusive 

possibilidade de requerimentos, de recursos no interior desta Casa, questionando 

essa decisão. 

 Portanto, a ameaça de ida ao STF para anular, de maneira inédita, uma 

sessão da Comissão de Orçamento, além de ser um precedente muito grave, não 

nos assustava. O que nos assustava era exatamente recorrer a esse tipo de 

instrumento. Temos tranquilidade em relação ao método, à forma como foi 

conduzida ontem, apesar do tumulto, que admitimos que ocorreu. Mas queremos 

reabrir o diálogo, porque sabemos que é fundamental o diálogo com a Oposição. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 1183/14  19/11/2014 
 
 

 13

 Na minha opinião, acho que a Oposição poderia ter tido resultados mais 

producentes se tivesse utilizado os instrumentos tradicionais de obstrução, e não os 

instrumentos que nós observamos ontem.  

 Mas que bom que nós estamos reabrindo o diálogo, para que possamos fazer 

o debate — e hoje, principalmente hoje, com o anúncio de que nós temos a menor 

taxa de desemprego, mais uma vez, na nossa série histórica! 

 E para aqueles que em outubro diziam que a nossa taxa de desemprego era 

a menor da série histórica, já em outubro, por causa de um problema na ocupação, 

uma diminuição na taxa de ocupação, ou seja, menos gente procurando por 

emprego, a resposta a diversas consultorias de gênios do mercado financeiro veio 

neste mês: a taxa de ocupação também cresceu. Então nós tivemos um crescimento 

do emprego e tivemos um crescimento da ocupação neste mês de novembro de 

2014. 

 Portanto, nós temos muita tranquilidade de fazer o debate sobre a política 

econômica que o povo escolheu em outubro, que é a política econômica que garante 

emprego para a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, para a 

maioria do povo brasileiro, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Obrigado, Deputado. 

 Com a palavra o Deputado Pauderney Avelino, por 5 minutos. 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Congressistas, o que nós assistimos ontem foi um espetáculo que, eu confesso, em 

meus 20 anos de Congresso Nacional nunca tinha visto. Mas, enfim, prevaleceu o 

bom senso. Isso significa que a Oposição ou o Governo, Sr. Presidente, nenhum dos 

dois está acima dos Regimentos da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional 

— e, muito menos, da Constituição.  

 Fica aqui uma lição para que todos possam aprender: os Congressistas 

passam, e o que fica aqui são as normas e o cumprimento dessas normas, que 

devem ser intocáveis.  

 Por isso, e até certo ponto, eu louvo esse acordo que permitiu a anulação da 

sessão de ontem, o cancelamento da sessão de ontem, para que fosse retomada 

uma nova sessão na data de hoje, para que o Regimento da Casa, os Regimentos 

Internos da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional fossem efetivamente 
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cumpridos. Excessos houve de ambas as partes, de ambas as partes, inclusive meu, 

inclusive de V.Exa. e de outros, mas não vale aqui nominar, porque isso já é um fato 

superado. E gostaria que essa sessão fosse definitivamente apagada dos Anais do 

Congresso Nacional. 

 Esta Comissão, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, é a mais 

importante do Parlamento brasileiro, é a mais importante de qualquer parlamento. É 

em razão da confecção do Orçamento que o Parlamento existe. E é aqui nesta 

Comissão que deveriam ser feitos os grandes debates sobre a questão 

orçamentária, a questão de investimento, as questões que envolvem inflação e tudo 

o mais. 

 Ora, Sr. Presidente, eu disse ontem, na minha fala: se não tivessem sido 

atropelados os membros da Comissão, nós poderíamos ir para um debate 

extremamente interessante sobre as alterações que estão sendo propostas nessa 

LDO, o Projeto de Lei nº 36. Poderíamos fazer e estamos preparados para fazer o 

debate sobre essa questão. 

 Alterar meta não é novidade. O que é novidade é o que está sendo feito e a 

forma como está sendo feito agora. Nós estamos aqui para debater com base no 

Regimento e no conhecimento da técnica orçamentária. Podemos tratar da questão 

política? Podemos e devemos fazê-lo também, mas dentro de um clima em que o 

respeito à minoria seja cumprido.  

 Portanto, eu agradeço a V.Exa. Espero que o bom senso possa ter voltado 

para o convívio democrático e regimental de todos, Governo, base do Governo e 

Oposição, que não vai de forma nenhuma se furtar ao debate e vai continuar aqui na 

luta, na trincheira, para mostrar a esta Casa e ao Brasil o que o Governo está 

querendo com essa mudança das metas fiscais. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Obrigado, Deputado. 

 Com a palavra o Líder do Governo no Congresso Nacional, Senador José 

Pimentel. 

 O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL - Sr. Presidente, Deputado Devanir 

Ribeiro, eu quero iniciar registrando a forma correta, constitucional e regimental com 

que V.Exa. conduz os trabalhos desta importante Comissão Mista de Orçamento da 

nossa União. Quero dizer que, na sessão de ontem, V.Exa. não cometeu nenhuma 
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ilegalidade regimental, tanto que o que nós estamos fazendo é um acordo político de 

todos os Líderes da Câmara e do Senado, da base do Governo e da Oposição, e 

avalizado pelos Presidentes da Câmara e do Senado, para que a retomada dos 

trabalhos seja uma continuidade da reunião de ontem, e que a gente inicie com o 

PLN nº 36, de 2014. 

 Portanto, aqueles que estão falando em cancelamento da sessão de ontem, 

na verdade, não dialogaram com os seus Líderes para saber o alcance do acordo 

que foi feito. Em momento algum, na reunião do acordo político de todos os Líderes, 

sem exceção, se trouxe à baila o cancelamento da reunião de ontem. Exatamente 

por isso, o início dos trabalhos se dá a partir do PLN nº 36, para não pairar qualquer 

dúvida sobre isso. Este foi o acordo político para que nós pudéssemos apaziguar a 

Casa e a Comissão Mista de Orçamento. 

 Registro aqui que os dois Presidentes, o da Câmara e o do Senado, 

comprometeram-se em iniciar a Ordem do Dia somente quando a CMO concluir a 

votação do PLN nº 36, de 2014. Portanto, neste acordo não cabe audiência pública, 

não se tratou de audiência pública. E eu quero aqui registrar que acordo feito é 

acordo para ser cumprido. Esta é a tradição do Congresso Nacional, das nossas 

Comissões e das duas Casas. Por isso, eu já registro esse segundo entendimento, 

que foi exatamente retomar a Ordem do Dia nas duas Casas somente após a 

conclusão da votação do PLN nº 36, de 2014, assegurando a qualquer membro 

desta Comissão utilizar o Regimento naquilo que é cabível.  

 E quero chamar a atenção para o terceiro item: nós vamos discutir o mérito da 

matéria na sua totalidade. Já fizemos muitos debates, tanto no plenário da Câmara 

Federal como no plenário do Senado Federal. A imprensa brasileira está fazendo 

esse debate, e parte de dois pontos: é importante continuar com a política de 

investimento na infraestrutura brasileira... (Pausa.) 

 Sr. Presidente, por gentileza, a assessoria não nos está deixando conduzir os 

trabalhos — e foi um pouco isso o que aconteceu ontem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para nós é um prazer a 

Casa estar cheia, mas peço que diminuam um pouco o volume, porque o som aqui 

às vezes também não colabora muito. Com esse ruído, nós não podemos entender 
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o orador, e todos gostaríamos de ouvir quem está com a palavra, no caso agora o 

Senador Pimentel. 

 O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL - Portanto, Sr. Presidente, nós 

apresentamos este projeto de lei a partir de dois grandes princípios. O primeiro deles 

é que precisamos continuar investindo na infraestrutura brasileira, o que envolve os 

Governadores dos 26 Estados e do Distrito Federal e também o Governo Federal, 

com o PAC, que tem a sua contrapartida. Exatamente por isso, nós não temos tido 

até agora nenhum dos 27 Governadores atuais ou eleitos insurgindo-se contra esse 

PLN nº 36. Temos dirigentes partidários, é verdade. Mas estou colocando o 

Executivo.  

 O segundo grande item é retirar toda a desoneração tributária que fizemos, 

porque a LRF exige que, para cada 1 real retirado, seja incluído 1 real a mais para 

cobrir. 

 Como perdi um minuto, Sr. Presidente, estou concluindo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Conclua. 

O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL  - É a partir desses dois princípios que o 

Brasil discute a redução do Custo Brasil, da carga tributária, que vem nessa matéria. 

E é por isso que não há nenhuma confederação no Brasil se insurgindo contra esse 

PLN. Por isso, daqui a pouco haverá o debate, mas vamos cumprir o que nós 

acordamos com os nossos Líderes, avalizado pelos dois Presidentes. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra a 

Deputada... 

 O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela 

Liderança do PP, por 30 segundos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa., como Líder, tem 

preferência. Com a palavra o Deputado João Leão. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Eu só quero dizer a todos os 

companheiros desta Comissão o seguinte: recordar é viver. Há 20 anos, eu participo 

desta Comissão. Há 20 anos, eu vivo aqui nesta Comissão, que para mim é a 

Comissão da vida do Congresso Nacional. E ontem nós vimos um palco nesta 

Comissão que nunca aconteceu na história desta Comissão. 
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 Eu quero parabenizar V.Exa., o nosso Senador Romero Jucá, o nosso 

Presidente do Senado, o nosso Líder do Governo no Senado, o Senador Pimentel, 

os Líderes da Oposição, que chegaram a um acordo maduro. Esta Comissão viveu 

dias maravilhosos aqui, com debates inesquecíveis — inesquecíveis —, com Delfim 

Netto, com Sérgio Miranda, com Sérgio Guerra, com Fernando Diniz, com o Senador 

Romero Jucá, com o Deputado Pauderney Avelino, com o Deputado Luciano Castro, 

que está ali, com Paulo Bernardo, nosso atual Ministro, com o Deputado João 

Magalhães, que continua aqui nesta Comissão, com o hoje Senador Walter Pinheiro, 

com o Senador Raupp, que aqui está, com o Senador Pimentel, com o meu ex-

Presidente, que também aqui está! Foram tantas as figuras maravilhosas que 

viveram esta Comissão! 

 Então, o que eu peço a V.Exa., Sr. Presidente, é o seguinte: pegue esta ata 

da reunião passada da Comissão e toque fogo! Isso não pode mais acontecer nesta 

Comissão, pelo bem da democracia! Nós vivemos debates maravilhosos pela 

legalidade, pelas situações políticas, mas nunca, nunca se chegou ao ponto a que 

chegamos ontem aqui. 

 Então, eu quero dar os parabéns a todos os Parlamentares desta Comissão, 

que estão revivendo hoje um novo dia. Todos educadamente falando de seu lugar, 

sem bater na mesa, sem estender o dedo, falando com educação. E o Senador Jucá 

com uma paciência... Esse não era mais o Jucá de antigamente. Foi a idade que fez 

com que o Senador Jucá, apesar do que sofreu ontem, não tenha dado resposta à 

altura. 

 Eu fiquei ali, na minha cadeira, quietinho, porque eu vi que o ambiente não 

era o ambiente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. 

 Sigamos avante, para frente, esquecendo esse passado! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Agradeço ao nosso futuro 

Vice-Governador da Bahia, o Deputado João Leão, que está deixando o Congresso 

Nacional para exercer uma outra tarefa. V.Exa. relembrou algo muito importante, e 

eu também estive aqui, como V.Exa., alguns anos atrás. 

 E acho que não devemos esquecer, mas não devemos repetir os erros que às 

vezes involuntariamente cometemos. Somos todos seres humanos, passíveis de 

erros e de acertos. É lógico que trabalhamos e primamos para que sempre 
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acertemos, mas às vezes, num descuido, coletivamente nós podemos errar. Mas 

coletivamente nós também acertamos, fazendo esse acordo político, que é bom para 

a Casa, é bom para o País, é bom para todos nós, para que nós possamos, de fato, 

trabalhar essa questão com a seriedade que merece. 

 Eu tenho uma inscrição... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, uma questão de ordem, com 

base no art. 131. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Pois não, questão de 

ordem, Deputado Izalci. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Com o maior respeito possível, Sr. Presidente, 

eu fiz uma questão de ordem e vou repetir aqui a mesma questão. 

