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O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Declaro iniciada a 6ª 

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, 

localiza nas bancadas.  

Há quórum para deliberação na representação da Câmara dos Deputados e 

no Senado Federal. 

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Presidente... 

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

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - V.Exa. poderia explicitar os 

números, Presidente? 

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

Conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 5 de 

novembro de 2014, fica dispensada a leitura dos expedientes, que serão transcritos 

nas notas taquigráficas desta reunião. 

Informo ainda que a lista com os expedientes será enviada, através do correio 

eletrônico, aos gabinetes dos membros da Liderança partidária nesta Casa. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Sr. Presidente, seria interessante 

que nós tivéssemos a leitura da ata da reunião anterior, até porque esse é um dos 

preceitos básicos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Um minutinho. Vamos lá! 

Tudo aqui é preceito e tudo é regimental. Vamos lá, mas com calma. 

Eu tenho aqui um aviso de que está convocada uma reunião do STN. Essa 

reunião é uma audiência pública, no dia 11 de dezembro, quinta-feira, às 10 horas, 

até porque também já temos convocada a do BACEN, no dia 9, às 10 horas, neste 

plenário. 

Havendo concordância do plenário, fica dispensada a leitura das atas, por 

terem sido distribuídas antecipadamente. 

Não havendo discussão e conforme estabelecido no art. 8º... 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Sr. Presidente, peço a leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - ...do Regimento Interno da 

Comissão, coloco em discussão as atas das seguintes reuniões... 
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O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Sr. Presidente, também quero a 

leitura da ata. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Quinta reunião 

extraordinária, realizada nos dias 18, 19 de novembro de 2014... 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, a leitura da ata! 

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Sr. Presidente, eu gostaria de requerer 

a dispensa da leitura. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - A leitura da ata, até pelo tumulto 

que foi a outra reunião. É necessária a leitura da ata. 

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

aguardassem, para não se criar mais tumulto. Que só aguardassem. Senão, eu vou 

pedir a não leitura da ata. Agora, se alguém sugere que se leia, vamos ler a ata. 

Peço ao nosso Secretário que leia a ata. 

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Sr. Presidente, eu quero recorrer ao 

Plenário para não se ler a ata. Bote em votação a não leitura da ata. 

A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Quero pedir a dispensa, Sr. 

Presidente. 

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA  - Peço a dispensa, Presidente. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Mas a leitura da ata é compulsória. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Não tem votação para ata, Sr. 

Presidente. E eu quero a leitura da ata. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Recurso ao plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Senhores, vamos ganhar 

tempo. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Senhores, a gente perde menos 

tempo em lendo a ata. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Leitura da ata.  

O Deputado Paulo Pimenta vai ler a ata. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Ata: 

“Ata da 5ª Reunião Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 54º 

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

realizada em 18 e 19 de novembro de 2014. 
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Nos dias 18 e 19 do mês de novembro do ano de 2014, foi convocada 

extraordinariamente a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, com o objetivo de apreciar as matédas 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, Felipe Maia, Gastão Vieira, Geraldo Resende, Givaldo Carimbão, 

Ivan Valente, Jaime Marfins, João Leão, Luciano Castro, Lucio Vieira Lima, Luiz 

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

Penna, Professora Dorinha Seabra Rezende, Rodrigo de Castro, Sandra Rosado, 

Silvio Costa, Urzeni Rocha, Vilson Covatti, Waldenor Pereira e Wilson Filho. 

Senadores titulares: Cyro Miranda, Flexa Ribeiro, Gleisi Hoffmann, Jorge Viana, 

Romero Jucá, Vicentinho Alves e Waldemir Moka. Deputados suplentes: Alceu 

Moreira, Alfredo Kaefer, Arnaldo Jardim, Arnon Bezerra, Assis Carvalho, Carlos 

Melles, Cláudio Puty, Dr. Jorge Silva, Félix Mendonça Júnior, Filipe Pereira, Geraldo 

Simões, Geraldo Thadeu, Izalci, João Ananias, João Magalhães, Lázaro Botelho, 

Paulo Foletto, Reginaldo Lopes, Roberto Dorner, Ronaldo Zulke e Sandes Júnior. 

Senadores suplentes: Angela Portela, Ataides Oliveira, Valdir Raupp e Vanessa 

Grazziotin. Foi registrada a ausência dos membros titulares: Deputados Alexandre 

Santos, Benjamin Maranhão, Cleber Verde, Nilson Leitão e Sandro Mabel. 

Senadores: Alfredo Nascimento, Ana Amélia, Eunicio Oliveira, Mozadldo Cavalcanti 

e Zeze Perrella. Foi registrado o comparecimento dos Parlamentares não 

integrantes da Comissão, Deputados Alexandre Leite, Antonio Imbassahy, Arthur 

Oliveira Maia, Bruno Araújo, Domingos Sávio, Dr. Grilo,  Henrique Eduardo Alves, 

Marcus Pestana, Mendonça Filho, Pauderney Avelino, Ronaldo Caiado e Vanderlei 

Macris, e o Senador José Pimentel. ABERTURA: às dezoito horas e vinte e dois 

minutos, do dia dezoito de novembro de 2014, e havendo número regimental para 

abertura, de acordo com o disposto no art. 134 da Resolução nº 1, de 2006, do 

Congresso Nacional, o Presidente, Deputado Devanir Ribeiro (PT/SP), declarou 

iniciados os trabalhos. AVISOS: O Presidente comunicou que convocou Reunião 

Conjunta de Audiência Pública, a ser realizada no dia 16 de dezembro, terça-feira, 

às 10 horas, no plenário 2 da Câmara dos Deputados,  com o objetivo de debater a 

“avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia 
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e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e os 

resultados demonstrados nos balanços do Banco Central do Brasil” — referente 

ao 2º semestre do exercício de 2013 e 1º 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. Em seguida, informou que foi 

designado o Senador Alfredo Nascimento (PR/AM) para o cargo de Relator Setorial 

da Área Temática VII — Justiça e Defesa, em substituição ao Senador Antônio 

Carlos Rodrigues (PR/SP). EXPEDIENTE: Conforme decidido na 4ª Reunião 

Extraordinária, realizada em 17 de abril de 2008, ficou dispensada leitura dos 

expedientes. O Presidente determinou ao Departamento de Taquigrafia a inclusão 

dos expedientes nas notas taquigráficas da reunião. Informou que a lista com os 

expedientes seria encaminhada, pelo correio eletrônico, aos membros e Lideranças 

Partidárias. Às dezoito horas e vinte e cinco minutos, o Presidente informou que iria 

suspender os trabalhos e convocou a continuação da reunião extraordinária para o 

mesmo dia, 18 de novembro, às 19h30min, no plenário 2 da Câmara dos 

Deputados. Às dezenove horas e trinta e três minutos, os trabalhos foram reiniciados 

pelo Presidente, Deputado Devanir Ribeiro (PT/SP), que anunciou que suspenderia 

a reunião por quinze minutos. Às dezenove horas e quarenta e sete minutos, o 

Presidente reabriu os trabalhos. O Deputado Mendonça Filho (DEM/PE), Líder do 

DEM, solicitou o atendimento ao disposto no art. 134 da Resolução nº 1/2006-

CN, questionando sobre a presença dos senadores. O Senador Romero Jucá 

(PMDB/RR) esclareceu que havia cinco senadores presentes. Em prosseguimento, 

fizeram o uso da palavra os Deputados Paulo Pimenta (PT/RS), Pauderney Avelino 

(DEM/AM), Rodrigo de Castro (PSDB/MG), Silvio Costa (PSC/PE) e Izalci 

(PSDB/DF). O Deputado Mendonça Filho (DEM/PE), Líder do DEM, solicitou a 

leitura e discussão das Atas das reuniões anteriores, tendo sido seguido por vários 

parlamentares da Oposição. O Presidente informou que suspenderia os trabalhos 

por trinta minutos para providenciar a distribuição das Atas. Às vinte horas e 

quarenta e quatro minutos, o Presidente reiniciou a reunião e o Senador Romero 

Jucá (PMDB/RR) fez a leitura das Atas da 2ª Reunião de Audiência Pública, 

realizada em 11/11/2014; 18ª Reunião Ordinária, realizada em 11 e 12/11/2014; e 

19ª Reunião Ordinária, realizada em 18/11/2014. Em seguida, houve variadas 
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manifestações dos Deputados Paulo Pimenta (PT/RS), Mendonça Filho (DEM/PE), 

Domingos Sávio (PSDB/MG), Claudio Puty (PT/PA) e Silvio Costa 

(PSC/PE).  Iniciado o prazo para discussão das Atas, fizeram o uso da palavra os 

Deputados Arthur Oliveira Maia (PMDB/BA), Domingos Sávio, Rodrigo de Castro, 

Ronaldo Caiado (DEM/GO), Vanderlei Macris (PSDB/SP), Mendonça Filho, Felipe 

Maia (DEM/RN), Pauderney  Avelino (DEM/AM), Izalci (PSDB/DF), Arnaldo Jardim 

(PPS/SP), Bruno Araújo (PSDB/PE), Marcos Rogério (PDT/RO), e os Senadores 

Romero Jucá, Flexa Ribeiro (PSDB/PA), Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM), Valdir 

Raupp (PMDB/RO). Durante a discussão das Atas houve criticas  sobre incorreções, 

entre elas,  constar no discurso da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento 

e Gestão a referência sobre o Projeto de Lei nº 36/2014-CN, que altera a LDO/2014, 

e o Presidente esclareceu que a Ata é fiel ao discurso da Ministra. Solicitaram a 

retirada da palavra “EXTRAPAUTA”, da Ata da 18ª Reunião Ordinária, entretanto, 

nesta reunião foi votado e aprovado o Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 

31/2014-CN, que não constava da Pauta, e foi incluído através do Requerimento de 

inclusão de pauta, que inclusive foi votado e aprovado naquela reunião. E, assim, o 

Presidente informou que as incorreções levantadas serão averiguadas, e as 

correções serão feitas e publicadas na página da CMO. Discutidas as Atas, o 

Deputado Claudio Puty (PT/PA), Vice-Líder do Governo no Congresso Nacional, 

apresentou requerimento, nos termos do § 1º do art. 39 do Regimento Comum do 

Congresso Nacional, solicitando o encerramento da discussão. Proclamado o 

resultado da votação do requerimento, o Deputado Mendonça Filho (DEM/PE), Líder 

do DEM, solicitou a verificação de votação, com o apoiamento dos Deputados Bruno 

Araújo (PSDB/PE), Vice-Líder do PSDB, e Arnaldo Jardim (PPS/SP), Vice-Líder do 

PPS, conforme estabelece o art. 136 da Resolução nº 1/2006-CN, 

sendo concedida pelo Presidente. O Deputado Paulo Pimenta (PT/RS) fez a 

chamada nominal dos representantes da Câmara dos Deputados. Votaram SIM pelo 

PT: Beto Faro, Luiz Alberto, Paulo Pimenta, Waldenor Pereira e Geraldo Simões; 

pelo PMDB: Geraldo Resende, Gastão Vieira e João Magalhães; pelo PSD: Jaime 

Martins, Urzeni Rocha e Geraldo Thadeu; pelo PP: Betinho Rosado, João Leão e 

Vilson Covatti; pelo PR: Milton Monti; pelo PTB: Wilson Filho; pelo PROS: Givaldo 

Carimbão; pelo PCdoB: Daniel Almeida. Votaram NÃO pelo PSDB: Izalci; pelo PSB: 
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Alexandre Toledo e Sandra Rosado; pelo DEM: Felipe Maia e Professora Dorinha 

Seabra Rezende; pelo Bloco PV/PPS, Deputado Arnaldo Jardim. Encerrada a 

chamada nominal, o Presidente proclamou o resultado da votação: total de votos 

SIM: 18, total de votos NÃO: 5; total de VOTANTES: 23. O Presidente confirmou a 

aprovação do Requerimento na representação da Câmara dos Deputados. A seguir, 

procedeu a votação no Senado Federal, que foi aprovado. Logo após, passou 

a apreciação das Atas das seguintes Reuniões: 2ª Reunião de Audiência Pública, 

realizada em 11/11/2014;  18ª Reunião Ordinária, realizada em 11 e 12/11/2014; e 

19ª Reunião Ordinária, realizada em 18/11/2014. Em votação as Atas 

foram aprovadas, com sugestões de retificações.  – Requerimento para inclusão na 

pauta do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 36/2014-CN. Autor: Senador 

Romero Jucá. Em votação o Requerimento foi aprovado. EXTRAPAUTA: – Relatório 

apresentado ao Projeto de Lei nº 36/2014-CN, que ‘Altera a Lei nº 12.919, de 24 de 

dezembro de 2013, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da 

Lei Orçamentária de 2014’. Relator: Senador Romero Jucá. Foram apresentadas 80 

emendas. Voto: pela aprovação do Projeto de Lei, na forma do Substitutivo 

apresentado, e pela rejeição das emendas de nºs 01 a 80. Em votação, o Relatório 

foi aprovado. Às vinte e três horas e onze minutos, o Presidente encerrou os 

trabalhos. Às quinze horas e trinta e um minutos, do dia dezenove de novembro de 

2014, os trabalhos foram reiniciados pelo Presidente, Deputado Devanir Ribeiro 

(PT/SP), que informou haver quórum regimental para deliberação nas 

representações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.  AVISO: O 

Presidente comunicou a alteração da data de realização da Reunião Conjunta (...) a 

‘avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia 

e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e os 

resultados demonstrados nos balanços do Banco Central do Brasil” - referente ao 2º 

semestre (...) o Presidente informou que houve um acordo político envolvendo o 

Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Henrique Eduardo Alves 

(PMDB/RN); o Presidente do Senado Federal, Senador Renan Calheiros 

(PMDB/AL); e com os Líderes Partidários da Oposição e do Governo, que entraram 

em consenso com o Presidente desta Comissão (...) encerrada ontem, dia 18 de 

novembro, fosse reaberta na data de hoje, dia 19 de novembro, às 15h30min, e 
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fossem refeitas as votações referentes ao Projeto de Lei nº 36/2014-CN. A reunião 

seria retomada na fase de apreciação do Requerimento (...) Projeto de Lei nº 

36/2014-CN. (...) fizeram o uso da palavra, manifestando apoio ao acordo político, os 

Senadores Romero Jucá (PMDB/RR) e José Pimentel (PT/CE), Líder do Governo no 

Congresso Nacional, os Deputados Mendonça Filho (DEM/PE), Líder do DEM; 

Antonio Imbassahy (PSDB/BA), Líder do PSDB; Domingos Sávio (PSDB/MG), Líder 

da Minoria; Claudio Puty (PT/PA) (...) Professora Dorinha Seabra Rezende 

(DEM/TO), Arnaldo Jardim (PPS/SP), Vice-Líder do PPS; Felipe Maia (DEM/RN), 

Marcus Pestana (PSDB/MG), Daniel Almeida (PCdoB/BA) (...)  E finalizando os 

discursos, o Presidente afirmou que  todos são passíveis de erros, mas não se deve 

repeti-los, e coletivamente todos acertam através do acordo político. O Deputado 

Izalci (PSDB/DF), cobrou novamente a vinda do Secretário do Tesouro Nacional, Sr. 

Arno Hugo Augustin Filho, à CMO, e o Presidente informou que já foi enviada 

correspondência para marcação da Reunião de Audiência Pública. O Deputado Ivan 

Valente (PSOL/SP), Líder do PSOL, teceu considerações sobre superávit primário. A 

seguir, fizeram uso da palavra a Senadora Gleisi Hoffmann (PT/PR) e os Deputados 

Izalci (PSDB/DF), e Mendonça Filho, Líder do DEM .  O Presidente anunciou a 

presença do Deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB/RN), Presidente da Câmara 

dos Deputados, e o convidou a sentar-se a Mesa. ORDEM DO DIA: – Requerimento 

para inclusão na pauta do Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 36/2014-

CN. Autor: Senador Romero Jucá. Em votação, o Requerimento foi aprovado na 

Câmara dos Deputados com votos contrários dos Deputados Izalci (PSDB/DF), 

Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM/TO), Arnaldo Jardim (PPS/SP) e Rodrigo 

de Castro (PSDB/MG). Em votação no Senado Federal, foi aprovado com votos 

contrários dos Senadores Flexa Ribeiro (PSDB/PA) e Cyro Miranda 

(PSDB/GO). EXTRAPAUTA. Relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 36/2014-

CN, que ‘Altera a Lei (...) Senador Romero Jucá. Foram apresentadas 80 

emendas. Voto: pela aprovação do Projeto (...) rejeição” de todas as emendas. “O 

Relator, Senador Romero Jucá (PMDB/RR), apresentou o Relatório. Em seguida, 

apresentou requerimento, de sua autoria, com base no disposto no art. 128 da 

Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, solicitando dispensa do prazo 

regimental de 2 (dois) dias úteis para apreciação do Relatório (...)  Projeto de Lei nº 
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36/2014-CN — Alteração da LDO 2014. Fizeram o uso da palavra, discutindo a 

matéria, os Deputados Izalci(PSDB/DF), Rodrigo de Castro (PSDB/MG), Mendonça 

Filho (DEM/PE) e Pauderney Avelino (DEM/AM). Logo após, para encaminhar a 

votação fizeram o uso da palavra os Deputados Mendonça Filho, Líder do DEM, 

Givaldo Carimbão (PROS/AL), Claudio Puty (PT/PA), Arnaldo Jardim (PPS/SP) e o 

Senador Flexa Ribeiro (PSDB/PA).  A seguir, o Deputado Mendonça Filho,  Líder do 

DEM, solicitou que fosse feita a votação nominal (...) O Deputado Paulo Pimenta foi 

designado para fazer a chamada nominal dos representantes da Câmara dos 

Deputados. Votaram SIM: pelo PT, Beto Faro, Luiz Alberto, Paulo Pimenta, 

Waldenor Pereira e Geraldo Simões; pelo PMDB: Geraldo Resende, Gastão Vieira e 

Lúcio Vieira Lima; pelo PSD: Geraldo Thadeu; pelo PP: Betinho Rosado, João Leão 

e Vilson Covatti; pelo PTB: Arnon Bezerra; pelo PROS: Givaldo Carimbão; e pelo 

PCdoB: Daniel Almeida. Votaram NÃO: pelo PSDB, Rodrigo de Castro, Cesar 

Conalgo e Izalci; pelo PSB: Alexandre Toledo; pelo DEM: Felipe Maia e Professora 

Dorinha Seabra Rezende; pelo Bloco PV/PPS, Deputado Arnaldo Jardim. Encerrada 

a chamada nominal, o Presidente proclamou o resultado da votação: total de votos 

SIM: 15, total de votos NÃO: 7; total de VOTANTES: 22. O Presidente informou que 

o quórum de maioria absoluta na Câmara dos Deputados não foi atingido, conforme 

dispõe o art. 128 da Resolução nº 1/2006-CN, e assim o requerimento não foi 

aceito. Prosseguindo, o Presidente informou que o prazo para apresentação de 

Emendas (...) seria encerrado no dia  20 de novembro de 2014. E, avisou que o 

Relator da Receita, Deputado Pauto Pimenta (PT/RS), havia entregado o Relatório 

da Receita, apresentado ao Projeto de Lei nº 13/2014-CN - PLOA/2015, e o mesmo 

estaria disponível na página da Comissão. ENCERRAMENTO: o Presidente 

anunciou que  encerraria os trabalhos.  Antes, convocou a realização de reunião 

ordinária para o dia 25 de novembro, terça-feira, às 14h30min, no plenário 2 da 

Câmara dos Deputados. Os trabalhos foram finalizados às dezoito horas e um 

minuto, do dia 19 de novembro de 2014. 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 (...) para publicação no Diário do Senado 
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Federal. Os trabalhos foram gravados e, depois de traduzidos, integrarão esta 

Ata. Deputado Devanir Ribeiro, Presidente.”  

Concluído, Sr. Presidente. 

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

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro)  - Está em discussão a ata. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu quero é me inscrever. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro)- Para se inscrever. 

A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN  - Sr. Presidente, eu também quero 

me inscrever, por favor. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Quero me Inscrever, Sr. Presidente. 

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

Raupp, Deputado Assis Carvalho, Deputado Felipe Maia, Deputado Pauderney 

Avelino... 

O SR. DEPUTADO DANIEL ALMEIDA - Daniel Almeida. 

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

O SR. DEPUTADO WALDENOR PEREIRA - Sr. Presidente, Deputado 

Waldenor Pereira. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputados Daniel, Luiz 

Alberto, Waldenor Pereira e Senador Ataídes.  

Vamos iniciar, então, a discussão. Pelo Senado, Senador Humberto Costa. 

S.Exa. tem 3 minutos. 

O SR. SENADOR HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Senadores, Sras. e Srs. Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Senador Humberto, só 

para avisar que vou zerar; eu vou marcar ali, para que as pessoas, os Senadores, as 

Senadoras, os Deputados e as Deputadas que falarem, olhem lá: são 3 minutos. 

Quando tiver com 2 minutos, eu aviso. É para encerrar com 3 minutos. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Uma questão de ordem preliminar, 

Sr. Presidente, aqui, art. 110, antes de iniciarmos a discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Art. 210 de qual 

Regimento? 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - O art. 110 do Regimento do 
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Senado da República diz o seguinte: “As reuniões serão públicas, salvo casos 

expressos neste Regimento ou quando o deliberar a Comissão”.  