 Requeremos, nos termos do art. 131, do Regimento Comum do Congresso 

Nacional, combinado com o art. 128 da Resolução nº 1, de 2006, a seguinte questão 

de ordem: na continuação da reunião ordinária ocorrida no dia 12 de novembro 

último, eu apresentei uma questão de ordem exigindo o cumprimento do que 

determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar nº 101, de 2000, 

em seu art. 9º, no sentido de o Secretário do Tesouro Nacional comparecer a esta 

Casa para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas quadrimestrais, sendo 

que esse dispositivo reiteradamente tem sido descumprido desde o segundo 

quadrimestre de 2012. Na oportunidade, nós solicitamos que essa audiência fosse 

marcada para a semana seguinte, ou seja, esta semana que se encontra em curso. 

 Face à relevância da matéria, ainda mais no momento em que o Poder 

Executivo, por um lado, demonstra nos relatórios do Resultado do Tesouro Nacional 

o descumprimento dessas metas e, por outro, busca alterar a lei no sentido de 

eximir-se do cumprimento da exigência fiscal, nesse sentido entendemos que a 

apreciação do relatório do Senador Romero Jucá a este projeto somente pode 

ocorrer após a presença do Secretário do Tesouro Nacional, Sr. Arno Hugo Augustin 

Filho, nesta Comissão Mista de Orçamento, para demonstrar e avaliar o 

cumprimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, 

além de cumprir este mister referente ao terceiro quadrimestre de 2012 e de todo o 

exercício financeiro de 2013.  
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 Essa é a questão de ordem que faço a V.Exa. novamente. Eu gostaria de ter 

a questão de ordem respondida. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Izalci, vamos 

pôr os pingos nos “is”: nós fizemos um acordo. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Um acordo de desobedecer a Lei de 

Responsabilidade Fiscal? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não, não! Meu querido, 

nós podemos fazer um acordo que não vai prejudicar ninguém. Mas foi feito um 

acordo com o Presidente do Senado e o Presidente da Câmara — e a Oposição 

estava junta — de que nós votaríamos isto aqui hoje e, na terça-feira, votaríamos no 

Congresso, em sessão convocada pelo Presidente do nosso Congresso Nacional, o 

Senador Renan Calheiros. Eu acho que V.Exa. deveria... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Por que a gente não marca para terça-feira, pela 

manhã, a audiência pública? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Foi feito um acordo. O que 

é acordado não sai caro, mas, quando a gente faz um acordo, tem que cumpri-lo. Eu 

estou só lembrando a V.Exa. que foi feito um acordo, e o acordo foi esse. E quem 

estava durante o acordo — está aqui o nosso Senador... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, não foi feito acordo para votar no 

Congresso. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Sr. Presidente, permita-me um aparte. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu não estava no acordo. 

Eu cheguei depois. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - O Deputado Izalci está levantando a 

questão de que, em algum determinado momento, o Secretário do Tesouro deve vir 

ao Congresso prestar informações. Concordo, está na lei. Vai-se marcar, e ele virá. 

Não há nenhuma vinculação em se votar mudança na LDO com audiência pública 

com o Secretário do Tesouro. Eu sou Relator da matéria e entendo que, para dar 

meu parecer, não preciso ouvir o Secretário do Tesouro. Então, para mim, essa é 

uma matéria preclusa. 

 O Deputado Izalci deve fazer o requerimento, depois nós votaremos. E o Dr. 

Arno Augustin virá um dia aqui prestar os esclarecimentos necessários e cumprir a 
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Lei de Responsabilidade Fiscal. Uma coisa não inibe a outra. Eu acho que são 

coisas díspares, que caminham separadamente, portanto não há vinculação entre a 

votação da matéria e a questão que o Deputado Izalci está levantando, Sr. 

Presidente. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Para contraditar, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Nós ficamos assim: nós 

fazemos um acordo e, depois, nós  questionamos o acordo que fizemos. Então, não 

tem acordo! 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Não, ninguém está questionando acordo. Não 

estou questionando acordo, Sr. Presidente. Nós não podemos abrir mão da lei. 

Acordo não supera lei. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Nós superamos várias 

coisas aqui já por acordo. Nesse acordo, nós superamos várias coisas. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Ninguém está abrindo mão da lei, não. 

Virá aqui o Secretário do Tesouro, virá. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Ninguém está contra a lei. 

Já entramos... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Mas, depois de votar, tem que justificar 

exatamente isso. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - O parecer é meu. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Já entramos... Inclusive, 

quando V.Exa. propôs — é um direito, e nós também temos o dever de convocar, 

como Presidente —, nós, através da Secretaria, já o convidamos. Mandamos o e-

mail, e ele está aguardando para marcarmos a data. Porém, a matéria está vencida, 

porque, com o acordo que nós fizemos, nós vamos caminhar. Ele virá. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - O.k., mas eu queria fazer um apelo a V.Exa. Nós 

não queremos obstruir aqui. Já foi feito um acordo. O que eu queria pedir a V.Exa. 

— e eu tenho certeza de que o Governo vai concordar — é que possamos ouvir o 

Secretário antes da votação do Congresso. Podemos marcar para segunda-feira ou 

terça-feira de manhã, antes da votação, para ele demonstrar... 

 O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL - Isso não foi tratado, Sr. Presidente. 
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 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Sr. Presidente, as inscrições... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vamos consultar o 

Secretário. 

 Com a palavra o Deputado João Leão. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, pela ordem. Quero 

esclarecer ao nobre Deputado Izalci que, nesse caso específico, o que nós estamos 

fazendo aqui é uma modificação na LDO, e não a construção de uma nova LDO. Se 

fosse a construção, sua colocação era totalmente pertinente. Agora, nós estamos 

fazendo uma modificação. A modificação não cabe ao Secretário do Tesouro, cabe 

ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional define se poderá fazer a modificação 

ou não. Essa é a questão. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Alguém tem que explicar isso também. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra a Deputada 

Professora Dorinha Seabra Rezende. V.Exa. dispõe de 5 minutos. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Boa 

tarde, Presidente! Na verdade, eu tinha até desistido de falar. 

 Eu queria primeiro reforçar que, durante este ano, esta Comissão não 

funcionou. V.Exa. sabe disso. Por várias vezes, nós estivemos juntos... (Pausa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Peço licença a V.Exa. 

 Eu queria pedir ao plenário que nós ficássemos um pouco mais em silêncio, 

que permanecêssemos em silêncio. Não vamos trocar muitas ideias, porque eu 

mesmo estou na Mesa e não estou conseguido ouvir a nossa interlocutora, a nossa 

Deputada.  

 Com a palavra V.Exa. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Muito 

obrigada. 

 Eu queria só colocar que, na verdade, eu acho que, quanto mais a gente 

avança na conversa, a situação pode piorar. Em que sentido? Primeiro, nós não 

estamos aqui numa sessão que foi... Houve um cancelamento, sim, senão nós 

estamos fazendo o quê? Se nós vamos fazer um novo procedimento, o outro 

procedimento foi cancelado. Não há ato de generosidade. Aqui há um ato 

administrativo, um acordo político. Então, não há que dizer que existe uma 
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generosidade do Governo. É um termo que provoca e não condiz com a situação. 

Eu acho que nós estamos numa discussão. Eu entendo que houve um acordo e que, 

lógico, nós vamos cumprir o acordo do partido, mas não há generosidade. 

 Houve falha, sim, no Regimento. O senhor ontem conduziu a votação, mas, 

em virtude do tumulto que estava na sua frente, não viu ninguém. Ninguém votou, 

ninguém acompanhou, ninguém ouviu o relatório, senão não estaríamos cancelando 

ou fazendo um acordo de procedimento. 

 Mas eu queria reforçar, Sr. Presidente, que nós temos uma longa pauta. Eu 

espero que daqui para frente consigamos quórum nas sessões para que a Comissão 

possa efetivamente funcionar. 

 E não há generosidade aqui. Aqui há acordo político. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Permita-me discordar de 

V.Exa. Aqui ninguém falou em generosidade. Pode ser que alguém tenha se 

descuidado, escorregado na palavra. Houve um acordo entre a Oposição, a 

Situação e os Presidentes das duas Casas, está bem? Então, não é questão de 

generosidade. Nós temos um acordo, e vamos cumprir o acordo que fizemos, que é 

político. Não é o caso de dizer que nós encerramos. Não encerramos, não; nós 

continuamos. Nós reabrimos a reunião, porque o último que dava a palavra era eu. E 

eu ouvi a Oposição, ouvi a Situação, ouvi o Governo. O último que eu ouvi foi o 

Governo. 

 Eu era intransigentemente contra, para V.Exa. ter uma ideia. Se nós 

queremos judicializar o que acontece aqui, quando a gente pede... Normalmente nós 

criticamos a Justiça por interferir na política, por estar legislando, mas às vezes nós 

mesmos fazemos a Justiça legislar em nosso nome. Isso aconteceu em várias 

matérias neste País. 

 Eu estou me lembrando de algo aqui, e não é do Brasil. Vários companheiros 

e colegas conhecem a situação melhor do que eu. No ano passado, nos Estados 

Unidos, aconteceu quase o mesmo problema no Congresso. E lá é um problema, 

porque lá funcionário público não tem garantias. Começaram a demitir os 

funcionários. No Senado, os republicanos entenderam que deveriam fazer um 

acordo. E fizeram um acordo para salvar não o Presidente da República, mas a 

situação do país. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, de forma diferente, porque 
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aqui nós não temos o poder, aqui é outra República, com outra legislação. Estamos 

fazendo um acordo político  que nós temos que cumprir, e estamos cumprindo.  

 Eu tenho a certeza de que nós vamos dar cabo desta nossa tarefa, que é 

nossa, não é só minha, é de todos nós, que somos membros desta Comissão.  

 Com a palavra o nosso companheiro, Deputado Arnaldo Jardim. V. Exa. 

dispõe de 5 minutos. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, eu quero dizer que eu gosto muito deste clima. Primeiro, como uma 

questão de postura pessoal, quando nós temos respeito, debate, sem abrir mão das 

diferenças, das convicções de cada um, permitindo que haja um clima em que isso 

se verifique, e que eventuais convergências possam ser estabelecidas, eu gosto 

muito.  

 E acho que não é uma questão subjetiva, Sr. Presidente. As instituições é que 

gostam muito disso, porque, com isso, elas têm normas e garantias para que 

possam prosseguir, independentemente de eventuais maiorias ou minorias que se 

constituem.  

 Então, quero saudar, também, o clima que houve aqui. Isso permite que nós 

comecemos a entrar em algumas questões de conteúdo, e eu vou dialogar, 

particularmente, com o Deputado Cláudio Puty, por quem eu tenho muito respeito 

aqui, para fazer duas observações.  

 Primeiro, Deputado, com relação à sua avaliação sobre procedimentos. Disse 

o Deputado Cláudio Puty: “Acho que a Oposição não andou bem, porque, tivesse 

utilizado outras formas regimentais, poderia ter sido mais bem-sucedida na sua 

obstrução”.  

 Eu, sinceramente, não partilho disso e retribuo na mesma moeda, dizendo o 

seguinte: Requerimentos que encerraram discussões que não haviam se iniciado, ao 

invés capazes de constituir atalhos, acabaram produzindo dificuldades de 

convivência.  

 Eu acho que, se há um alerta — que V. Exa. fez — à Oposição para repensar, 

que isso, na mesma moeda, seja repensado pela Maioria, quando, muitas vezes, 

caminhos que buscam abreviar se revelam mais tortuosos e mais custosos depois, 

do ponto de vista do futuro.  
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 Mas quero me ater a outra questão, talvez mais profunda, de procedimento 

com relação ao conteúdo. O Deputado Cláudio Puty acabou de fazer um festejo 

aqui, no sentido de dizer que a correção da política econômica é tão significativa que 

hoje se anuncia uma diminuição da busca de empregos.  