Pelo que sei, a Comissão não deliberou que esta reunião seja reservada, e 

temos um público fora, que deveria ter acesso ao plenário da Comissão. Isto está 

consagrado no Legislativo: o direito ao acesso às reuniões, seja da Câmara, seja do 

Senado, seja de qualquer Comissão. 

O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL  - É esse pessoal civilizado que está ali 

apitando? 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Aqui não vamos fazer nenhuma 

reunião secreta nem reservada, não. 

O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL - Não é reunião de índio. 

O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - É botar para dentro. Mas vai atrapalhar 

a reunião, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Quando eu cheguei a 

Casa... 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - O PT já foi mais popular no 

passado. 

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

Continuemos, quando eu cheguei aqui a Casa, tinha uma conversa do 

pessoal do DEPOL, da segurança. Eu liguei para o Presidente da Casa, que tinha 

uma ordem dele para que não adentrasse muita gente aqui, senão ia tumultuar. 

Então, acatando a decisão do Presidente Henrique Alves é que nós, a segurança 

achou melhor, porque senão nós vamos tumultuar e não vai haver aqui a discussão.  

Eu acho que aqui está representado, os Senadores e os Deputados estão 

aqui, vamos continuar a nossa reunião.  

Eu não acato a questão de ordem de V.Exa. 

O SR. SENADOR ATAÍDES OLIVEIRA - Sr. Presidente, me permita, 

Presidente. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Mas nós temos que cumprir o 

Regimento! Nós temos que cumprir o Regimento, Sr. Presidente. É muito importante! 

O SR. DEPUTADO IZALCI  - Eu acho que se porventura alguém contribuir... 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Uma Casa de Lei como a nossa e 
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nós não cumprimos o Regimento Interno? 

O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Por estimativa do próprio Corpo de 

Bombeiros, o limite desta sala é 150 pessoas. 

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

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, eu fiz uma solicitação... 

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

O SR. DEPUTADO IZALCI  - ... para colocar nos outros auditórios. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Já está completa, não tem nada a 

ver... 

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

assim: se cada um pedir, talvez V.Exa. esteja... Há uma questão de ordem que 

estava lá. Eu expliquei a ele que não partiu de mim, partiu da Presidência da Casa. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Mas eu estive com V.Exa., conversei com 

V.Exa., sugeri que nos outros auditórios... Para que as pessoas não ficassem em pé, 

que todos querem participar, que pudesse ser transmitido para os outros auditórios. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Conversei com o 

Presidente da Casa, ele achou, junto com o pessoal da segurança, que não era 

permitido. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Com todo o respeito ao Presidente 

da Casa... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu obedeço ao Presidente 

da Casa. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Com todo o respeito ao Presidente 

da Casa, a quem cabe decidir sobre a matéria é V.Exa., não é o Presidente da Casa 

não. A gente está numa sessão... 

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

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Vamos passar para... 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - A reunião é pública. Tem... 

O SR. DEPUTADO IZALCI - A gente está numa sessão da Comissão Mista 

de Orçamento. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O acesso do povo à Casa 

quem decide é o Presidente da Casa. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 1224/14  24/11/2014 
 
 

 12

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Vamos lá, Presidente. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Não, eu estou falando acesso a uma reunião da 

Comissão Mista de Orçamento, quem decide é V.Exa., não é o Presidente da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu decido que nós 

continuemos a nossa sessão. 

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Presidente, questão de ordem. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - É uma decisão que contraria o 

Regimento. 

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Presidente, questão de ordem, art. 95 

da Câmara. 

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

ata. Está inscrito o Senador Humberto. 

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Sr. Presidente, é uma questão de 

ordem, art. 95 da Câmara. É uma questão de ordem. É rápido, só para ajudar. 

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

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Sr. Presidente, na verdade, essa 

proposta do competente Líder do DEM tem como estratégia, evidentemente — eu 

espero que não seja esta, espero estar equivocado —, tentar aumentar a ebulição 

aqui neste local.  

Eu quero fazer um apelo à base do Governo: vamos deixar a Oposição dar o 

show deles. Ficamos calados, porque assim economizamos tempo. Deixemos a 

Oposição falar. Ninguém do Governo fala. Assim, ganhamos tempo, e depois 

aprovamos. 

Isso, para não ficar aqui o tempo todo... Por mais que argumentemos, eles 

não vão votar, e vamos perder tempo. Então, todo mundo fica mudo, deixa ele fazer 

o showzinho dele — vai sair no Jornal da Globo —, e acabou, pronto. Aí podemos 

aprovar. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO  - O show que o Silvio está propondo... 

Eu entendo a defesa dele. Ele acabou de ganhar um Ministério, tem que fazer isso 

mesmo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Está em discussão a ata. 

Por favor, Senador Humberto Costa. 
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O SR. SENADOR HUMBERTO COSTA  - Apenas para manifestar a minha 

concordância com o teor da ata, Sr. Presidente. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O próximo inscrito é o 

Deputado Pauderney Avelino, para discutir a ata, por 3 minutos. 

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO  - Sr. Presidente, eu fico surpreso 

a cada dia que passa com o que vem acontecendo. Nós estamos agora retomando 

uma sessão onde se tentou a quebra do interstício. O interstício não foi quebrado 

pela maioria governista, e estamos agora, numa segunda-feira, tentando fazer uma 

sessão para discutir uma matéria que o Brasil rejeita.  

O povo brasileiro toma conhecimento do que se está tentando votar aqui, ou 

seja, do que a Presidente da República está tentando enfiar goela abaixo do 

Congresso Nacional, que é uma afronta a este País. Nós não vamos conseguir — e, 

quando eu digo “nós”, é o Brasil — cumprir aquilo que está proposto na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias de 2014.  

O que está acontecendo no PLN 36 é essa mudança que o Governo enviou 

para o Congresso Nacional, para receber um cheque em branco. O Congresso 

Nacional não pode votar isso. O Congresso Nacional precisa que seja estabelecida 

pelo menos alguma meta. Nós não podemos simplesmente dizer para a Presidente: 

“Vamos assinar um cheque em branco”. Não pode ser dessa forma, Sr. Presidente! 

E, com algumas ressalvas, essa ata precisaria de algumas correções.  

Portanto, eu vou me abster de votar, mas quero deixar bem claro que, no 

mérito, vamos discutir ponto a ponto os destaques e a matéria principal. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Todas as correções que 

forem solicitadas serão apresentadas, e nós faremos a correção. V.Exa. tem direito 

à palavra, mas V.Exa., de fato, como não pertence à Comissão, não pode nem 

votar. É por isso que V.Exa. dispensa o seu voto. 

O próximo inscrito é o Deputado Cláudio Puty. 

O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY  - Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite, 

caros colegas. Quero me manifestar a favor da ata. Obrigado. 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO  - Sr. Presidente, questão de ordem, 

art. 7º do Regimento Comum. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Por gentileza. 
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O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO  - “Em caráter preferencial, 

independentemente de inscrição, poderá o Líder discutir matéria e encaminhar 

votação.” Para que não aconteça como da vez anterior, em que V.Exa. colocou o 

requerimento para encerrar as discussões, eu gostaria, então, de garantir a minha 

inscrição como Líder para encaminhamento da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. está inscrito, pode 

falar, tem a palavra. 

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO  - Obrigado, Sr. Presidente. É para 

encaminhamento da matéria. 

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

Gleisi Hoffmann. 

A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Obrigada, Sr. Presidente. Quero 

apenas manifestar a concordância com o teor da ata. 

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

Izalci. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, V.Exa. acaba de dizer que aquilo 

que nós colocássemos aqui seria incluído na ata. E, para a minha surpresa, tudo o 

que eu disse nas reuniões anteriores não consta em ata: uma delas é exatamente a 

questão de ordem que fiz.  

Primeiro, eu quero registrar, Sr. Presidente, a minha, não vou dizer 

indignação, mas a minha surpresa com o Partido dos Trabalhadores, que sempre 

lutou pela participação da população nos debates e, neste momento, nós temos aí 

várias pessoas querendo assistir à reunião, de forma ordeira, e o PT está 

inviabilizando isso.  

Eu fiz uma questão de ordem que não consta da ata. Sr. Presidente, na 

primeira questão de ordem que fiz, eu pedi que o Governo trouxesse aqui, numa 

audiência pública, o Secretário do Tesouro, para atender ao que está previsto em lei 

— art. 9º, §4º. Então, o esforço que o Governo fez para esta reunião de hoje, ele 

deveria ter feito para uma reunião hoje, mas de uma audiência pública, para que 

pudéssemos ouvir o Secretário do Tesouro, para justificar ou, pelo menos, tentar 

convencer o Parlamento de que o Governo ou se equivocou, ou, não sendo má-fé, 
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aplicou indevidamente os recursos, ou gastou demais, espontaneamente, durante a 

campanha. Mas nós precisamos disso, está na lei, que é muito clara.  

Então, eu gostaria que V.Exa. registrasse a questão de ordem que fiz, por três 

vezes, naquelas atas todas — vejo que aqui não consta absolutamente nada.  

Eu quero, ao mesmo tempo, mais uma vez, insistir, porque eu fico feliz 

quando vejo as pessoas participando aqui. Até então, a população estava omissa. 

Agora, eles querem participar, porque estão vendo, se não participarem, onde 

vamos chegar. Então, nós temos que dar essa oportunidade, principalmente à 

juventude que quer conhecer o funcionamento da Casa.  

Pelo visto, aqui, as pessoas estão votando simplesmente porque são da base. 

Eu, particularmente, não vi, em momento algum, ninguém do Governo convencer 

tecnicamente o porquê da anistia.  

O que nós vamos votar aqui hoje, Sr. Presidente, é uma anistia à Presidenta 

Dilma Rousseff pela forma como ela governou sem observar, principalmente, uma 

conquista do povo brasileiro, que foi a Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Então, não consta da ata, inclusive, porque eu pedi que nela incluído que 

esse crime já ocorreu... 

(O microfone é desligado.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Tempo encerrado. São 3 

minutos, por gentileza. 

Com a palavra o próximo inscrito, Deputado Felipe Maia. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente Devanir Ribeiro, Srs. 

Deputados, Srs. Senadores, mais uma vez, estamos aqui reunidos no plenário da 

Comissão Mista de Orçamentos para decretar a falência das contas públicas do PT 

e certificar o povo brasileiro de que se gastou mais do que se arrecadou, de que 

houve irresponsabilidade fiscal e o cometimento de um crime previsto no art. 85 da 

Constituição Federal. Mas, no momento oportuno, Sr. Presidente, eu farei questão 

de discutir e de me aprofundar nesta matéria.  

Eu apenas quero que V. Exa. retifique a ata da reunião, porque, na página 2 

ela diz: “O Deputado Mendonça Filho (DEM/PE), Líder do DEM, solicitou a leitura e 

discussão das Atas das reuniões anteriores, tendo sido seguido por vários 

parlamentares da Oposição. O Presidente informou que suspenderia os trabalhos 
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por trinta minutos para providenciar a distribuição das Atas”.  

Na verdade, não era distribuição, era elaboração e posterior distribuição.  

Então, para que sejamos fieis aos fatos, na verdade, naquela oportunidade, 

foram feitas, ainda, as atas. E, depois, Sr. Presidente, tendo em vista a reunião 

passada, em que nós não pudemos debater as três atas, eu queria ter me 

aprofundado na Ata do dia 12. 

Eu quero aqui deixar claro neste plenário que eu estive presente à audiência 

pública com a Ministra Miriam Belchior. E que saí decepcionado, porque a Ministra 

veio aqui para responder aos questionamentos que a ela convinham. Ela deixou 

algumas perguntas sem resposta, como, por exemplo, a do Líder da Minoria, 

Deputado Domingos Sávio, quanto a qual seria a meta do Governo de superávit 

primário. Esta meta começou com 116 bilhões, passou, no meio do caminho, para 

80 bilhões, 49 bilhões, e, pelo que eu entendi daquela reunião, vai ser o que Deus 

quiser. Ou seja, nós estamos num voo às cegas, nas nossas finanças não existe 

previsão. O Brasil está quebrado, e nós estamos aqui dando um selo de falência das 

contas públicas e do modelo econômico do PT.  

Então, eu quero deixar aqui a minha indignação quanto à falta de uma 

previsão da Ministra do Planejamento para a meta de superávit primário deste ano. 

Também, quanto a um questionamento que fiz à Ministra de que o Governo deve 20 

bilhões de reais aos bancos públicos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e 

BNDES. Eu questionei à Ministra se a LOA previa o pagamento desses 20 bilhões 

de empréstimos aos bancos públicos, e ela não respondeu ao meu questionamento. 

Isso não consta da ata, e eu gostaria que fosse retificada a ata.  

Muito obrigado. 

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

Ataídes Oliveira por 3 minutos. 

O SR. SENADOR ATAÍDES OLIVEIRA - Sr. Presidente, eu só quero fazer 

um registro, com toda a vênia, o respeito e o carinho que eu tenho pelo Relator Jucá 

e por V.Exa., que sempre que tem nos tratado com muito carinho.  

Eu venho do Direito e da Contabilidade. E, lá na Contabilidade, aprendemos a 

verdadeira partida dobrada: para cada crédito existe um débito. Só que nessas 

contas, Senador, para cada débito há dois créditos, e isso me deixa muito triste e 
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indignado.  

Eu vejo que nós estamos passando por uma fase — já longa — de 

desmoralização política no Brasil. E agora, após a aprovação do seu relatório, com 

toda a vênia, nós vamos, então, conviver com a nova desmoralização, que é a 

econômica. Já dizia o saudoso Itamar Franco que os números não mentem, mas os 

homens fazem os números mentir.  

Lamento muito ver o PLN 36 ser aprovado. Eu só queria deixar este registro. 

E, por último, quero dizer que a Espanha, recentemente, sofreu um desastre 

econômico, e eles tiveram a postura de mostrar para o mundo que a situação do 

país era caótica e, hoje, o país está em outra situação.  

Se o Governo brasileiro tivesse mostrado os verdadeiros números ao povo 

brasileiro e ao mundo, eu acho que seria muito mais vantajoso e muito mais lucrativo 

do que maquiar esses números. Isso é lamentável, porque não adianta o Congresso 

Nacional bater o carimbo e abonar esse PLN, porque isso vai custar muito caro ao 

nosso País, à nossa Nação.  

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

inscrito, Senador Valdir Raupp. 

O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Eu queria apenas concordar, Sr. 

Presidente, com o teor da ata. 

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

na representação da Câmara dos Deputados. 

Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - V.Exa. vai acatar as sugestões de mudança, Sr. 

Presidente? 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, as sugestões de mudança, 

V.Exa. está acatando? Tenho que saber se vai votar o quê. 

A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Está em votação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Está em votação na 

representação da Câmara Federal.  
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Os Deputados que concordam permaneçam como se acham. (Pausa.) 

Aprovado.  

O SR. DEPUTADO IZALCI - Para encaminhar.   

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - V.Exa. me garantiu anteriormente 

a palavra.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Tem razão, Deputado 

Ronaldo Caiado. 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Obrigado.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Futuro Senador, já eleito 

Senador.  

O SR. DEPUTADO IZALCI - Para encaminhar, Sr. Presidente. Quero me 

inscrever também.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. está inscrito. Só 1 

minuto.  

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - São 3 minutos, Sr. Presidente, 

para o encaminhamento. Encaminhamento, 3 minutos.  

Sr. Presidente, em relação a essa ata que nós estamos discutindo, é mais um 

momento de muita preocupação, em que esta Casa, que não tem nada a ver com o 

crime praticado pelo Governo da Presidente Dilma em realmente omitir da 

população brasileira o não cumprimento da meta fiscal e apenas apresentar, nos 

últimos dias, um PLM para tentar transmitir ou transferir para o Congresso Nacional 

essa responsabilidade, isso é de uma gravidade ímpar.  

Eu quero dizer a V.Exas., Parlamentares que aqui estão: esta Casa já pecou 

em 2009, quando o TCU e a mesma assessoria técnica disseram da não 

continuidade também das obras que o TCU havia pedido a suspensão do repasse 

de verbas, que hoje é o escândalo do petrolão. O que ocorreu? O Presidente vetou, 

e esta Casa convalidou o veto. Esta Casa destruiu a Lei de Responsabilidade Fiscal 

com essas ações, e Lei de Licitações com RDC, onde nós teremos um outro grande 

escândalo neste País. Por isso, é inimaginável e inaceitável que Parlamentares que 

têm uma história política em seus Estados venham aqui colocar as suas digitais e 

convalidar um crime de responsabilidade da Presidente da República!  



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 1224/14  24/11/2014 
 
 

 19

É grave ver nós alterarmos a lei orçamentária para criar o inédito, e que hoje 

é motivo, sem dúvida alguma, de chacota mundial: o superávit negativo, criado pela 

base do Governo e pelo nobre Relator, que agora virou meta de resultados. Ou seja, 

o Governo simplesmente coloca não ter responsabilidade com nada e, a partir daí, o 

que ele fizer, todo crime praticado, esta Casa convalida, e nós seremos amanhã 

coniventes com esse crime de responsabilidade da Presidente da República!.  

Sr. Presidente, é inaceitável, inadmissível que esta Comissão continue sendo 

aqui um instrumento para apagar as digitais da Presidente da República nos crimes 

de responsabilidade que ela vem praticando!  

Muito obrigado, Sr. Presidente.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para encaminhar, o 

Deputado Izalci, do PSDB.  

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, primeiro é para verificar se 

V.Exa. vai botar em votação... 

(Não Identificado) – Encaminhamento um minuto, Sr. Presidente.  

O SR. DEPUTADO IZALCI - ... acatando as observações que foram feitas.  

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – Encaminhamento é um minuto, Sr. 

Presidente. 

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

O SR. DEPUTADO IZALCI - Três minutos.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - É até cinco, mas eu estou 

abrindo 3 minutos.  

O SR. DEPUTADO IZALCI - Até 5.  

Sr. Presidente, o Tribunal de Contas da União trabalha com fiscalização e 

orienta esta Casa. O Tribunal de Contas tem o IGP. O que é o IGP? Indício de 

irregularidade grave, com recomendação de paralisação. Tem vários índices, mas 

esse é o mais grave.  

Como disse o nosso Senador Ronaldo Caiado, e lembrou muito bem, o 

Tribunal de Contas encaminhou para esta Casa esse IGP, solicitando que colocasse 

na LDO. Olha a importância da LDO, Sr. Presidente! Sr. Presidente, na LDO 

aprovada em 2009, referente a 2010, o Tribunal de Contas recomendou, como 

irregularidade grave, a paralisação da REPAR, Abreu e Lima e COMPERJ. Esta 
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Casa atendeu ao pedido do Tribunal de Contas da União e aprovou, no anexo da 

LDO, a retirada, a paralisação dessas obras em 2009, no início das obras. 

O que aconteceu? O Presidente Lula, através da Mensagem nº 41, de 26 de 

janeiro de 2010, vetou o que nós aprovamos aqui. O Tribunal de Contas já tinha 

colocado no relatório a gravidade da situação, o superfaturamento, o sobrepreço e a 

irregularidade dos aditivos. Ele vetou, e até hoje não votamos esse veto, porque 

dizem que o veto foi prejudicado. 

Portanto, a culpa do que está acontecendo hoje na PETROBRAS é nossa, 

por não termos votado o veto do Presidente Lula à LDO, aprovada por esta 

Comissão. Esta Comissão reconheceu que havia superfaturamento, como o Tribunal 

de Contas indicou. Fizeram o veto, e nós não tivemos coragem de derrubar esse 

veto. 

Portanto, eu gostaria de saber também o que aconteceu esta semana. 

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO  - Deputado Izalci, não é nossa 

culpa, não. A culpa é de quem votou, não é nossa. Nós votamos contra. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sim, exato. Não é nossa. É da base. 

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

aparte. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu quero só complementar. Eu fui prejudicado, 

Sr. Presidente. Quero só complementar o prazo. Eu gostaria de concluir o raciocínio.  

(Não identificado)  - O tempo terminou. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Terminou, terminou o 

prazo. Três minutos são três minutos. 

Não havendo mais ninguém inscrito, vou colocar em votação.  

A ata está em votação, na representação da Câmara dos Deputados. 

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Para orientar. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. não é Líder e não é 

membro da Comissão. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Sr. Presidente, ele é Vice-Líder e 

tem o direito de orientar. Eu concedo a ele o direito de orientar por 1 minuto. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não. O direito tem o Líder. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Eu concedo ao Deputado 

Pauderney, Vice-Líder, 1 minuto para orientar. 

O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Presidente, o Líder do 

Democratas falou há pouco... 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Para orientar, Sr. Presidente. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Para orientar é 1 minuto, 

Presidente. Vamos respeitar o Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - É 1 minuto.  

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Se eu fosse levar em 

consideração o correto, V.Exa. deveria estar inscrito lá no Senado, porque quem 

nomeia aqui é o Senado, mas eu vou acatar. Tudo bem. 

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vamos lá. V.Exa. tem 1 

minuto para encaminhar. 

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

Congressistas, estamos aqui na iminência de que esta Comissão cometa uma 

desastrosa votação contra os interesses do nosso País. O que está prestes a fazer 

esta Comissão, Sr. Presidente, se votar a favor, é convalidar um ato que a 

Presidente da República encaminhou para esta Casa; não foi capaz de cumprir as 

metas fiscais e mandou um projeto de lei alterando a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias de 2014. 