 Hoje, pela manhã, a Comissão de Finanças recebeu a Receita Federal, 

naquilo que é uma norma, e está o aqui o relatório. Nem todos puderam vê-lo, mas 

aqui, o relatório mostra que a produção industrial — o comparativo setembro de 

2014/setembro de 2013 — sofreu uma queda de 5,36%. Isso demonstra que o 

acumulado do ano — dados da Receita Federal entregues hoje à Comissão de 

Finanças — no comparativo de janeiro/setembro de 2014, em relação a 

janeiro/setembro de 2013, a queda foi de 2,99%.  

 Portanto, nós temos uma situação em que... 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Permita-me um aparte, 

Deputado? 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - ...em que acho bem que aquilo que 

o Governo faz... 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Eu só gostaria... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Pauderney 

Avelino, por gentileza, não há aparte. 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - É só para aditar que, nesse 

relatório da Receita, a despeito da queda da atividade industrial, há um incremento, 

apesar do Pibinho, ainda há um incremento de receitas nominais de 7% e de mais 

de 1%, de janeiro a setembro de 2014. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Feito esse adendo, continuemos no 

raciocínio. Estivesse tudo tão bem, Deputado Cláudio Puty, o Governo não estaria 

propondo esta modificação; estivesse tudo tão bem, a situação não seria, como 

descreveu agora o Presidente, comparando-a a um impasse que aconteceu no 

Congresso americano, quando ele acabou de textualmente dizer o seguinte: 

“Tiveram que se unir todos para salvar o País”.  

 E eu acho que é nesse contexto que eu entendo a aflição da base governista 

de proceder de qualquer jeito, de qualquer forma, a essa alteração que está sendo 

proposta. Mas nós vamos debater isso oportunamente. 
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 Mas, continuando fiel ao espírito, Sr. Presidente, nos 43 segundos que me 

restam, eu queria propor duas coisas: primeiro, que nós buscássemos fazer, Sr. 

Presidente, um acordo de procedimento com relação aos destaques, para que a 

gente pudesse se concentrar aqui. E me remetendo a S. Exa., o Deputado Paulo 

Pimenta, relator da LDO, eu queria propor que nós pudéssemos... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não é da LDO, não. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Da Lei do Orçamento?  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Da Receita, é da Receita. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Da Receita. Eu queria propor, Sr. 

Presidente, que nós pudéssemos reconsiderar o prazo de apresentação de 

emendas, que termina amanhã, na medida em que as Comissões hoje, boa parte 

delas, não funcionaram, e que nós pudéssemos ter algum tipo de prazo para que, 

particularmente, as Comissões pudessem apresentar as suas emendas dentro, 

ainda, de uma situação de prazo adequado.  

 Aliás, para concluir, Sr. Presidente, e fiel ao espirito que eu acho que nós 

podemos construir aqui, acho que V. Exa. poderia sentar — se não hoje ou na terça-

feira — e nós poderíamos buscar o acerto de um cronograma, de um calendário que 

contemplasse diferentes questões e nos buscarmos com isso um rito que pudesse 

preservar a discussão, garantindo que se cumpram os prazos que todos nós 

desejamos.  

 (Não Identificado) - Presidente, V. Exa. me permite? Só uma questão de...  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Obrigado.  

 Com a palavra o nobre Senador Flexa Ribeiro. V. Exa. dispõe de 5 minutos. 

Onde está o Senador? Não se encontra. Então...  

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

  O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Um minutinho só.  

 Com a palavra o Deputado Felipe Maia. V. Exa. dispõe de 5 minutos.  

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, eu volto a esta Comissão 

não sendo dela um membro debutante, nem desta Casa. Eu já estou aqui no 

segundo mandato e já passei por algumas presidências e, por alguns anos, da 

Comissão de Orçamentos. Inclusive, o Secretário desta Comissão, Deputado Paulo 
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Pimenta, já a presidiu no momento em que eu era coordenador da bancada do 

Democratas. 

 Eu quero dizer a V. Exa., Sr. Presidente, que houve alguns exageros ontem, 

de ambas as partes. Mas, ao sair desta Comissão, eu tive a certeza de que, talvez, 

alguns membros da Oposição estivessem adivinhando o encerramento dessa 

reunião. Ninguém nunca, no Congresso Nacional, não é na CMO, viu uma reunião 

terminar de uma forma tão ditatorial, como ela foi encerrada.  

 Eu aqui estava desde o primeiro minuto da Comissão, às 14h30min. Voltei às 

19h30min, e a reunião foi acometida por diversas ilegalidades, no início, no meio e, 

ao grande momento, ao final, em que esta Comissão aprovou três requerimentos: de 

inclusão, inversão e aprovação, em menos de 20 segundos, de uma forma 

simbólica, onde, desculpe, um cego viu maioria.  

 Eu não consigo entender como uma Presidência, com a sua frente tomada, 

pode dizer que algum requerimento, algum projeto pudesse ter maioria, se não havia 

visualização do plenário, Sr. Presidente.  

 Mas eu volto feliz a esta Comissão, nesta tarde de hoje, tendo a certeza de 

que eu não presenciei o maior caso de desrespeito ao Regimento Interno da Casa e 

à Constituição Federal. Eu volto a esta Comissão na certeza de que eu não vou 

levar na minha biografia a oportunidade de ter participado de um desrespeito às leis 

internas desta Casa. Nós voltamos, sim, esquecendo um pouco as ilegalidades do 

início da reunião, voltando a um ponto crucial, que aí, sim, deve ser debatido e 

analisado: a inclusão na pauta do PLN 36.  

 E quero dizer a V. Exa.... Alguns que estão nos assistindo talvez não estejam 

entendendo o que nós estamos fazendo aqui — superávit primário, déficit, 

pagamento de juros, 116 bilhões de superávit, déficit de 16 bilhões, 15 bilhões. 

Talvez isso não entre na cabeça dos nossos telespectadores e ouvintes.  

 Deixe-me tentar traduzir, de uma forma bem popular, Sr. Presidente. Uma 

pessoa poderosa cometeu um crime; esse crime está tipificado no nosso Regimento 

e nas nossas leis; essa pessoa poderosa convoca sua base aliada para se reunir em 

torno de uma Comissão de Orçamento e, depois, dos plenários da Casa, para mudar 

a lei, mudar a lei, tirar aquele ato que não deveria mais ser crime, ou seja, o que nós 

estamos fazendo aqui é tirar um crime cometido de uma mulher poderosa, chamada 
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Presidenta da República, que cometeu o crime de responsabilidade fiscal tipificado 

na Constituição Federal, e aqui nós estamos reunidos com argumentos vazios, 

falhos, porque Secretários da Receita Federal, que são pessoas credenciadas a 

falar sobre crescimento de arrecadação, já determinaram, definiram e afirmaram que 

a nossa arrecadação vai crescer 1% este ano. Mas vêm aqui levantar argumentos 

faliciosos, falsos, mentirosos de que a arrecadação está caindo, de que o Governo 

não terá recursos para continuar as obras importantes para o País.  

 Aí eu pergunto, Sr. Presidente: por que esse Governo não se preocupou, ao 

longo do ano, em diminuir o número de Ministérios? Por que não se preocupou em 

acabar com os cargos comissionados, que são 25 mil, de livre nomeação? Por que 

não se preocupou em diminuir os gastos com os cartões corporativos? Por que não 

se preocupou em talvez diminuir um pouco os gastos com a mídia deste Governo, 

muitas vezes até mídias equivocadas. Ou seja, Sr. Presidente, por que não se 

preocupou com o superávit de 116 bilhões de reais, que foi o compromisso do 

Governo Federal, e hoje nós temos, em novembro já, um déficit de 15 bilhões de 

reais. Ou seja, Sr. Presidente, o que nós estamos fazendo aqui é carimbando uma 

falência de um modelo econômico do Governo PT! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Conclua, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - É o que nós estamos fazendo, Sr. 

Presidente — para encerrar —; é para isso que nós estamos aqui reunidos. 

 Agora, só para concluir as minhas palavras, Sr. Presidente, eu quero dizer 

que eu já participei da sessão da prorrogação da DRU — Desvinculação das 

Receitas da União, da crise aérea. O clima era tenso, as discussões eram 

acaloradas. A única diferença da reunião de ontem é que se cumpriram o Regimento 

da Casa e a Constituição Federal. As reuniões iam até às 5 horas da manhã. Ontem 

se definiu, comemorando-se a ilegalidade, porque as imagens mostram que se 

comemorou a ilegalidade, se definiu em tratorar o Regimento Interno e a 

Constituição para encerrar a reunião às 11h30min. Felizmente, eu não vou poder 

dizer, e fico feliz, porque eu participei da reunião de maior ilegalidade que já poderia 

ter havido nesta Casa. Voltamos à legalidade e estamos aqui... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Obrigado, Deputado. 
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 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - ... para, dentro do Regimento Interno e da 

Constituição, tentar aprovar ou rejeitar o PLN nº 36.  

 Obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra o Deputado 

Marcus Pestana. V.Exa. tem 5 minutos. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

ontem nós tivemos uma das mais lamentáveis noites do Congresso Nacional, de 

envergonhar a memória de Ulysses Guimarães, Tancredo Neves, Mário Covas, 

Teotônio Vilela, e tantos outros. Seria cômico se não fosse trágico. Quando eu vi o 

nosso Secretário ad hoc, Paulo Pimenta, pular no pescoço do Senador Romero 

Jucá, nosso Relator, como se houvesse um gol do Neymar... E eu vendo que o 

Congresso estava sendo desmoralizado, assim como a Lei de Responsabilidade 

Fiscal, eu pensei sobre a natureza das instituições, sobre a solidez das instituições. 

 Nós não somos ingratos; e eu, que sou Presidente do PSDB de Minas Gerais, 

agradeço a declaração de voto e apoio do Senador Romero Jucá a Aécio Neves. 

Mas não se trata disso. Aqui não é Aécio versus Dilma, não é Oposição versus 

Governo. É a defesa das instituições, do Congresso, da Constituição Federal, do 

Orçamento, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da legislação vigente da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Meu grande amigo, Puty, um economista, professor, vai 

me perdoar, mas me parece a história do marido traído, que resolve vender o sofá 

para sanear a situação. É como se tivesse assassinato... A Maioria assassinado o 

Regimento e acusasse a Oposição de assassina. Na verdade, o que está aqui em 

jogo... Presidente, é impossível assim... o que está em jogo aqui é a transparência 

fiscal, o equilíbrio fiscal. A saúde fiscal tem a ver com inflação e crescimento; as 

expectativas se formam em torno da solidez macroeconômica; os investimentos vêm 

em função dos fundamentos macroeconômicos. É muito importante que a população 

entenda essa linguagem árida da economia. Essa mudança proposta desmoraliza a 

legislação vigente, a Constituição e o processo orçamentário. O processo 

orçamentário é composto de três peças: o Plano Plurianual, a LDO — Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e os orçamentos anuais. É a bússola! Isso foi o marco 

fundador da democracia moderna e do Parlamento, quando se transitou do poder 

absoluto do rei, do tesouro real para o tesouro nacional, e uma Constituição acima 
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do próprio soberano. Essa foi a raiz fundadora na Inglaterra do Parlamento. Se a 

gente rasgar e desmoralizar o orçamento, que é o ordenador das despesas públicas, 

nós estaremos contribuindo para a falta de credibilidade do Brasil diante dos 

investidores nacionais e dos investidores estrangeiros. A política fiscal é 

fundamental, o conceito de superávit primário...  

 Nós temos mania no Brasil... O grande e saudoso jornalista e Deputado, 

Márcio Moreira Alves, falou que exceto a jabuticaba, para o que dá só no Brasil, a 

gente tem que olhar com desconfiança. Superávit primário é um conceito clássico, 

de curso internacional, consolidado. Aí se omite o PAC, quer se omitirem 

desonerações; só que os atores relevantes, os empresários e investidores e os 

líderes sindicais que participam das negociações, sabem fazer as contas às 

avessas, nós não enganamos ninguém relevante, não! Podemos ludibriar os mais 

desconhecidos. É fundamental a contabilidade pública... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Conclua, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Um minuto para concluir. A 

credibilidade é fundamental e a relação dívida/PIB, que é exatamente o foco do 

superávit, é o sinalizador essencial. O Deputado Izalci requer uma audiência pública 

muito justa, porque nós recebemos o relatório da receita: o aumento da receita foi de 

6,95, para ser preciso, de janeiro a setembro, um aumento real de 0,6. Houve uma 

diretriz orçamentária votada em agosto de 2003, uma revisão retroativa... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Conclua, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Para concluir, Sr. Presidente... 

corresponde a não cuidar da febre e querer quebrar o termômetro. É como se um 

freeiro, no seu jipe, desabasse no abismo e nós falássemos assim: “Fique tranquilo 

porque nós vamos mudar o mapa da navegação.” É como se alguém se perdesse 

no mar e a gente falasse: “Não se importe, não, porque nós vamos quebrar a 

bússola”. O correto, a Presidente Dilma, como é na comunidade europeia, tem o 

Tratado de Maastricht... 