Portanto, Sr. Presidente, votamos contra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Alguém mais quer 

orientar? (Pausa.) Não. 

Em votação. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Com as alterações! Votar com as alterações 

acatadas por V.Exa. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com as alterações, com 

as alterações. 

Em votação na representação da Câmara dos Deputados.  
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Aqueles que concordarem permaneçam como se acham. (Pausa.) 

Aprovado com um, dois, três, quatro... 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu quero fazer declaração de voto, Sr. 

Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Ronaldo Caiado, 

Deputado Izalci, Nilson Leitão, Professora Dorinha... 

(Não identificado) - Sr. Presidente, já foi aprovado. Não precisa nomear o 

voto contra.  

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

representação do Senado.  

Os Senadores e as Senadoras que concordam permaneçam como se acham. 

(Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Senador Ataídes contra.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Senador Ataídes contra. 

Já está anotado aqui.  

O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL  - O Senador Ataídes é suplemente, só 

vota quando o titular está ausente, e o Deputado Vicentinho está presente, votando 

favoravelmente. 

O SR. SENADOR ATAÍDES OLIVEIRA - Mas ele não se manifestou, ele não 

se manifestou. 

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Senador, até já passou. 

Mas tudo bem. 

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO  - Ele pode registrar, sim, o voto 

dele. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Senador Pimentel, é que 

eu considero muito o Senador, ele é muito meu amigo, e, por isso, eu deixei. Mas 

está o Vicentinho aqui, que representa ele aqui. 

O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL - Mas o Vicentinho votou sim, Sr. 

Presidente. Presidente, para depois não discutir nulidade. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Apreciação do relatório 

apresentado ao Projeto de Lei nº 36, de 2014, do Congresso Nacional, “que altera a 

Lei 12.919, de 24 de dezembro de 2013, que dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2014". 

O nosso Relator, mais uma vez, vai fazer uma apresentação, rapidamente. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Sr. Presidente, as inscrições 

anteriores estão mantidas, Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu quero lembrar... 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO  - Eu quero ver se está aberto para 

discussão, Sr. Presidente. Quero me inscrever. 

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Essa apresentação do Relator já 

ocorreu. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Quero me inscrever para discutir, Sr. 

Presidente. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - As inscrições da semana passada 

estão mantidas, Sr. Presidente, ou não? Eu quero saber se as inscrições da semana 

passada... 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Novas inscrições. 

O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Cláudio Puty se inscrevendo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Olha, é necessário... Eu 

vou fazer uma consulta ao Plenário. É necessário que... 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sim. 

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Não, não, já apresentou. 

(Não identificado)  - Não, não é necessário. 

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

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, pela ordem. Primeiro, 

quero registrar que a matéria já foi distribuída, a proposta tem apenas um artigo, 

todos os Parlamentares conhecem bem, quem é a favor é a favor, quem é contra é 

contra. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Gostaria que V.Exa. explicasse. 

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Então, vamos para o debate e vamos 

discutir. Estou à disposição... 
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(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - ...a explicação do Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Já foi feita. Então, estamos 

aqui. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - As inscrições estão mantidas, 

Presidente? 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Quero me inscrever, Sr. Presidente. 

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

palavra, para a apresentação do relatório. O prazo dos destaques está iniciado e 

será finalizado ao término da discussão, conforme estabelece o inciso I do art. 60 do 

Regulamento Interno da Comissão Mista de Orçamento. 

O relatório está em discussão. 

Está inscrito para discutir o Deputado Betinho Rosado. 

Quem mais está inscrito? Milton Monti... 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE  - Sr. 

Presidente. 

A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Sr. Presidente. 

O SR. DEPUTADO WALDENOR PEREIRA - Deputado Waldenor. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, quero discutir a matéria. 

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Eu quero fazer um apelo à base do 

Governo para não discutir, amigo velho. 

O SR. DEPUTADO RONALDO ZULKE - Deputado Ronaldo Zulke... 

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

Avelino. Quem mais? 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Izalci. 

O SR. DEPUTADO RONALDO ZULKE - O Deputado Ronaldo Zulke se 

inscreve para discutir. 

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

O SR. DEPUTADO RONALDO ZULKE - Ronaldo Zulke. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Betinho, V.Exa. 

tem 3 minutos. 

O SR. DEPUTADO BETINHO ROSADO - Muito obrigado, Presidente. 
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Sr. Presidente, é preciso esclarecer a esta Comissão, ao País, à Nação, que 

neste momento nós não estamos modificando a Lei de Responsabilidade Fiscal. A 

Lei de Responsabilidade Fiscal é um patrimônio da sociedade brasileira, e eu tive o 

prazer e a alegria de participar da Comissão, e aprovarmos, desde o ano 2000, e 

estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal as metas que têm que ser cumpridas 

pelos gestores públicos. 

O que nós estamos discutindo aqui é a questão da LDO. A Oposição, que se 

manifesta tão veemente, aprovou, no final do ano passado, um desconto de 67 

bilhões para abater no déficit primário, para se estabelecer a meta fiscal. Ora, o que 

nós estamos pedindo, através desse PL, é um aumento desses 67 bilhões de reais. 

Esse aumento dos 67 bilhões de reais está gerando, portanto, uma confusão que a 

Nação brasileira está acompanhando de forma estarrecida. 

Vejam bem, ao final do ano passado, esta Comissão, por unanimidade, 

aprovou a LDO que continha esse abatimento no déficit primário. Portanto, o que eu 

peço neste momento, nesta noite de hoje, é que todos os Deputados e Senadores 

presentes, inclusive os da Oposição, repetindo o gesto de outubro do ano passado, 

aprovem, por unanimidade, o relatório do Deputado Romero Jucá... 

(Não identificado)  - Do Senador. 

O SR. DEPUTADO BETINHO ROSADO - ...do Senador Romero Jucá. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para discutir, com a 

palavra a Professora Dorinha. V.Exa. tem 3 minutos. 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - 

Presidente, na verdade, eu queria fazer um questionamento em relação... 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Presidente, eu só quero que V.Exa. 

assegure, pelo menos, aos representantes da Oposição os 5 minutos regimentais. 

V.Exa. não tem o direito de fixar 3 minutos, porque o Regimento determina 5 

minutos. Se o Governo quiser falar 30 segundos, que fale 30 segundos. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Tudo bem, serão 5 

minutos.  

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Na 

verdade, eu queria fazer um questionamento. Primeiro porque eu acho muito 

estranho que o próprio Deputado Betinho Rosado comece sua fala fazendo uma 
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crítica à Oposição em ter aprovado, e agora pede que a Oposição repita esse gesto 

do ano passado. É estranho!  

Lá fora, os economistas, as pessoas que analisam o que está sendo proposto 

a esta Casa são contundentes em dizer que nós estamos mexendo, sim, em 

questões muito sérias. Este Governo tem gasto mais do que arrecada; não tem 

poupado esforços no sentido de gastar mais do que tem. Acho estranho que uma 

proposta dessa seja acolhida por esta Casa. Não me sinto bem em mexer no 

passado. Mexer em que sentido? Agora que estamos concluindo o ano, com toda a 

deficiência do Governo em termos de arrecadação — um rombo de mais de 15,7 

bilhões de reais, no ano de 2014 —, como é que nós vamos mexer no passado? É 

meio estranho, porque até uma dona de casa acha estranho eu dizer: “Olha, você 

tinha que ter gasto neste mês somente 300 reais, mas você gastou 500. Então, eu 

vou mudar a sua meta”. É o que eu entendo e acho que é o que a população 

também entende.  

O Relator fez uma alteração, colocando isso como meta de resultado. Ele faz 

essa justificativa. Pediria que ele pudesse explicar por que alterou o projeto original 

e coloca como meta de resultado, uma vez que meta é alvo, é finalidade, é objetivo. 

Nós estamos mexendo numa meta já passada, e está claro que não foi cumprida. 

Então, eu queria que o Relator esclarecesse isso. 

Muito obrigada. 

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

Pauderney Avelino. V.Exa. tem 5 minutos. 

(Manifestação no plenário.) 

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, na sexta-feira 

da semana passada, a Secretaria de Orçamento Federal — SOF deu publicidade ao 

relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do quinto bimestre. 

Ora, Sr. Presidente, Sr. Relator, quando o Executivo disse, em setembro, que 

só iria utilizar os 36 bilhões de reais dos 67 bilhões do PAC para abater a meta do 

superávit primário, nós acreditamos. Ocorre que, em seguida, o Governo disse que 

agora aumentou. Portanto, em vez de 36 bilhões, foi para 106 bilhões de reais a 

nova meta de abatimento do superávit primário. Ou seja, o superávit passa a ser 
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apenas 10 bilhões de reais. E nós aqui precisamos fixar um número, Senador 

Romero Jucá.  

Senador Romero Jucá, peço que V.Exa., como Relator, ouça com atenção, 

largue o telefone aí e me ouça. Presta atenção, porque este relatório aqui consta na 

Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, Sr. Relator, quando V.Exa. aceita retirar 

os 67 bilhões de reais e não coloca meta nenhuma, não está contribuindo para as 

metas ou para a Lei de Responsabilidade Fiscal. V.Exa. poderia concordar, como 

esta Comissão aqui poderia concordar, pelo menos, em que estabelecêssemos uma 

meta qualquer, com o cheque em branco, apenas um resultado, que será apurado, e 

será negativo ou superavitário. Do jeito que está, nós não podemos entregar um 

cheque em branco para o Governo. Se esta Comissão e se o Congresso Nacional 

aprovarem este PLN nº 36, ele simplesmente não terá que cumprir nenhum 

resultado: tanto pode economizar ou abater os 106 bilhões, como pode abater 150 

bilhões, 140 bilhões. 

E, pior do que isso, antes de aprovado este PLN nº 36, ele já está 

considerando, numa nota oficial, como se este projeto de lei já tivesse sido 

aprovado, com a meta de abatimento estipulada aqui. Nós não podemos concordar 

com isso! É uma irregularidade atrás da outra! Nós concordarmos com isso significa 

estarmos genuflexos todos para o Palácio do Planalto! Eu jamais me curvarei a uma 

ilegalidade! Nós não podemos! 

Senador Romero Jucá, Srs. Senadores, Srs. Deputados, aqui está a prova de 

mais uma irregularidade: o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias 

do quinto bimestre. Ora, se vai cumprir 10 bilhões ainda de meta de superávit, isso 

significa que o Governo, com os 20 bilhões que já tem até setembro como resultado 

negativo, está dizendo que será de 30 bilhões de reais o resultado negativo, porque 

está permitindo ainda despesas discricionárias de 10 bilhões de reais. Onde é que 

nós vamos parar com tanta irregularidade? Isto é uma insanidade! Nós não 

podemos aceitar esse tipo de comportamento! 

Fico olhando para V.Exa., e V.Exa. bem que poderia usar a sua inteligência, 

com a história que tem nesta Casa, para dizer “não” a uma indignidade como essa. 

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

Izalci por 5 minutos. 
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O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu estou 

vendo aqui um relatório de avaliação da SOF. E, por incrível que pareça, neste 

relatório, eles já consideram o PLN nº 36 aprovado. Já houve votação! Parece que a 

Base nem discutiu a matéria. Já está considerada aqui como aprovada essa matéria.  

Será que já foi acertado? Eu não vi ainda na imprensa os nomes dos 

Ministros. Já dividiram os Ministérios? Nós já saberemos agora com quem ficou o 

Ministério das Cidades, o Ministério dos Transportes, o Ministério da Agricultura? Já 

foi definido isso? Parece-me que sim, porque, no relatório encaminhado a esta 

Casa, com data de 21 de novembro, já consideram esse projeto aprovado, o que é 

um absurdo. Isso é uma afronta à nossa Casa, ao Parlamento! Você encaminhar um 

relatório desses aqui, público — a isto aqui todos têm acesso —, com data de 21 de 

novembro, considerando uma matéria que ainda está em discussão como um fato 

consumado, quanto é que vai custar isso ao Brasil? Não sei! Não sei quanto esta 

ação aqui hoje vai custar para a educação, para a saúde, para a segurança. Na 

prática, Sr. Presidente, é inadmissível o Executivo mandar um relatório para esta 

Casa considerando já vencida essa matéria. 

Eu quero aqui aproveitar a oportunidade, Sr. Presidente, porque essa matéria 

o Governo... Eu sei que o Partido dos Trabalhadores recebeu já, por parte do 

Ministro da Casa Civil, Aloizio Mercadante, uma aula para explicar aqui por que votar 

essa matéria. Já recebi, hoje, no plenário, Deputados que solicitavam a aprovação a 

pedido do Governador. Será que este Governo está usando para essa matéria a 

mesma coisa que usaram na PETROBRAS, ou seja, coação? 

O que foi encaminhado por alguns Parlamentares, hoje, nos discursos foi que 

os Governadores precisavam dessa matéria votada e aprovada hoje por esta Casa, 

porque o Governo Federal não repassaria nenhum recurso para os Governos 

Estaduais. Então, os Governos estão sendo manipulados, estão sendo coagidos a 

pressionar os Deputados para que eles votem essa matéria. Os próprios 

Governadores estão alegando para a sua base, para os seus Deputados que o 

Governo ameaçou não fazer nenhum pagamento, nenhum repasse se essa matéria 

não for aprovada aqui hoje. 

Por isso é importante a população saber o que nós estamos votando aqui 

hoje. Primeiro, é, sim, uma irresponsabilidade fiscal. Esta Casa aprovou, sim, 
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Deputado Betinho, no ano passado, essa abertura para investimento no PAC; levou 

em consideração o pedido do Governo para que pudesse fazer investimento, mas 

agora, faltando 30 dias, querer novamente mudar bilhões e bilhões é demonstração 

de irresponsabilidade, é uma afronta ao art. 85 da Constituição, ao art. 10 da Lei nº 

1.079, que diz que qualquer atitude que comprometa o Orçamento é crime. Não 

somos nós que estamos dizendo que é crime; está na Constituição, no art. 85, a não 

ser que nós vamos aprovar aqui também uma anistia geral para todos os 

consumidores, para todos os Prefeitos, para todos os Governadores. O Governo 

Federal tinha que dar o exemplo, e o exemplo que está dando é de 

irresponsabilidade. E depois vai querer cobrar dos Prefeitos, dos Governadores e da 

população. O que o Governo vai dizer agora quanto às dívidas com a Caixa 

Econômica, ao financiamento do Banco do Brasil? Vai dizer que não tem dinheiro 

para pagar, e está tudo bem? É isto que o Governo está sinalizando: que a Lei de 

Responsabilidade Fiscal não vale nada neste País. Nós não podemos abrir mão 

desse patrimônio conquistado pelo povo. 

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

Para discussão, tem a palavra o Senador Humberto Costa. V.Exa. tem 5 

minutos. 

O SR. SENADOR HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente, eu quero aqui, em 

primeiro lugar, elogiar a qualidade do relatório elaborado pelo Senador Romero Jucá 

e dizer, sem muitas delongas, que concordo inteiramente com ele. Darei o meu voto 

a ele e acho que representa uma importante contribuição para que nós possamos 

concluir este ano garantindo a todos os brasileiros a continuidade de todos os 

programas e ações que vêm sendo executados pela Presidenta Dilma, pelos 

Estados e pelos Municípios. 

Muito obrigado. 

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

discussão, a Senadora Gleisi Hoffmann. 

A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Acho importante, Sr. Presidente, 

restabelecer uma discussão aqui: nós estamos tratando de resultado nominal e 

primário; é assim que a Lei de Responsabilidade Fiscal se refere. A Lei de 
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Responsabilidade Fiscal não se refere a superávit; refere-se a resultado, art. 4º, § 1º. 

É importante deixar isso claro. 

Por que a Lei de Responsabilidade Fiscal se refere a resultado? Porque nós 

precisamos ter equilíbrio nas contas públicas, principalmente para pagar o serviço 

da dívida. Hoje, o serviço da dívida pública brasileira, tanto a dívida líquida, quanto a 

dívida bruta, é um dos menores existentes entre os países do G-20. Só para se ter 

ideia, Sr. Presidente — é importante para ficar claro —, a dívida líquida do Brasil, em 

2013, foi menor que a média da dos demais países do G-20. O Japão, por exemplo, 

tem uma dívida líquida de 134%; a Itália, de 110% do seu PIB; a França, de 84%; o 

Reino Unido, de 82%; os Estados Unidos, de 80%; a Alemanha, de 56%; o México, 

de 40%; a África do Sul, de 39%; o Canadá, de 37%; e o Brasil, de 33,6%.  

Mas não bastasse essa queda da dívida líquida em relação ao PIB, que é um 

dos indicadores mais utilizados no mundo para se falar sobre solvência fiscal dos 

países, temos também a dívida bruta, que entrou recentemente na discussão — e 

dizia-se que o Brasil não tinha equilíbrio. Hoje, o Japão consome 243% do seu PIB 

com dívida bruta; a Itália, 132%; os Estados Unidos, 104%; a França, 91%; o Reino 

Unido, 90%; o Canadá, 88%; a Alemanha, 78%; a Índia, 61%; e o Brasil, 56,7%.  

Quero dizer isso, Sr. Presidente, porque são estes os dados que levam um 

país a definir um resultado primário superavitário. O Brasil fez isso. Nós temos uma 

mudança de conjuntura internacional e uma situação que pressiona as contas 

públicas, que em nenhum momento estão desarrumadas, desgovernadas ou sem 

planejamento.  

E eu quero falar aqui de importantes índices que mostram como as contas 

públicas estão equilibradas. Previdência Social, gasto de 0,8% do Produto Interno 

Bruto — nós tivemos, em 2007, 1,7% —; pessoal, em 2003, equivalia a 4,5%, hoje 

equivale a 4,1%; juros, 4,6% do PIB, em 2003, 8,5%.  

Isso quer dizer, Sr. Presidente, que nós temos as contas públicas 

equilibradas. O momento conjuntural não pode ser requerido como um momento 

estrutural para definir resultados.  

Eu queria deixar isso claro, porque o que nós estamos discutindo aqui não é 

superávit, é resultado, e o Relator fez isso com grande propriedade em seu relatório. 

Na realidade, deixa muito claro que a meta do resultado poderá ser reduzida até o 
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montante das desonerações. Está claro o montante que pode ser reduzido, está 

claro, tem um limite. E é resultado, assim como se refere à Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Então, não tem que se fazer uma discussão política sobre um fato que é 

essencialmente da economia. E vamos considerar que o resultado fiscal, Sr. 

Presidente, Srs. Senadores, é um instrumento e não é um fim em si mesmo, e ele 

pode, sim, ser alterado. É importante que os Senadores e os Deputados aqui 

discutam, com o conhecimento, a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Obrigada, Sr. Presidente. 

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

Com a palavra o Deputado Claudio Puty. 

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO  - Questão de ordem, Sr. 

Presidente. 

O SR. DEPUTADO IZALCI  - Gostaria de discutir na sequência. 

O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY  - Sr. Presidente, eu gostaria que fosse 

garantida a minha palavra, porque eu ouvi atentamente os membros da Comissão. 

Sr. Presidente, eu gostaria de somar minha opinião à da competente 

Senadora Gleisi Hoffmann. Em primeiro lugar, os nossos fundamentos fiscais são 

muito sólidos no Brasil. Nós somos, na América Latina, além dos países aqui 

mencionados, um dos únicos países que há vários anos pratica superávit primário, 

nós e o Chile. Todos os outros países da América Latina, hoje, têm déficit primário e 

no ano de 2015 irão praticar déficit primário mais uma vez. Nós não estamos 

propondo aqui déficit primário. Aliás, se estivéssemos propondo isso também não 

seria nenhum pecado, porque o nosso objetivo não é o superávit primário como um 

fim em si mesmo, como defende a Oposição. O nosso objetivo é ter outra meta. A 

nossa meta é o emprego, é a renda. E, no segundo trimestre de 2014, dados deste 

mês de novembro, mais uma vez nós tivemos a menor taxa de desemprego da 

nossa história, 6,8%, no segundo trimestre, comparada com a do ano anterior. E 

aqueles que diziam, ainda no mês passado, que a baixa taxa de desemprego é 

causada pelo desalento — obviamente, o emprego é medido também por aqueles 

que estão em sua busca — tiveram uma decepção, para nossa alegria, porque a 

taxa de ocupação também aumentou, como eu disse aqui na reunião passada. Nós 

temos mais brasileiros procurando emprego e mais brasileiros e brasileiras 
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trabalhando. É esse o resultado, é essa a meta que o Governo busca. E, nesse 

aspecto, nós estamos muito satisfeitos com o resultado da política econômica. E 

Este programa foi um programa vitorioso, goste a Oposição ou não, como 

mostraram as urnas, em outubro.  

É muito utilizada aqui a imagem de que o Governo estaria quebrando o País, 

porque ele incorre eventualmente em déficit, porque o Governo, como uma família, 

tem que ter o orçamento equilibrado. Isso não é necessariamente verdade, porque, 

ao contrário de uma família, um país é um conjunto de famílias, se usarmos o 

argumento da família. E o consumo de uma família é a renda de outra família, 

porque nós temos um fluxo circular da renda. Então, é fundamental, quando existem 

países enfrentando uma desaceleração econômica, com um mundo em que a China 

compra menos do Brasil, em que os preços dos nossos principais produtos 

exportáveis caíram, é fundamental que neste momento o Governo entre e gaste, e 

gaste de maneira eficiente, para garantir a demanda de seus produtos e o 

aquecimento da economia. E nós fizemos isso com muita competência, com obras 

do PAC, com saneamento e com garantia de distribuição de renda, através dos 

programas sociais.  