  O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Conclua, Deputado, por 

gentileza. 
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 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Estou concluindo, frase final. Ela 

tem que pedir um (ininteligível), faz um documento fundamentado dizendo por que 

se desrespeitou... 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Em discussão (ininteligível), Sr. 

Presidente. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - ... quais foram as condições; a 

arrecadação subiu em termos reais acima da inflação.  

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Sr. Presidente! Sr. Presidente! 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Então, que ela fale para o Tribunal 

de Contas, para o Congresso ou para o Poder Judiciário quais foram as causas da 

indisciplina fiscal e por que esses números só vieram à tona depois da eleição, o 

que levou a um estelionato eleitoral.  

 Muito obrigado, Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Encerradas as inscrições. 

Há sobre a Mesa um requerimento do Senador Romero Jucá de inclusão da 

matéria da Ordem do Dia. 

 O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente, eu tinha pedido a 

palavra, estava inscrito logo após o Deputado Pestana. Desculpe-me... só pela... são 

5 minutos, os colegas vão compreender... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Desculpe-me, é que eu 

aprendi na minha vida, no Parlamento que... 

 O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Eu sei, Presidente, que o 

Governo vota... Ontem eu passei toda a noite em silêncio... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - A Situação vota e a 

Oposição discute. Mas V.Exa. tem 5 minutos. 

 O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Passei toda noite em silêncio, 

eu acho que hoje é preciso expressar uma opinião do Governo, com a compreensão 

de todos os colegas.  

 Primeiro, quero reconhecer, Presidente, que, de fato, excessos ocorreram de 

parte a parte. Na minha leitura, foi totalmente ilegal a votação que se fez aqui ontem, 

e eu, portanto, acolho este ambiente e acho que, fruto de esforço de todos nós, da 

compreensão do nosso Presidente, dos Presidentes das duas Casas, 
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recompusemos um ambiente positivo para votar esta matéria. E dedico meus 5 

minutos a debater com tantos colegas, com o País, também com o Deputado 

Marcus Pestana, que me antecedeu, o mérito da matéria.  

 Eu entendo que aqui há uma escolha de política econômica. Não há uma 

escolha de quem quer ou não garantir equilíbrio fiscal, quem quer ou não respeitar o 

Orçamento público. Todos queremos, mas nós temos uma escolha de política 

econômica que, ao perceber um ambiente global de queda de crescimento 

econômico em todos os países do mundo, de forte desemprego em todos os países 

do mundo, nós priorizamos o equilíbrio fiscal junto com o equilíbrio do crescimento 

econômico e o equilíbrio social. Nós temos metas de superávit? Temos! Mas nós 

também temos meta de geração de emprego; nós também temos meta de equilíbrio 

orçamentário; também temos meta de equilíbrio social, porque, obviamente, se a 

opção é superávit primário de “x” a todo e qualquer custo, mesmo que isso signifique 

aumentar desemprego, signifique parar um processo de distribuição de renda, 

signifique diminuir investimentos públicos e infraestrutura, isto é, na nossa visão, 

Deputado Paulo Pimenta, um erro de política econômica.  

 O mundo, as 20 maiores economias do mundo... O G-20 hoje tem 17 países 

fazendo déficit fiscal para que a ação do Estado exerça o papel anticíclico de 

garantir nível de emprego e crescimento econômico. Qual é uma das principais 

resoluções da reunião do G-20 que se encerrou há poucos dias? Que todos os 

países do G-20 devem aumentar os investimentos públicos em infraestrutura para 

elevar o nível de crescimento econômico da economia global. O que nós estamos 

fazendo... E quero agradecer o voto da base do Governo, que está acompanhando e 

garantindo que o País não se obrigue a gerar desemprego, que o País não se 

obrigue a desacelerar investimentos fundamentais que estão dentro do PAC em 

estradas, obras de infraestrutura, que são fundamentais para alavancar o 

crescimento econômico.  

 Quando se desonera 75 bilhões em impostos, não é por um favor ao setor 

empresarial a ou b, é para tornar a economia brasileira, como bem disse o nosso 

Relator Jucá, mais competitiva num ambiente de guerra comercial, num momento de 

forte desemprego, de forte queda da renda, em que as indústrias de todos os países 

guerreiam por mercados. E está correta a política conduzida pela Presidenta Dilma, 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 1183/14  19/11/2014 
 
 

 32

pelo Ministro Mantega, de desonerar setores industriais para garantir emprego de 

novo, para garantir conquista de mercados e para garantir o processo de distribuição 

de renda com equilíbrio social. 

 Digo ainda, Presidente, que nós temos números para mostrar o equilíbrio 

fiscal: assumimos o País com 60% de endividamento do Brasil sobre o PIB; hoje são 

33%. Assumimos o País com reservas em torno de 38 bilhões; hoje temos 375 

bilhões de reservas; temos a inflação desde 2004 sempre dentro da meta. Essa é 

uma política econômica sólida, que distribui renda, que garante emprego e que se 

preocupa, sim, com o salário, com os investimentos. E é por isso que o Brasil, se 

tiver o apoio do Congresso Nacional, e sinto que constrói ambiente para isso, 

manterá essa política econômica. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Obrigado. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Pela ordem, Presidente. Peço a palavra 

como Líder. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V é do meu Estado. Por 

isso que vou lhe dar a palavra. Não é por causa do Regimento, mas porque você é 

do meu Estado. 

 Com a palavra o nobre Deputado Ivan Valente. É pelo Regimento, desculpe a 

brincadeira. Eu não vou falar do passado, porque senão comprometerei o seu futuro. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

eu, como Líder da bancada do PSOL, queria colocar algumas questões. 

Particularmente ouvindo pessoas que são bastante qualificadas nos seus devidos 

partidos, Deputado Marcus Pestana, Deputado Fontana, eu pedi a palavra 

exatamente para criar uma visão diferente, para mostrar que existem visões 

diferentes. 

 Nós saímos de uma campanha eleitoral em que os principais candidatos que 

pontearam as pesquisas defenderam a mesma política econômica, o tripé 

econômico. Isso foi defendido. É o câmbio flutuante, é o superávit primário e o 

controle da inflação, das metas de inflação. Todo mundo defendia as mesmas 

coisas, talvez esses três. 

 O PSOL tem uma outra posição. Essa aqui é a Comissão de Orçamento. 

Veja: se virmos tudo o que nós votamos, inclusive lá, no Congresso Nacional, na 
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Câmara, as desonerações que foram feitas, os estímulos que foram feitos através 

dos empréstimos do BNDES, emitindo títulos públicos, pagando a taxa SELIC e 

emprestando por baixo, para grandes empreendedores, para a Friboi da vida, 

grande financiadora de campanha, aliás, a maior, mais de 84 Deputados, 61 milhões 

e tal, coisas do tipo. E é interessante que isso não teve um retorno para intensificar a 

industrialização, a dinamização da economia brasileira. Foi isso o que aconteceu. 

 O que acontece é que esta Comissão de Orçamento está brigando agora pela 

seguinte questão: o Governo precisa flexibilizar uma meta de superávit primário, 

como se comprometeu, para fechar a sua conta. E a Oposição quer que o superávit 

seja mantido lá em cima, como foi mantido no Governo Fernando Henrique Cardoso 

e como foi mantido, mais alto ainda, nos primórdios do Governo Lula, pelo Palocci. 

Economia para pagar juros! 

 Eu quero aqui colocar que a nossa posição, Presidente, é no sentido de que 

essa categoria, superávit primário, não se enquadra em categorias econômicas da 

economia política. Não existe isso. Isso foi uma criação de uma lógica internacional, 

ligada à dívida pública e ao controle que o capital financeiro exerce sobre a 

economia mundial, para enquadrar os países, assim como depois foi feito o acordo 

da dívida, aqui, dos Estados e Municípios. Como o Brasil tem que pagar juros da 

dívida para o capital internacional e para os rentistas nacionais, os Estados e 

Municípios têm que pagar a dívida, inclusive, agora, mudando o quociente, neste 

momento. Depois de anos voltou-se ao IPCA. 

 Então, veja: quanto nós vamos gastar para pagar juros, amortizações, 

Relator? Quanto está aí, na sua planilha? Na planilha do PSOL, juros, amortizações, 

rolagem, estão 910 bilhões de reais! Ninguém fala nada sobre isso aqui! Eu nunca vi 

esse silêncio ensurdecedor! 

 Nós ainda queremos determinar prioridades para o Brasil! Os 10% do PIB 

para a educação não foram aprovados, porque não era para a educação pública, era 

para financiar a transferência para o setor privado. O dinheiro do SUS também não 

vai! Todo dia há umas reportagens aí. A Globo mesmo, ontem fez uma reportagem 

de manhã, entende? O SUS está caindo aos pedaços. Os planos de saúde estão 

péssimos, e o povo paga pelos planos de saúde. Não tem saúde pública de 

qualidade. E é o seguinte: não tem dinheiro, porque o orçamento é apertado. 
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 Eu não estou falando nem de corrupção, entende? Eu nem vou entrar nesse 

mérito aqui. Eu estou falando do Orçamento, que está lá enquadrado. Então, quanto 

se paga de juros? E o silêncio!  Aliás, o silêncio é da mídia também. 

 É interessante que nós ficamos discutindo se o superávit deve ser tanto por 

cento do PIB, tanto por cento do PIB, mas ninguém fala dos 49%, 48% que vão para 

pagar juros e amortizações da dívida. 

 Sr. Presidente, eu sou favorável não só a que se reduza o superávit ou se 

liquide com essa ideia de superávit. Essa que é a questão! O superávit é para pagar 

juros, não é para atender à demanda social popular ou de desenvolvimento 

sustentável do povo brasileiro, da economia brasileira! 

 Então, este modelo econômico, este tripé econômico que está, sim, 

pressionado pela lógica do rentismo, do capital financeiro e de uma política 

econômica baseada num modelo agroexportador deletério, inclusive, para o meio 

ambiente e tudo mais, Sr. Presidente, e a desindustrialização do País estão contidos 

nesse modelo. 

 Desculpem-me, mas a Oposição, matizada pelo PSDB, pelo DEM, pelo PPS, 

na verdade, não põe o dedo na ferida. Pelo contrário, nós estamos aqui discutindo 

se houve ou não uma promessa de se cumprir o superávit. Isso não interessa ao 

povo brasileiro. 

 O que interessa ao povo brasileiro é saber se o bolo de arrecadação fiscal 

deste País deve ser endereçado às prioridades nacionais. É para isso que serve a 

discussão do orçamento nacional. 

 Essa é a posição do nosso partido. 

 Obrigado, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Terminadas as inscrições, 

há sobre a mesa um requerimento de inclusão de matéria na Ordem do Dia: 

  “Requeiro, nos termos do art. 214, parágrafo único, 

inciso III do Regimento Interno do Senado Federal, a 

inclusão do relatório do PLN 36/2014, do Congresso 

Nacional.” 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, o art. 41 é para encaminhar. 
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 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Encaminhar também, Presidente, 

contra. São dois a favor e dois contra. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN  - Sr. Presidente, eu queria fazer 

um apelo. Já que nós estamos fazendo uma discussão aqui e vamos entrar no 

debate de mérito, eu acho que esse é o mais importante. Pelo que eu estou 

entendendo, nós não teremos limitação para o debate. 