E é isso o que nós estamos defendendo aqui. Por isso é fundamental reduzir 

o resultado primário neste momento, já que houve frustração na arrecadação. Nós 

defendemos isso com muita tranquilidade, porque é o correto. O superávit primário 

não pode ser um fim em si mesmo. O fim é o emprego, é a renda, é a comida e a 

qualidade de vida dos brasileiros. 

Para a Oposição, que aqui fala em quebrar o Brasil, eu queria dizer que eles 

entendem de cátedra o que é quebrar o Brasil, porque Fernando Henrique é pós-

doutor em quebrar o Brasil, porque o quebrou três vezes. Durante o seu Governo, 

nós tivemos resultados primários de enrubescer os defensores liberais da Oposição. 

Em 1996, nós tivemos um déficit primário; em 1997, tivemos menos 0,95%; e, em 

1998, 0,01% positivo. Portanto, quanto ao superávit primário, mesmo aquilo que a 

Oposição prega, mas que não o cumpriu quando esteve no Governo, pois quebrou o 

País, nós discordamos da visão de que o superávit primário tem que ser o fim. O fim 

é o emprego e a renda. 

Muito obrigado. 
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O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para falar como Líder, com 

a palavra o Senador Mendonça Filho. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Na verdade, não vou falar como 

Líder, vou discutir a matéria. 

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

discutir a matéria, usando a preferência como Líder. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Vou discutir a matéria, usando a 

preferência assegurada no art. 7º do Regimento Comum. 

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Antes do Líder, eu pedi a 

palavra pela ordem, segundo o art. 14 do Senado Federal. 

Gostaria de dizer, Sr. Presidente, que a Lei de Responsabilidade Fiscal não 

está sendo cumprida. O art. 9º diz o seguinte: 

"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..." 

O SR. DEPUTADO RONALDO ZULKE - Qual é a questão de ordem, Sr. 

Presidente? 

O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Ele está debatendo a matéria, Sr. 

Presidente. 

O SR. DEPUTADO BETO FARO - Qual é a questão de ordem, Sr. 

Presidente? Isso aí é matéria. 

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - "...promoverão, por ato próprio 

e nos montantes necessários..." 

O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Ele está fazendo debate da matéria, 

Sr. Presidente. 

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - "...nos trinta dias 

subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira..." 

O SR. DEPUTADO BETO FARO - Qual é a questão de ordem, Sr. 

Presidente? 
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O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - "...segundo os critérios fixados 

pela lei de diretrizes orçamentárias." 

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Sr. Presidente, não se trata de 

questão de ordem. Ele está apenas contraditando. 

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Onde é que está o decreto de 

quitação financeira? A Lei de Responsabilidade Fiscal foi descumprida. Não me 

venham falar aqui de obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal. 

O SR. DEPUTADO BETO FARO - Qual é a questão de ordem, Sr. 

Presidente? 

O SR. DEPUTADO RONALDO ZULKE - É mais um debatendo, Sr. 

Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Pela Liderança da Minoria, 

com a palavra o Deputado Ronaldo Caiado. 

O SR. DEPUTADO BETO FARO - É mais uma inscrição, Sr. Presidente. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, eu só quero pedir a V.Exa... 

O SR. DEPUTADO BETO FARO - É mais uma inscrição. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Uma contestação orçamentária. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não, ele falou que não vai 

encaminhar. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Não, Sr. Presidente, eu vou 

discutir, utilizando o art. 7º, que garante preferência na discussão... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Preferência para o Líder. 

Foi isso que eu falei para a V.Exa. 

(Não identificado) - O Deputado Pauderney falou como Líder, Presidente. 

O SR. DEPUTADO RONALDO ZULKE - Sr. Presidente, que a última 

manifestação seja considerada como uma defesa de mérito. 

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO – Eu falei pela ordem. 

O SR. DEPUTADO RONALDO ZULKE  - V.Exa. falou pela ordem, mas não 

fez nenhuma... 

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

por gentileza, V.Exa. tem 5 minutos. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 1224/14  24/11/2014 
 
 

 35

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, Sras. e Srs. Senadores, eu quero aqui contestar o argumento que foi 

defendido pelos representantes do Governo, que fizeram uma avaliação a partir da 

conjuntura econômica internacional e uma alusão específica ao (manifestação na 

plateia) desempenho e o resultado de alguns países que compõem a comunidade 

econômica internacional, como fez há pouco a Senadora Gleisi Hoffmann. Na 

verdade isso é um engodo, porque avaliar o nível de endividamento de um país 

como o Japão, como a França, como a Inglaterra e como os Estados Unidos e 

comparar à realidade brasileira é mais uma enganação, é mais uma empulhação 

desse Governo, porque, na verdade, o que tem que se levar em consideração é a 

taxa de juros que financia a dívida pública deste país ou desses países que foram 

mencionados.  

A taxa de juros do Japão hoje é negativa; a taxa de juros nos Estados Unidos 

é extremamente baixa. O Brasil, de outra parte, tem uma taxa de juros que é 

considerada a mais alta do mundo. Então, rolar a dívida pública do Brasil, levando 

em consideração que a dívida bruta é de quase 62% do PIB é algo muito caro, tanto 

que é que o Orçamento da União para o (Manifestação na plateia.) ano de 2015 

reserva quase 8% da receita orçamentária para pagamento da dívida pública. 

A que a gente assiste hoje aqui no Congresso Nacional? À desmoralização da 

política econômica. Não adianta o Deputado Puty chegar aqui fazendo loas e elogios 

à política econômica da Presidente Dilma, que fracassou, fracassou e se constitui 

num fracasso que hoje é percebido pela maioria da população brasileira. 

E pior, Presidente: a Presidente Dilma mentiu para o povo brasileiro. Tudo o 

que ela disse na campanha política ela está desmentindo na prática do seu governo 

hoje. A Presidente Dilma acusava o seu adversário de querer aumentar o preço da 

gasolina, e quem aumentou o preço da gasolina foi a Presidente Dilma. A Presidente 

Dilma falava em aumento das tarifas controladas pelo Governo, e quem elevou de 

forma exponencial o preço da tarifa de energia foi a Presidente Dilma. A Presidente 

Dilma dizia que o candidato Aécio queria, ou desejaria, plantar inflação para colher 

juros, e quem plantou inflação para colher juros foi a Presidente Dilma, tanto é que, 

3 dias depois de proclamado o resultado das urnas, a Presidente Dilma elevou a 

taxa de juros no Brasil. 
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E a grande e final desmoralização, Presidente, é a que vai se dar nesta 

semana porque a Presidente Dilma já anunciou que trará ou levará, como queiram, 

para o Ministério da Fazenda nada mais nada menos que o Dr. Joaquim Levy, 

depois de levar um “não” do Dr. Trabuco, Presidente Executivo do Bradesco, que, 

diga-se de passagem, é um excelente profissional. (Manifestação na plateia.) 

Porque a acusação que se fazia contra Aécio era a de queria botar um banqueiro no 

Ministério da Fazenda. E o que fez a Presidente Dilma após a eleição? Convidou um 

banqueiro para comandar o Ministério da Fazenda. Então, Sr. Presidente, está 

desmoralizada essa política econômica da Presidente da República. Chamou o 

Joaquim Levy para arrochar. E vem arrocho por aí, vem uma política monetária 

ortodoxa, para lá de ortodoxa, vem dureza pela frente.  

O pior de tudo, Sr. Presidente, é que isso não foi avisado ao povo brasileiro. 

Dizia-se o contrário. Isso é desonestidade de prática política, é desrespeito ao povo 

brasileiro, é dizer uma coisa e fazer outra, é desmoralizar por completo a realidade 

política brasileira onde se tem com primeiro e principal compromisso a verdade. 

E, para finalizar, Presidente, quero dizer o seguinte: a alteração na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias que hoje o Congresso consagra, é a prova completa...  

O SR. DEPUTADO RONALDO ZULKE - O tempo, Sr. Presidente. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - ...de que este Governo... 

(O microfone é desligado.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Tempo esgotado. V.Exa. 

há de concordar comigo porque gosta das coisas corretamente. Então 5 minutos. 

Tudo bem? 

Com a palavra o Deputado Caiado, pela Liderança da Minoria. 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Não, Sr. Presidente, art. 7º, pelo 

encaminhamento, para discutir matéria preferencial. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Ah, então não é agora!  

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Obrigado. É agora. 

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

Valdir Raupp. 

O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Eu queria apenas, Sr. Presidente,  

concordar com o relatório do Senador Romero Jucá. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra o Senador 

Vicentinho. 

O SR. DEPUTADO VICENTINHO ALVES - Sr. Presidente, só para registrar 

que vou acompanhar o Relator.  

(Manifestações na plateia.) 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente,  art. 148 da Resolução nº 1, de 

2006, do Congresso Nacional, apresento a V.Exa. a seguinte contestação 

orçamentária.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não, V.Exa. quer o quê? É 

uma questão de ordem? 

O SR. DEPUTADO IZALCI - É uma contestação orçamentária prevista no art. 

148 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional. Consulte a assessoria, por 

favor.  

Quero fazer uma contestação orçamentária.  

(Manifestações na plateia.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. tem que entregar à 

Mesa. Se V.Exa. entregar o apoiamento, tudo bem. 

O SR. DEPUTADO RONALDO ZULKE - Vamos dar sequência às 

discussões, Sr. Presidente. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Tenho o apoiamento, Sr. Presidente. 

O SR. DEPUTADO RONALDO ZULKE - Vamos dar sequência ao debate, Sr. 

Presidente. 

O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL - Sr. Presidente, tem um requerimento 

pedindo o encerramento da discussão, já falaram 6 Deputados e 4 Senadores.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Há um requerimento sobre 

a mesa.  

“Requeremos, nos termos do § 1º, do art. 39, do 

Regimento Comum, o encerramento da discussão do PLN 

nº 36/2014, que altera a Lei nº 12.919, de 24 de dezembro 

de 2013, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração 

e execução da Lei Orçamentária de 2014.” 
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Seguem as assinaturas de todos aqui, Cláudio Puty e vários outros 

companheiros e companheiras que estão aqui.   

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

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO  - Eu quero encaminhar contrário. 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, V.Exa. havia me 

garantido a palavra. Sr. Presidente, V.Exa. havia me garantido a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Um minuto! 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA  - Sr. Presidente, só para consultar a Mesa. 

Faltam quantos debatedores inscritos? 