 Eu queria fazer um apelo para não precisarmos fazer encaminhamento: que 

pudéssemos votar os requerimentos para dar condições de discutirmos o mérito. Eu 

estou aqui aguardando para fazer essa discussão. Então, queria fazer um apelo à 

Oposição, a todos os nossos Líderes: que pudéssemos votar os requerimentos sem 

encaminhamento. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Com todo o respeito à Ministra e 

Senadora Gleisi, no entendimento que nós formulamos, não abrimos mão dos 

encaminhamentos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Então, vamos fazer o 

seguinte: dois favoráveis, dois contra e encaminhamentos, 3 minutos para cada um. 

Tudo bem? 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - São 5 minutos, Sr. Presidente. 

Vamos cumprir o Regimento? Votamos hoje para cumprir o Regimento. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Mendonça, os 

acordos que nós fazemos não são caros, só que é igual à dívida externa, não paga. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Não há acordo. Acordo é para 

cumprir Regimento. Vamos cumprir o Regimento? Ninguém vai obstruir, ninguém vai 

criar dificuldade. Já estamos perdendo tempo. Já perdemos aqui pelo menos 1 

minuto e meio. Se V.Exa. tivesse concedido a palavra ao Deputado Izalci... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu sei que nós não vamos 

sair daqui hoje, o acordo não vai ser cumprido. Tudo bem. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Não. Espere aí. Não diga isso. Não 

diga isso! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. tem 5 minutos, por 

estar inscrito. Tudo bem. 
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 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados e Senadores, eu quero dizer que a apresentação, pela Presidente da 

República, do PLN 36, que visa alterar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é 

realmente um fato que deve ser caracterizado como o retrato do atual Governo: a 

falta de planejamento, a falta de compromissos com a estabilidade econômica, o 

quadro fiscal e econômico é cada vez pior, dentro da realidade do nosso País. 

 Infelizmente, ao longo deste ano de 2014, quando tivemos eleições para 

Presidente da República, assistimos à Presidente fazer, durante a campanha 

política, um discurso messiânico, irreal, distante, portanto, da vida real da população 

brasileira, prometendo aquilo que não tinha condições de cumprir. E hoje ela amarga 

uma situação de Presidente que venceu a eleição, mas, na verdade, é como se, 

porventura, nós vivêssemos um governo novo velho. Novo velho por quê? Porque a 

Presidente da República semeou e plantou no Brasil um quadro irreal, um quadro de 

céu de brigadeiro. E o que nós temos colhido, depois de passado o processo 

eleitoral? É justamente o contrário. A Presidente da República falava que o então 

adversário e Senador Aécio Neves plantaria inflação para colher juros. E o que 

acontece na realidade do Brasil? 

 A sua política econômica tem produzido inflação acima da meta, acima dos 

6,5% pontos percentuais, que foram estabelecidos como compromisso do Governo. 

O seu Governo prometia reduzir a taxa de juros. E o que produziu? Três dias depois 

de eleita Presidente da República, aumentou a taxa de juros! O seu Governo 

prometia tarifas módicas de energia e de gasolina. A energia subiu em alguns 

Estados mais de 20%. Para o preço da gasolina, logo depois de passada a eleição, 

foi autorizado o reajuste. 

 Então, a gente viveu e vive hoje um verdadeiro quadro de enganação. A 

Presidente da República, antes mesmo de tomar posse do seu segundo mandato, já 

se desgasta de forma fatal. É impressionante como ela hoje está desgastada! 

 Nesse quadro, ela apresenta ao Congresso Nacional o PLN 36, que visa 

alterar as metas fiscais — e vou ter a oportunidade de discutir a matéria mais 

precisamente, quando do processo de discussão dessa matéria —, alterar as metas 

fiscais que não foram cumpridas. Havia o compromisso de 1,9% do PIB de superávit 

nominal, superávit fiscal, superávit primário. O que é que se tem hoje? Um déficit! 
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 E a Presidente da República quer transformar aquilo que é déficit já 

consagrado... Só um minuto para concluir. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Só um minuto. Eu quero 

convidar para tomar assento à mesa o nosso Presidente da Câmara. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - E eu saúdo o Presidente da 

Câmara. 

 Essa maquiagem tomou conta do Governo brasileiro. Até parece que o 

Ministério da Fazenda se transformou num salão de beleza, cuja especialidade é 

maquiagem, maquiagem, maquiagem! A maquiagem de números, que tem sido a 

característica principal do Governo, vai mais uma vez na mesma direção, ou seja, 

alterar as metas fiscais para o exercício de 2014, desmoralizando, literalmente, o 

Governo brasileiro, comprometendo todo o empenho do Governo Fernando 

Henrique, que aprovou a Lei de Responsabilidade Fiscal, descumprindo o seu 

compromisso perante o Brasil, em termos de estabilidade econômica. 

 Por isso, eu me posiciono contra a inclusão na pauta do PLN 36. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra o Deputado 

Izalci. V.Exa. tem 5 minutos. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, eu só quero ressaltar que não 

houve, evidentemente, nenhum acordo de mérito e muito menos apoio de acordo de 

votação em plenário. 

 Eu não sei, Sr. Presidente, mas eu tive informações há pouco de que a 

sessão não estava sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara nem pela Internet. 

Gostaria que V.Exa. até confirmasse isso. Parece que não. Parece que não estava. 

Está sendo transmitida agora? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Isso é o de menos! Vamos 

tocar. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Não! É importante! Eu vou dizer a V.Exa. porque 

não é de menos. A população brasileira, Sr. Presidente, entende muito pouco 

desses termos técnicos — LDO, LOA, PPA —, as pessoas não entendem muito. Eu 

quero explicar isso. 

 A população brasileira precisa entender, numa linguagem simples, o que está 

acontecendo em nosso País. O que acontece na vida real, no dia a dia das 
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pessoas? No dia a dia das pessoas, nas nossas casas, temos o salário e temos as 

nossas despesas: água, luz, telefone, uma série de despesas. 

 Nós temos que adequar a LDO, o Orçamento. A receita não pode ser maior 

do que a despesa. Nós já vivemos esses momentos antes, lá atrás. Antes da 

aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, os Prefeitos e os Governadores 

gastavam à vontade e deixavam para o seu sucessor dívidas imensas. E o sucessor 

não tinha condições de investir em nada. Talvez esse seja o motivo da nossa 

educação e da nossa saúde estarem no estado em que estão. A gente não 

conseguiu ainda recuperar os investimentos em educação, saúde e segurança. Por 

que isso? Porque a gente gasta mais do que recebe. Então, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal veio exatamente corrigir isso. Não se pode gastar mais do 

que se arrecada. 

Nós aprovamos aqui, estabelecendo a meta, o superávit primário. O que é o 

superávit primário? É a receita menos a despesa. Aí você tem o superávit. Agora o 

Governo vem e diz: “Não! Além da receita e despesa, eu vou deduzir aqui os gastos 

do PAC, porque é importante para a economia, os gastos da desoneração”. E 

aprovamos isso, e aprovamos isso! Agora, faltando 1 mês e meio para terminar o 

mandato, de uma forma irresponsável, nos últimos anos, o Governo vem abusando 

e gastando à vontade. Até o cartão corporativo já bateu recorde: 6 milhões! Então, 

os gastos vêm crescendo sem nenhum controle. 

A marca deste Governo é a falta de planejamento! Este Governo não priorizou 

o controle dos gastos, esse Governo não priorizou resultado! Não existe nenhum 

projeto que tenha a avaliação de resultado. Há o art. 85 da Constituição, e o art. 10 

da Lei nº 1.079, que diz que não obedecer a lei orçamentária é crime de 

responsabilidade fiscal. Como foi detectado que houve o crime, temos que mudar a 

lei. 

Eu estou aqui insistindo, Sr. Presidente. Quero até aproveitar a presença do 

Presidente da Casa. Sr. Presidente, há uma questão de ordem que, quando não se 

define ou não se atinge as metas, o Secretário do Tesouro Nacional tem que vir 

aqui, em audiência pública, para justificar porque não elas não foram atingidas. A 

última vez que ele esteve aqui foi em 2012. Precisa vir antes de votar no Congresso. 
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Antes da votação no Congresso é importante que ele venha aqui nos convencer, 

com argumentos. 

Agora, o que o Senador Romero Jucá faz? Um relatório dando um cheque em 

branco para a Presidente! Cheque em branco! E pode ser que não seja superávit, 

pode ser déficit, porque, da forma como está sendo colocado, nós não sabemos 

nem qual será o superávit e muito menos qual será o déficit, porque não está 

definido. Isso contraria a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Concluindo.  

O SR. DEPUTADO IZALCI - Estou no meu tempo, Sr. Presidente. Eu 

evidentemente quero reforçar mais uma vez o pedido para que V.Exa. acolha a 

minha questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra a Senadora 

Gleisi Hoffmann. 

A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Sr. Presidente, apenas para 

reforçar aqui o cumprimento do Regimento Interno. Nós votamos favoravelmente ao 

requerimento de inclusão da matéria na pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Obrigado. Com a palavra o 

Deputado Givaldo Carimbão. 

O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - Primeiro, Sr. Presidente, como 

Líder do PROS, gostaria de parabenizar os Presidentes das Casas, da Câmara e do 

Senado. Hoje foi importante para a Nação brasileira essa participação dos dois 

Presidentes, convidando a Oposição e o Governo, tentando fazer um entendimento. 

O Brasil não pode parar e é uma questão econômica que pode mexer com 

todas as finanças brasileiras. É normal e legítimo, no Parlamento, haver Governo e 

Oposição, e haver posições antagônicas e diferentes inclusive no próprio Governo 

ou na própria Oposição. Faz parte do jogo democrático. 

 Eu quero parabenizar o Deputado Henrique Eduardo Alves e o companheiro 

Senador Renan Calheiros, pela grande maestria, e os companheiros do Governo, 

porque recuar não é sentido de covardia não, é inteligência para avançar muito mais 

amanhã. Como foi importante este momento, aqui não tem vencido nem vencedor. 

O vencido tem que ser o povo brasileiro, a sociedade brasileira. O Parlamento é 

quem vai dizer agora qual o caminho que vai tomar. Nós vamos aprovar...  
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 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - O vencedor.  

 O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - O vencido ou o vencedor. 

Espero que o povo brasileiro seja vencedor nesse processo, porque o Parlamento 

representa a população e aqui dará obviamente o resultado que representa o povo 

brasileiro. 

 Portanto, Sr. Presidente, nós, enquanto PROS, ontem demos a nossa 

contribuição aqui naquela votação e mais uma vez hoje estamos aqui para dizer sim 

e parabenizar a Oposição. Eu quero parabeniza-la. Deputado Mendonça, parabéns 

por esse gesto de grandeza, de fazer um gesto político para nós conseguirmos 

chegar a um entendimento como foi hoje, aqui nesta Casa. Parabéns! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Está bom. Muito obrigado.  

 Em votação o requerimento de inclusão na pauta. 

  “Requeiro, para inclusão na pauta, o relatório 

apresentado ao Projeto de Lei n.º 36, de 2014, do 

Congresso Nacional.” 

Autor: Senador Romero Jucá. 

Com a palavra o autor para a apresentação do requerimento.  

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Sr. Presidente, nós estamos 

apresentando o requerimento para que essa matéria possa ser votada. É uma 

matéria extremamente urgente para o País. É fundamental sinalizar o equilíbrio e o 

fechamento das contas do Brasil. Portanto, eu peço a inclusão de pauta, de acordo 

com o entendimento já feito com todos os partidos políticos junto ao Presidente do 

Congresso Nacional. 

 Esse é o meu pedido, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O requerimento está em 

discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discutir, a discussão está encerrada. 

O requerimento está em votação na representação da Câmara dos 

Deputados. 

 Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 
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Aprovado pela maioria, contra os votos dos Deputados Arnaldo Jardim, Izalci, 

Mendonça Filho, Professora Dorinha Seabra Rezende e Rodrigo de Castro. 

Em votação na representação do Senado Federal. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

Aprovado, com os votos contra dos Senadores Flexa Ribeiro e Cyro Miranda.  

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Sr. Presidente, pela ordem.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Pela ordem.  

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Eu agora apresento requerimento para 

quebra de interstício de 2 dias úteis para que possamos votar a matéria hoje, Sr. 

Presidente. Eu vou apresentar o relatório, mas gostaria de registrar que, logo após a 

apresentação do relatório, já há um requerimento meu para que se possa, em 

seguida, passar à discussão e à votação. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - V.Exa., Senador, vai fazer a leitura 

do relatório e, em seguida... 

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Vou expor agora e apresento esse 

requerimento. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - E o requerimento naturalmente terá 

um encaminhamento de dois a favor e dois contra. 

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Claro, claro, claro.  

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Pois não. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O requerimento está aqui.  

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Primeiro a leitura. 

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - A leitura não, a apresentação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Apresentação.  

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Depois discussão. 

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Não, a discussão é depois do 

requerimento de quebra de interstício. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Depois do requerimento.  

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - E o relatório V.Exa. vai ler agora? 

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - É eu vou apresentar o relatório.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Apresentar o relatório.  
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O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Que é longo e substancial. 

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Não, ele foi já distribuído. O relatório 

explicita o quadro econômico vivido pelo País em âmbito nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Senador, só para nós 

cumprirmos, de fato, o Regimento para não ter dúvidas depois, há um requerimento 

que precede a apresentação:  

“Solicito, com base nos dispositivos do art. 128 da 

Resolução nº 1 do Congresso Nacional, dispensa do 

prazo regimental de 2 dias úteis para apreciação do 

relatório apresentado no Projeto de Lei n.º 36.214.”  

Tudo bem? Precisamos colocá-lo em votação. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Sr. Presidente, há um equívoco, na 

verdade, esse requerimento que V.Exa. está lendo, de acordo com o art. 128 do 

Regimento Comum, é após a apresentação. 

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Após a apresentação de quebra de 

interstício para votação. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Após a apresentação. Então, 

primeiro, relatório. Depois é que votaremos o requerimento e encaminharemos.  

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Sr. Presidente, o relatório já foi 

distribuído a todos os Senadores, Deputados e Deputadas. É um relatório que 

demonstra a conjuntura econômica que nós estamos vivendo, o quadro de 

dificuldades das arrecadações internas e o quadro de dificuldades de crescimento 

do Brasil, vinculado inclusive a um quadro internacional que demonstra, por 

exemplo, a frustração de receitas no que diz respeito à previsão do crescimento 

estimado para o País. Portanto, como fruto de tudo isso, o Governo apresenta um 

pedido de ampliação da margem de abatimento no superávit primário de duas 

questões que consideramos relevantes para o quadro de geração de emprego e de 

fortalecimento da atividade econômica do País.  

Primero, os investimentos do PAC que representam ações diretas de 

construção de casas, obras de saneamento, obras de saúde, construção de creches 

e outras ações que têm alta repercussão social e alto índice de empregabilidade, 

tanto que, independente da crise internacional e interna, nacional, o País continua 
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com alto nível de emprego, exatamente por conta de investimentos direcionados ao 

teor de empregabilidade da população brasileira.  

Além disso, além dos investimentos do PAC que o Governo pede para abater 

da margem do superávit, existe também o pedido para abatimento das leis que 

foram aprovadas para a desoneração fiscal. É outro ato extremamente importante, 

levando em conta, sobretudo, que as desonerações fiscais foram focadas 

principalmente na redução da margem de cobrança das folhas de pagamento de 

setores produtivos, fazendo com que o País possa manter o nível de emprego, 

desonerando a carga tributária dos empregadores.  

O Governo diminuiu de 20% da folha de pagamento para 1% ou 2% do 

faturamento das empresas para manter o nível de empregabilidade. Então, esses 

dois fatores, somados, são importantes para o abatimento do superávit.   

É importante dizer também, e aqui já foi dito pelo Deputado Ivan Valente, que 

o superávit é algo discricionário que o Governo definiu como um esforço a mais de 

poupança para que pudesse sinalizar ao mercado, aos investidores, aos credores a 

capacidade de pagamento.  

Só que, num momento de crise, eu pergunto aqui a todos os senhores, às 

senhoras e a quem está nos assistindo: o que é mais importante para o Brasil, 

sinalizar para os credores um esforço de poupança ou manter o nível de emprego, 

de investimento e de desoneração e melhorar a economia brasileira? Entendo que é 

a segunda opção.  

Por isso, com tranquilidade, dou parecer favorável ao que o Governo pediu, 

que é o abatimento. O Governo não está pedindo para diminuir o superávit, está 

pedindo para ampliar a margem de abatimento do superávit que foi fixado na LDO.  

Quero dizer inclusive que eu discordo da posição do Deputado Izalci. Nós não 

temos que chamar aqui o Secretário do Tesouro Nacional Arno Augustin para nos 

convencer do que aconteceu não. Nós temos é que tomar uma decisão e convencer 

o Ministério da Fazenda a fazer diferente do que está fazendo. E eu digo aqui que 

para o ano que vem nós temos já que mudar os parâmetros macroeconômicos de 

crescimento, de inflação e do próprio superávit para 2015, para não ocorrer 

novamente o que está ocorrendo aqui no apagar das luzes. O Governo precisa ter 
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melhor planejamento, precisa saber até onde pode chegar. Agora, nós temos um 

caso que é fundamental: nós temos que fechar as contas e sinalizar na economia.  

O Governo não cumpriu o que propôs, está pedido para alterar. Isso é bom? 

Isso não é bom! Agora, pior do que isso é não fechar, é deixar o Governo e o País 

na imprevisibilidade, é demonstrar desequilíbrio econômico e instabilidade política 

ao não fechar um quadro econômico que sinalize bem para o País em 2015.  

Por conta de tudo isso, o meu parecer, com dois ajustes que eu fiz pedindo 

tecnicamente para ser definido no RP3 o que é efetivamente o abatimento do PAC, 

eu apresento essa proposta para votação.  

Esse é o relatório, e eu peço a aprovação de todos aqueles que efetivamente 

querem uma sinalização diferente na economia, não só para este ano, mas, 

principalmente, com o aprendizado dos erros deste ano, um acerto para a economia 

do ano que vem.  

Este é o relatório.  

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, eu fui citado e gostaria de fazer 

uma pergunta. 

  A SRA. DEPUTADA GLEISI HOFFMANN - Para discutir, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Isso que ele acabou de dizer está no relatório? 

O relatório está reconhecendo que o Governo não teve planejamento, como ele diz? 

Não está. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Não, não. O relatório está reconhecendo 

que o quadro econômico é diferente, que o Governo sofreu percalços. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Mas o discurso não foi esse. O discurso foi que 

o Governo não teve planejamento. E é verdade.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Izalci, vamos... 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Deputado Izalci, o senhor leia o relatório 

e vote a favor ou contra, de acordo com a sua consciência. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu gostaria de ouvir a íntegra do relatório. Tem 

um relatório e tem um discurso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Leia. 

 (Não identificado)  - Foi distribuído. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O que é bom é o que está 

escrito. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu quero saber qual é o relatório. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Está o relatório aí.  

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Não, mas o que ele está dizendo não está no 

relatório. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Sr. Presidente, ele não leu o 

relatório! Ele fez discurso, Sr. Presidente!  

 (Não identificado)  - O relatório foi distribuído, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - O discurso é um e o relatório é outro. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Pessoal, vamos... 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Sr. Presidente, o Relator fez 

um discurso. Ele não leu o relatório. E, aliás, fez um discurso mentiroso, porque 

essa questão não é discricionária. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Olha, assim não... Já 

começamos mal.  

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Não é discricionária! Não é 

discricionária do Governo Federal! Está na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei 

Orçamentária. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado, primeiro,  

V.Exa. não pediu para fazer uma questão de ordem. Segundo, eu não concedi a 

questão de ordem. Terceiro, foi assim que começou ontem. Assim não dá.  

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Começou quando V.Exa. 

ontem — já que é para lembrar —, quando eu levantei uma questão de ordem, não 

atendeu. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. não pode falar. 

V.Exa. não pediu a palavra,  V.Exa. não está inscrito. 

 O Relator apresentou o relatório e fez um discurso em cima dele, mas o que 

manda é o que está no relatório.  

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Eu defendi meu relatório. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Ele defendeu o relatório. 

Ele tem que defender o relatório dele. É essa a obrigação dele. 
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 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Eu repilo a condição de mentiroso. Eu 

repilo. Eu não trato ninguém aqui assim. Repilo essa condição. Respeite-me. Eu 

tenho uma história nesta Casa aqui. Sou Relator do Orçamento pela terceira vez e 

não aceito do senhor, nem de ninguém, qualquer tipo de insinuação nessa linha. 

Lamento a sua posição. Esse não é o compromisso, não é o comportamento 

adequado para discutir essa matéria.  

 Querem discutir na bola? Nós discutimos na bola. Querem travar? Nós 

discutimos travando. Eu quero dizer o seguinte: eu tenho um limite na minha vida. O 

meu limite é dois palmo: se vierem com carinho, são mais dois palmos de carinho; 

se vierem com porrada, são mais dois palmos de porrada. V.Exa. escolhe o tom. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vamos embora. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Só para concluir.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Requerimento.   

 O SR. DEPUTADO IZALCI - É uma questão de ordem. Sr. Presidente. Tenho 

uma questão de ordem. É o seguinte: o relatório é um e o discurso é outro. Eu quero 

dizer! Sr. Presidente, deixe eu dizer para V.Exa... 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Sr. Presidente, eu gostaria de 

responder o Sr. Relator. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Aqui, olha. Ele está com 

uma questão de ordem. Qual é a sua questão de ordem, Deputado? 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - A minha questão de ordem, Sr. Presidente, é 

sobre o que nós temos que ter aqui: transparência. O relatório não tem 

transparência. Qual é o valor? Qual é o valor do PAC, das desonerações? Qual é a 

meta do superávit, ou qual é o déficit? Eu não sei, eu não sei. A Lei de 

Responsabilidade Fiscal é muito clara. Não tem isso. Estão abandonando o que 

determina a lei. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Aqui diz o seguinte: “Art. 1º. A lei passa 

a vigorar com as seguintes alterações: a meta de resultado a que se refere poderá 

ser reduzida até o montante das desonerações de tributos...” 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Cheque em branco, cheque em branco. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - “A meta de resultado a que se refere o 

art. 2º poderá ser reduzida até o montante das desonerações de tributos e dos gastos 
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relativos ao Programa de Aceleração do Crescimento — PAC, cujas programações 

serão identificadas no Projeto de Lei Orçamentária de 2014, com identificador de 

Resultado Primário previsto na alínea “c” do inciso II do § 4º do art. 7º desta Lei.” 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Qual é o valor? 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Então, nós estamos definindo aqui o 

abatimento. O Governo não mandou uma proposta de mudança de meta de superávit. O 

Governo mandou uma proposta pedindo para abater duas questões. É só ler, é só ler. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Vai superar, vai superar. Vai ser déficit. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Ninguém sabe, ninguém sabe. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Pois é. Vai dar um cheque em branco? 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Quando tiver, V.Exa. comenta. 

 A SRA. DEPUTADA GLEISI HOFFMANN - Sr. Presidente, isso é discussão 

de mérito. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vamos fazer o seguinte... 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Sr. Presidente, Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vamos encaminhar aqui. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Sr. Presidente, deixa eu só 

responder o Relator. 

 (Não identificado)  - Sr. Presidente, vamos iniciar o debate. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Nós temos o requerimento 

para encaminhar, votamos e depois nós vamos... Está todo mundo inscrito. Vai ter 

tempo para todos nós discutirmos o relatório. Tudo bem? Vamos lá. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Sr. Presidente, eu gostaria só 

de responder o Relator.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Solicito, com base no 

disposto no art. 128, da Resolução nº 1, de 2006, (ininteligível) dispensa do prazo 

regimental de dois dias úteis para a apreciação do relatório e apresentação do 

Projeto de Lei nº 36, de 2014.  

 O requerimento está em votação. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Sr. Presidente, antes de colocar em 

votação, V.Exa. tem que abrir o encaminhamento do requerimento e orientação das 

bancadas. E eu pediria a V.Exa., em nome do bom clima, que conceda a palavra ao 
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Deputado Rodrigo de Castro, até para que nós possamos concluir esta sessão hoje 

do mesmo jeito que a iniciamos, em um clima de harmonia e de respeito mútuo. 

 Então, vamos ouvir o Deputado Rodrigo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Rodrigo, faça-me um 

favor, faça-me uma gentileza. Vamos fazer uma gentileza? É o seguinte: eu tenho 

aqui um requerimento. Eu falei que o requerimento está em discussão. Há 

encaminhamentos das bancadas? Vamos encaminhar. Pronto. Não precisa... Agora, 

não fique toda hora cutucando, chamando o Relator de mentiroso, chamando o 

outro... Assim não pode. Assim nós perdemos o respeito. Assim nós não andamos 

para frente, nós andamos para trás. 

 V.Exa. tem 3 minutos para encaminhar o seu... Não, 5 minutos.  

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Primeiramente, respondendo 

ao Sr. Relator. Quando ele diz que o superávit não é discricionário, isso não é 

verdade. O senhor falou o superávit, o senhor falou o superávit. O superávit está... 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Eu estou com a palavra, Sr. 

Relator. Eu gostaria de falar. Da mesma maneira que eu respeitei o senhor e deixei 

o senhor falar, eu gostaria que o senhor respeitasse os meus 5 minutos e me 

deixasse concluir a minha fala. 

 Sr. Presidente, ele disse que não é discricionário. Isso não é verdade. Está na 

Lei de Responsabilidade Fiscal, está na LDO. O que nós estamos assistindo é um 

desrespeito flagrante desse Governo — o Governo do PT, com apoio da base aliada 

— a uma lei que é conquista de todos os brasileiros e que é altamente benéfica para 

a população.  

 Não se trata de uma escolha entre agradar os credores internacionais ou o 

mercado e tirar emprego. Não é isso! Trata-se de descumprir a lei. Trata-se do 

descontrole total desse Governo, que não respeita os pilares da economia e que tem 

se portado muito mal em todos os setores.  

 Agora mesmo, o art. 4º da Lei Orçamentária Anual autoriza o Poder Executivo 

a abrir créditos suplementares, na forma e nos limites especificados, desde que as 

alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a 

obtenção da meta de resultado primário estabelecida para o exercício de 2014.  
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 Conforme relatório do Tesouro Nacional do mês de setembro, Sr. Presidente, 

o Governo Central apresenta o resultado primário deficitário em 15 bilhões — na 

verdade, em mais de 15 bilhões —, contrariando a meta estabelecida na LDO de 

2014, cujo montante era de 116 bilhões.  

 Se nós considerarmos o redutor de 67 bilhões, podemos afirmar — e, aí sim, 

essa é uma verdade — que esse é o pior resultado desde que as metas passaram a 

ser fixadas, Sr. Presidente. Ao acompanharmos as edições dos decretos 

presidenciais, nós tivemos a abertura de 53 créditos suplementares por decreto, 

totalizando mais de 286 bilhões de reais, todos, portanto, frontalmente atentando à 

Lei Orçamentária. 

 Então, o que nós temos assistido aqui, Sr. Presidente, é um triste espetáculo 

do Governo Federal, que desrespeita a Lei de Responsabilidade Fiscal, afronta o 

País, deixa o País desguarnecido. Com isso, na verdade, não está contribuindo com 

o emprego, não está contribuindo com a geração de renda, ao contrário, está 

mostrando o seu descontrole fiscal, está mostrando — e sucessivos escândalos 

demonstram isso também — que não acompanha as boas técnicas de governança, 

e agora também ofende os pressupostos econômicos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para encaminhar, 

Deputado Mendonça Filho. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Sr. Presidente, eu quero saudar... 

Quero pedir para zerar o tempo, por favor. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Cinco minutos. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Eu quero saudar os presentes, 

saudar o Presidente da Câmara dos Deputados... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - É preciso zerar o 

cronômetro.  

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Eu quero saudar os presentes, 

saudar o Presidente da Câmara dos Deputados, o Deputado Henrique Eduardo 

Alves, e dizer que realmente eu discordo dos termos do relatório apresentado pelo 

Relator, o Senador Romero Jucá.  

 O relatório de avaliação de receitas e despesas pode ser caracterizado como 

um relatório que apresenta clara leniência com a situação fiscal do País. Senão, 
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vejamos: 5 dos 8 meses passados de 2014 apresentaram déficit primário. Os últimos 

4 meses também apresentaram déficit primário. O mês de agosto registrou 10,8 

bilhões de déficit, o maior em 18 anos, Presidente.  

 O superávit primário acumulado de janeiro a agosto era de apenas 4,7 

bilhões, 0,14 pontos percentuais do PIB. O resultado de agosto praticamente 

inviabiliza o cumprimento da meta de 2014. Houve o descumprimento da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e da LDO — Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Governo 

deveria, mas não realizou o contingenciamento de despesas. Empurrou o problema 

com a barriga. Deveria ter contingenciado, tendo em vista os relatórios bimensais. 

Isso é básico na gestão das finanças governamentais. 

 Uma semana depois da eleição, temos o maior déficit primário da série 

histórica do Brasil: 20,4 bilhões é o tamanho do rombo somente no mês de 

setembro, o maior desde o início da série histórica. 

 Então, Presidente, o que tudo isso demonstra? Que o Governo atual — a 

Presidente Dilma — não teve zelo, não teve responsabilidade com a gestão fiscal do 

nosso País. É um desastre completo, e estamos colhendo as consequências dessa 

má gestão na área fiscal, com inflação acima da meta, com a situação fiscal cada 

vez mais crítica e, evidentemente, com a economia estagnada, com crescimento 

praticamente zero para 2014 e um pouco acima disso na previsão para 2015. 

 Esse quadro se agrava do ponto de vista jurídico, porque, na prática, o 

Governo descumpriu a Lei Orçamentária. O Governo descumpriu a lei; a Presidente 

da República infringiu a Lei 1.079, de abril de 1950, que tipifica como crime de 

responsabilidade, no capítulo VI, art. 10, o fato de infringir, patentemente e de 

qualquer modo, dispositivo da Lei Orçamentária. 

 Então, o que se está discutindo neste instante é justamente uma anistia para 

a Presidente da República, Dilma Rousseff, que, com a sua equipe econômica, 

desrespeitou todos os fundamentos jurídicos consolidados na Lei de 

Responsabilidade Fiscal e também consolidados no quadro de gestão fiscal, que 

implicam diretamente naquilo que diz respeito à chamada irresponsabilidade do 

ponto de vista fiscal. 

 Então, Presidente, eu quero dizer a V.Exa. e aos Senadores e Deputados 

presentes que esse projeto enviado pelo Executivo não pode, de forma alguma, ser 
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aprovado no dia de hoje. O Relator apresenta as suas razões, não há meta fixada 

para este ano do ponto de vista de desempenho fiscal, leva em consideração aquilo 

que foi gasto com o PAC e leva em consideração aquilo que foi desonerado. 

 Ou seja: aquilo que foi desonerado não é receita a ser realizada. Então, é 

uma receita fictícia, é uma ficção tratar desoneração como receita. Está se 

consagrando claramente um quadro total de déficit que agrava o endividamento 

público, encarece naturalmente a rolagem da dívida pública e compromete a 

credibilidade econômica do nosso País. 

 Por isso, eu me posiciono, junto com a bancada do Democratas, pela rejeição 

do parecer do Relator e pela rejeição da inclusão, na pauta, do referido parecer. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, encaminhamento. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não. O Rodrigo de Castro 

já encaminhou pelo PSDB. São dois contrários e dois favoráveis. 

 Concedo a palavra, agora, ao Deputado Carimbão. 

 O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, Senadores e Senadoras, parece-me que está aqui claro — e a 

população brasileira esteve vendo os debates ontem e hoje — que o Governo não 

descumpriu meta. O Governo está tomando posições para não descumpri-la e não 

ser irresponsável ao fim do ano. 

 A LDO vai até 31 de dezembro. O Governo, previamente, em novembro e 

dezembro, faltando 60 dias, toma as providências. E quero deixar muito claro aqui, 

Sr. Presidente, para a nossa base e para a população brasileira: se a Câmara não 

aprová-la, a LDO vai cumprir o superávit, só que, obviamente, vai comprometer o 

crescimento do Brasil. Esse é o grande segredo, ou nós pararemos as obras que 

são importantes. 

 E o Relator foi muito claro. O que o Governo está pedindo nada mais é do 

que, daquilo que está previsto no PAC e daquilo que está previsto exatamente na 

desoneração, fazer o abatimento. Por que não há meta? O Governo está pedindo 

que aquilo que foi desonerado e aquilo que está no PAC sejam... 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Deputado Carimbão, só um adendo. 

 A meta existe, é de 116 bilhões. Não estamos discutindo meta; estamos 

discutindo abatimento sobre a meta. Pelo amor de Deus! 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 1183/14  19/11/2014 
 
 

 52

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - Isso é uma ginástica teórico-

conceitual. Só em Roraima que tem essa faculdade de economia! 

 O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - Em Alagoas também tem, então. 

 Eu quero dividir com V.Exa. então, Jucá, porque em Alagoas também tem... 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - É uma meta do início de 2014. 

É a meta do início de 2014, Relator. Nós estamos chegando a 2015. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Eu quero dizer ao Deputado Marcus 

Pestana e ao Deputado Rodrigo de Castro que em Roraima somos melhor de conta. 

Em Roraima, nós demos 58% dos votos para o Aécio; em Minas vocês não deram, e 

é por isso que vocês estão discutindo aqui na Oposição, senão estaríamos no 

Governo. 

 O SR. DEPUTADO MARCUS PESTANA - E faço autocrítica. Faço autocrítica 

pública, concordando com o Senador. E agradeço os votos. 

 O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - Assim sendo, Sr. Presidente, 

quero solicitar à base do Governo, àqueles que têm compromisso com a 

governabilidade, àqueles que têm compromisso com o Brasil, àqueles que seguem 

dando sinais à economia brasileira, que votem “sim” ao relatório do nosso Senador 

aqui presente. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Para encaminhar, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Cláudio Puty, para 

encaminhar. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Encaminho a favor do requerimento, 

Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Encaminha a favor. 

 Então, em votação. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Orientação de bancada, Presidente. 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Vamos orientar. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - Para encaminhar pelo Senado, Sr. 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Orientação de bancada. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, orientação. 

 (Não identificado) - Vai ser o Pauderney aqui, pelo DEM, por 1 minuto. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 1183/14  19/11/2014 
 
 

 53

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Pauderney ou V.Exa? 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Eu, Pauderney, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Sim, é contra. Tudo bem. 

Aceitamos. 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, não é 

simplesmente ser contra. Eu quero aqui dizer que nós vamos votar contra e vamos 

fazer destaque, porque essa ginástica que o Senador Romero Jucá encontrou para 

dizer que o superávit de déficit... 

 Não vai ter superávit; muito pelo contrário. Hoje, como bem disse o Deputado 

Rodrigo de Castro, já temos, até setembro, 15 bilhões de reais de déficit; e vamos 

chegar ao fim do ano com mais de 30 bilhões de reais, porque, só de desonerações 

fiscais, ainda deverão ser acrescentados em torno de 20 bilhões de reais até o fim 

do ano, Sr. Presidente. 

 Então, não se trata simplesmente de votar contra. O que o Governo deveria 

ter feito — e não fez — era, através de um decreto, reconhecer que foi incapaz de 

fazer um planejamento para reconhecer que não há superávit primário. E o Senador 

Romero Jucá trocou, inclusive no substitutivo, o termo “meta de superávit” por “meta 

de resultado”. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado, era 1 minuto. 

 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Isso significa que será um 

resultado negativo, e não um superávit. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Olhem, cada um tem uma 

interpretação. Nós estamos discutindo aqui, por enquanto, o requerimento. Não 

estamos entrando na matéria. Depois é que nós vamos entrar na matéria; aí é que 

teremos a votação. 

 Quando entrarmos na votação é que, lógico, as bancadas terão que se 

posicionar. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Mas, Presidente, permita-me. 

 Não há censura de discurso em cada matéria. Cada um fala o que quer. Isso 

é liberdade de expressão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu sempre lembro. V.Exa. 

é uma pessoa ponderada; reconheço isso. 
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 O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Eu também sou. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu estou dizendo que nós 

fizemos um acordo para que ganhássemos tempo. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Para orientar, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Pela bancada do PSDB, para orientar a votação. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não. 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN  - Já tivemos dois. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Encaminhamento, para orientar a votação. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Para orientar a votação do 

requerimento do insterstício. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu tenho que orientar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Então vamos lá. 

 Concedo 1 minuto a V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Não estou entrando no mérito. Estou lembrando, 

Sr. Presidente, que, na LDO aprovada aqui em 2009 referente a 2010, o Tribunal de 

Contas da União retirou a questão da PETROBRAS — COMPERJ e Abreu e Lima. 

Esta Casa... E o Presidente Lula vetou. 

 É por isso que essa questão da LDO temos que observar muito, temos que 

ter muito cuidado com ela, para não acontecer novamente. Se tivessem cumprido o 

que estava na LDO, não teria acontecido este rombo na PETROBRAS. Da mesma 

forma, isso está ocorrendo agora. 

 Eu vou citar aqui o art. 9º, Sr. Presidente, rapidamente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Faltam 20 segundos. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal — 

olhem a importância. 

“Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que 

a realização da receita poderá não comportar o 

cumprimento das metas de resultado primário ou nominal 

estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o 

Ministério Público (...)”. 

 Olhem só: é bimestral! E nós temos aqui... Há quase 2 anos ninguém presta 

conta disso. 
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 Pela rejeição. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Tudo bem. 

 Para encaminhar a votação, Arnaldo Jardim, por 1 minuto. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 Sou contrário à quebra de interstício, na expectativa de que este prazo, agora, 

entre o relatório e a votação, possa trazer não lucidez a este debate, mas a grande 

esperança — e quero dividi-la com todos — de que a Presidente Dilma possa definir 

o nome do seu próximo Ministro da Fazenda e que ele possa ser alguém que zele 

pelos marcos macroeconômicos, que preserve o princípio do superávit fiscal e que 

reoriente aquilo que está sendo feito hoje aqui, que é liquidar o conceito de superávit 

primário, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Agradeço. 

 Para encaminhar, o Senador Flexa Ribeiro, por 1 minuto. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Na verdade é para orientar, 

Presidente. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - Eu nem comecei a falar e V.Exa. já 

está... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - É para orientar. Para 

orientar a bancada é 1 minuto. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - Eu oriento a bancada contra a quebra 

do interstício por uma razão muito simples. Eu acho, Presidente, que quem tem 

razão é o PT. Sabe por quê? A Ministra Marta Suplicy, ao encaminhar sua carta de 

demissão, disse que desejava que a Presidente pudesse escolher uma equipe 

econômica que desse melhores resultados do que essa que está aí, com 

credibilidade no exterior. 

 O Brasil, a cada momento que passa, está deixando de receber investimentos 

porque está perdendo credibilidade como País. E eu duvido muito que o Senador 

Jucá tenha votado no Senador Aécio Neves, porque, se ele assim tivesse votado, 

não defenderia essas ideias. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O voto é secreto. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - Ele já o declarou, mas eu tenho a minha 

dúvida, porque, se ele tivesse votado no Senador Aécio Neves, não estaria 
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defendendo a quebra de uma lei das mais importantes, que é a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

 Terminando, Presidente, concluindo, eu quero ver como ficarão os Estados e 

os Municípios, para cumprirem também a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu 

gostaria, depois, que o Senador Jucá fizesse o mesmo discurso em cada um dos 

cinco mil e quinhentos e tantos Municípios do Brasil. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não havendo mais 

ninguém inscrito para encaminhar, vamos à votação. 

 Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

 Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Sr. Presidente, permita-me. 

 A votação tem que ser nominal, Presidente, por chamada nominal. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Aí V.Exa. tem que pedir a 

verificação. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Não, não é verificação não, 

Presidente. Isso é voto de inclusão. É regimental isso. Isso é básico. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - É regimental. Tudo bem. 

Vamos lá. 

 Estou falando: a toda hora nós quebramos um interstício do acordo. Mas tudo 

bem. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Não, não é acordo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - A toda hora. 

 V.Exa. tem que cair na real, para que toda a sociedade que está aqui 

representada pelos Deputados entenda que V.Exas. fizeram um acordo e não 

querem cumprir o acordo. Tudo bem. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - Presidente, o acordo foi feito para 

cumprir o Regimento! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vamos fazer aqui a 

verificação. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Flexa Ribeiro, qual foi o resultado do 

Aécio lá no Pará? Ele ganhou ou perdeu no Pará? O Aécio ganhou ou perdou no 

Pará? 
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 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Como vota o Deputado Beto Faro? 

 Deputado Luiz Alberto. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - O Aécio perdeu no Pará. 

 O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Então calem a boca, porque em 

Roraima ele ganhou. Eu votei nele. Tu é que votaste na Dilma. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Paulo Pimenta. 

 “Sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vamos lá. 

 Deixem a eleição para lá. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Waldenor Pereira. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Eu defendo o programa do PSDB, 

Senador Jucá. Eu defendo. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Alexandre Santos, PMDB. 

Deputado Geraldo Resende. 

 O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - “Sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Deputado Gastão Vieira. 

 O SR. DEPUTADO GASTÃO VIEIRA - “Sim”. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Deputado Sandro Mabel. (Pausa.) 

 Deputado Lucio Vieira Lima. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO LUCIO VIEIRA LIMA - A pedido do Deputado Geraldo 

Simões, “sim”. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - PSDB. 

 Deputado Luiz Fernando Machado. (Pausa.) 

 Deputado Nilson Leitão. (Pausa.) 

 Deputado Rodrigo de Castro. (Pausa.) 

 PSD. 

 Deputado Eduardo Sciarra. (Pausa.) 

 Deputado Jaime Martins. (Pausa.) 

 Deputado Urzeni Rocha. (Pausa.) 

 PP. 

 Deputado Betinho Rosado. 

 O SR. DEPUTADO BETINHO ROSADO - “Sim”. 
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 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Deputado João Leão. (Pausa.) 

 Deputado Vilson Covatti. 

 O SR. DEPUTADO VILSON COVATTI - “Sim”. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - PR. 

 Deputado Luciano Castro. (Pausa.) 

 Deputado Milton Monti. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - PSB,  Deputado Alexandre Toledo. 

 O SR. DEPUTADO ALEXANDRE TOLEDO - "Não". 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Deputada Sandra Rosado. (Pausa.) 

 Democratas. 

 Deputado Felipe Maia. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - "Não", Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Deputada Professora Dorinha Seabra 

Rezende. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - "Não". 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Solidariedade. 

 Deputado Benjamin Maranhão. (Pausa.) 

 PTB. 

 Deputado Wilson Filho. (Pausa.) 

 Bloco PV/PPS. 

 Deputado Penna. (Pausa.) 

 PROS. 

 Deputado Givaldo Carimbão. (Pausa.) 

 PDT. 

 Deputado Marcos Rogério. (Pausa.) 

 PCdoB. 

 Deputado Daniel Almeida. 

 O SR. DEPUTADO DANIEL ALMEIDA - “Sim”. 

 PSC. 

 Deputado Silvio Costa. (Pausa.) 

 PRB. 

 Deputado Cleber Verde. (Pausa.) 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 1183/14  19/11/2014 
 
 

 59

 PSOL. 

 Deputado Ivan Valente. (Pausa.) 

 PT. 

 Deputado Assis Carvalho. (Pausa.) 

 Deputado Geraldo Simões. 

 O SR. DEPUTADO GERALDO SIMÕES - Presente. (Risos.) “Sim”. (Risos.) 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Presente e “sim”. Muito bem! 

 PMDB. 

 Deputado Alceu Moreira. (Pausa.) 

 Deputado João Magalhães. (Pausa.) 

 Deputado Hermes Parcianello. (Pausa.) 

 PSDB. 

 Deputado Izalci. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - "Não", Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Deputado Cesar Colnago. (Pausa.) 

 Deputado Alfredo Kaefer. (Pausa.) 

 PSD. 

 Deputado Eliene Lima. (Pausa.) 

 Deputado Geraldo Thadeu. 

 O SR. DEPUTADO GERALDO THADEU - “Sim”. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Deputado Moreira Mendes. (Pausa) 

 Do PP ainda falta um. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, pela ordem. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Deputado João Leão. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, Partido Progressista, o 

Deputado João Leão vota “sim”. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Computado o voto. 

 O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - O Deputado Givaldo Carimbão 

vota “sim”, PROS. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Vou chegar lá. 

 PR. 

 Deputado João Carlos Bacelar. (Pausa.) 
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 Deputado João Maia. (Pausa.) 

 PSB. 

 Deputado Alexandre Roso. (Pausa.) 

 Deputado Paulo Foletto. (Pausa.) 

 Democratas já fechou. 

 Solidariedade. 

 Deputado Laercio Oliveira. (Pausa.) 

 PTB. 

 Deputado Arnon Bezerra. 

 O SR. DEPUTADO ARNON BEZERRA - “Sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Sr. Presidente, eu queria 

registrar o meu voto "não", Rodrigo de Castro. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Só um momento. 

 Bloco PV/PPS. 

 Deputado Arnaldo Jardim. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - "Não". 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - PROS. 

 Deputado Givaldo Carimbão. 

 O SR. DEPUTADO GIVALDO CARIMBÃO - “Sim”. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - PDT. 

 Deputado Félix Mendonça Júnior. (Pausa.) 

 PCdoB já fechou. 

 Deputado Filipe Pereira. (Pausa.) 

 Deputado Chico Alencar. (Pausa.) 

 Algum Deputado que tenha chegado... 

 Deputado Rodrigo de Castro, PSDB, "não". 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Voto "não". Obrigado. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Proclame o resultado, Sr. 

Presidente, ou melhor, Secretário. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Algum outro... 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Proclame o resultado! 

 O SR. DEPUTADO CESAR COLNAGO - Presidente, PSDB ainda... 
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 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - PSDB ainda tem um voto... 

 O SR. DEPUTADO CESAR COLNAGO - Sr. Presidente, Cesar Colnago, 

"não". 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Algum outro colega? 

 Então, está encerrada a votação. 

 Resultado da votação: “sim”, 15; “não”, 7. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Então, foi rejeitado o requerimento, 

Sr. Presidente.  

A maioria absoluta são 18 votos “sim”. Infelizmente, o Governo não fez o seu 

dever de Casa. A matéria não incluiu na pauta de hoje, não quebrou o interstício. 

(Palmas.) 

 Precisa aprender a fazer mobilização essa bancada do Governo. 

 Rejeitou o requerimento. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Regimentalmente é 

maioria... 

 A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Maioria simples. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Maioria simples, metade 

mais 1.  

A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - É maioria simples. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vamos conferir aqui. 

 O SR. DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO - Art. 128, Sr. Presidente, vamos 

respeitar o Regimento Interno. 

 Vamos respeitar o Regimento.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Por gentileza, vamos ouvir 

aqui. Calma, há Regimento aqui na Mesa. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Qual é o Regimento? 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Maioria absoluta de seus membros, 

que seriam 21. Eu vou ler o art. 128 do Regimento Comum. 

  “Art. 128. A apreciação dos relatórios somente 

poderá ocorrer 3 (três) dias úteis após a sua distribuição, 

nos casos do relatório do Relator-Geral do projeto de lei 

orçamentária anual, do relatório do projeto de lei de 
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diretrizes orçamentárias e do relatório do projeto de lei do 

plano plurianual, e 2 (dois) dias úteis nos casos das 

demais proposições, salvo se a CMO dispensar esse 

último prazo por deliberação da maioria absoluta de seus 

membros.” 

 Esse é o resultado, Sr. Presidente. 

 (Não Identificado)  - Parabéns à CMO, que resguardou a Constituição 

Federal. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - A Comissão cumpriu com a sua 

missão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Mendonça, o Presidente 

sou eu, por enquanto. Então, quem tem que anunciar e dizer...  

Eu acato, está aqui no Regimento Interno, no art. 128... Não é necessário lê-

lo. Eu acho que todos os Deputados conhecem bem o Regimento ou deveriam 

conhecê-lo. Então, não precisa fazer discurso. V.Exa. tem razão, porque o 

Regimento Interno diz isso. Mas não é V.Exa. quem anuncia. Nós temos aqui um 

Secretário, que contou os votos. 

 E eu anuncio que não foi aceito o requerimento. 

 Está encerrada a presente sessão.  

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Parabéns, Presidente, parabéns! 

  