O SR. DEPUTADO IZALCI  - Sr. Presidente, está de posse da assessoria de 

V.Exa., gostaria que V.Exa. consultasse lá o apoiamento. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Olha, vamos ver aqui. Já 

falaram seis Deputados e três Senadores, tem mais um que abriu mão.  

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Sr. Presidente,  quero assegurar a 

minha palavra, quero falar contrário.  

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO  - V.Exa. precisa ter uma rotina, Sr. 

Presidente. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, quantos estão inscritos 

para falar? 

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

e quero falar a favor. 

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Tem um requerimento para 

encerramento de discussão. É isso que vai ser encaminhado agora. 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, a decisão de 

V.Exa. é preciso ser tomada definitivamente: V.Exa. vai dar prioridade ao art. 7º ou 

ao requerimento.  

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

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente,  eu queria saber quantos 

ainda faltam para debater a matéria. Por que não permite a todos debaterem? 

Quantos faltam ainda?    

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Faltam muitos, são dezenas. 
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O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Requerimento de encerramento da 

discussão, Sr. Presidente. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Requerimento tem prioridade. 

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

 O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO Sr. Presidente, estou inscrito para falar, 

mas requerimento tem prioridade.  

O SR. DEPUTADO IZALCI - Verifica aí. 

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

artigo? Nós temos aqui... 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Art. 7º. 

O SR. DEPUTADO IZALCI  - Faltam quantos Deputados para falar?  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não. O art. 7º. Nós temos 

o artigo e nós temos que ter a fala de quatro Senadores e de seis Deputados. Já 

falaram. 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Eu só quero uma decisão de 

V.Exa. No momento em que eu pedi pelo art. 7º, V.Exa. disse: “Aguarde que 

chegará o momento.” Então quer dizer, eu cumpri exatamente o que V.Exa. disse. 

Eu me calei e aguardei o momento. Eu havia feito a questão de ordem embasada no 

art. 7º e V.Exa. disse: “Aguarde, que eu o  chamarei.” 

Então, Sr. Presidente, eu quero saber qual é a função da Mesa, porque eu 

não posso a todo o momento ficar dependendo de um requerimento de retirada de 

pauta.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Caiado, então 

vamos fazer o seguinte. 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Pois não. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Como V.Exa. havia se 

inscrito no art. 7º e V.Exa. tem o direito a palavra como Líder — V.Exa. tem o direito. 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Obrigado.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Só que depois eu vou 

colocar em votação o requerimento.  

O SR. DEPUTADO IZALCI -  Sr. Presidente,  antes da votação, eu gostaria 

de saber se V.Exa. vai pautar ou não. Eu tenho o apoiamento lá, Sr. Presidente.  
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Tem precedência aqui o 

requerimento que já estava na mesa. Depois nós colocamos. 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, me garanta a 

palavra.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. tem a palavra por 5 

minutos.  

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, é fundamental que possamos fazer uma análise fria do momento político 

que estamos passando, Sr. Presidente. É importante que seja mostrado para toda a 

população brasileira esse gráfico no qual o Governo do PT, o Governo da Presidente 

Dilma, tem exatamente o tamanho do rombo nas contas públicas, exatamente no 

mês de agosto e no mês de setembro. No mês de agosto, chega a um déficit de 10 

bilhões de reais e, no mês de setembro, a 20 bilhões de reais.  

Sr. Presidente, fica nítida a utilização da máquina do Governo em benefício 

da campanha eleitoral! É isso que nós precisamos mostrar para toda a população 

brasileira! O Governo não é máquina do PT, ele foi utilizado como cabo eleitoral da 

campanha da Presidente Dilma, aumentando as suas despesas irresponsavelmente, 

aparelhando a máquina do Governo.  

Ao mesmo tempo, vêm o Deputado Cláudio Puty e a ex-Ministra Gleisi 

Hoffmann dizer que a política econômica cumpriu a sua meta. Mas como? O 

Governo Lula só cumpriu alguma meta o dia em que trouxe o banqueiro Henrique 

Meirelles, de Boston, para que assumisse exatamente o Banco Central e passou a 

ser o grande professor do Palocci. Ele me dizia: “Deputado, o Palocci é médico, mas 

tem uma capacidade ímpar de absorver os ensinamentos. O atual, Mantega, é difícil. 

Eu não consigo colocar na cabeça dele o que é a boa prática da política econômica.” 

Foram queixas de Henrique Meirelles.  

Agora vem o Governo dizer: “Olha, o que essa equipe econômica cumpriu é 

uma maravilha!” Sr. Presidente, a equipe econômica está sendo demitida, está 

sendo execrada! O Ministro Mantega não tem como explicar o desastre da política 

econômica no País!  

Deputado Cláudio Puty, V.Exa. foi buscar no FMI, que tanto criticaram, o 

Presidente do Banco Central, o Tombini — no FMI, Deputado! Agora, criticaram 
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tanto o sistema financeiro brasileiro, a Presidente fazia grandes discursos: “Olha, 

vejam bem, cuidado! Vai aumentar a taxa de juros, vai tirar a comida da mesa do 

povo brasileiro!”  

No entanto, o que está acontecendo? Tentaram demonizar Armínio Fraga e 

agora foram lá, não sei se o Deputado Cláudio Puty estava junto, no momento do 

convite do próximo Ministro da Fazenda agora, Joaquim Levy. Joaquim Levy 

assessorou muito bem o Palocci. Como dizia o Henrique Meirelles, era um bom 

aluno. Agora estão trazendo Joaquim Levy do banco para poder mudar a política 

para resgatar, para que a Presidente da República tenha condições de sobreviver.  

O quadro político econômico neste País é tão grave que está dependendo da 

vontade do Joaquim Levy para a Presidência ter condições de governabilidade! A 

que ponto nós chegamos! Ninguém, no mercado hoje, acredita neste Governo! Não 

é a Presidente da República eleita, há poucos dias, que tem essa condição de 

aglutinar as forças em favor do País. É o Joaquim Levy! E o PT hoje aplaudindo 

Joaquim Levy.  

Então, eu encerro, Sr. Presidente, dizendo que nós, neste momento, não 

podemos ir para esse desvio do discurso do PT, irmos para o nosso compromisso 

com o povo brasileiro, que é exatamente, Sr. Presidente, rejeitar esse PL 36. 

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

discussão o Deputado Nilson Leitão, que é o último inscrito. 

Não é o momento de destaque, em seguida. 

O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Presidente, há um requerimento sobre 

a mesa de encerramento de discussão. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, quero iniciar dizendo que há, sim, uma afronta à Lei de 

Responsabilidade Fiscal.  

Eu quero aqui dizer, Deputado Silvio, que se fosse praticado por um Prefeito 

ou por um Governador o que a Presidente Dilma praticou, o Prefeito ou o 

Governador, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, teriam até reclusão 

de 2 a 6 anos de prisão de tão grave que é, só que a Lei de Responsabilidade Fiscal 

não alcança a Presidência da República criminalmente em termos de pena.  
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Então, há, sim, um crime grave neste País. Agora, o que mais nos deixa aqui 

— e eu vou usar a palavra que a Presidente Dilma usou muito na campanha — 

estarrecidos é dizer que o Brasil vai bem.  

Mas a balança comercial hoje, conforme está nos jornais, tem um déficit de 8 

bilhões de dólares. Inclusive, Deputado Caiado, coloca a turma do agronegócio para 

trabalhar dobrado fim de semana porque o carro-chefe da economia não está 

aguentando sustentar a gastança do Governo, não está dando conta.  

A dívida interna cresceu. As metas fiscais que estamos discutindo estão 

deficitárias. A inflação subiu, o PIB está em frangalhos e a miséria no Brasil 

aumentou. Por essa razão, os nobres Parlamentares que estão aqui deveriam ter 

um pouco mais de cuidado e sensibilidade com a sociedade. Aliás, eu pediria outra 

reflexão: ter o cuidado com a Presidente da República. Cuidem dela. Ela está 

totalmente desgovernada. Isso que está sendo dado para ela a ex-Ministra Gleisi 

Hoffmann diz que não é um cheque em branco. Estamos falando aqui em 249 

bilhões de desonerações e não sabemos para onde vai.  

Muito mais do que isso. O que estamos aqui discutindo? A Lei de 

Responsabilidade Fiscal, estamos aqui discutindo um déficit. O que estamos 

fazendo? Aprovando um PLN que vai encobrir uma falha grave da Presidente Dilma 

e do Ministro Guido Mantega. Nós estamos encobrindo isso. Ou seja, nós estamos 

fazendo com que um erro tácito deixe de ser um erro e passe a ser o jeitinho 

brasileiro de o Congresso Nacional não deixar a Presidente Dilma endividada com a 

lei. 

E mais, o PT e a Presidente Dilma, aprovando esse PLN, assumem de fato 

que maquiar as contas públicas — que já se tornaram campeãs neste Governo — é 

assumir de vez que o Governo não cumpriu com o seu papel. 

A gestão da Presidente Dilma, quando se tratou de PETROBRAS, houve 

corrupção, quando se tratou de energia, subiu as contas, e nem se fala quando se 

trata das contas públicas! O Brasil está quebrando, sim, o Brasil está deficitário 

gastando mais do que recebe, colocando o brasileiro em condições ruins, fazendo o 

tomate chegar mais caro na cozinha do brasileiro e da brasileira. Tudo isso é falta de 

gestão!  
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A Presidente Dilma está cometendo um grande erro. Se fosse apenas a 

gastança pelos 4 anos, não, mas ela aumentou no período eleitoral, gastou mais. 

Ela usou os dividendos dos bancos públicos, usou os dividendos da PETROBRAS 

para tentar dar uma amenizada. O que o Governo brasileiro está fazendo com os 

recursos brasileiros, com o dinheiro público em todos os setores, é uma vergonha, é 

desavergonhado! E para os nossos Senadores e Deputados, alguns brilhantes, 

aceitarem isso, no mínimo, a motivação deve ter sido alguma coisa maravilhosa.  

Espero que não seja o momento da liberação das emendas parlamentares. 

Espero que não sejam as negociações de Ministérios e espero, de fato, que essa 

decepção e indignação do povo brasileiro não estejam aumentando devido a esse 

tipo de comportamento nesta Casa! 

O Congresso Nacional hoje se apequena ainda mais, o Congresso Nacional 

diminui o seu tamanho, o Congresso Nacional passa, mais uma vez, o óleo de 

peroba na cara de alguns aqui para poder proteger uma Presidente incompetente, 

que não tem gestão no seu Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Agora, vamos á votação 

do requerimento que já tinha apresentado... 

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Questão de ordem, Sr. Presidente. 

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

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Sr. Presidente... 

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

votar, depois nós vamos encaminhar os destaques, nós vamos discutir toda a 

matéria novamente. 

Em votação na Câmara dos Deputados.  

Os Deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se 

acham. (Pausa.) 

Aprovado. 

Em votação na representação do Senado. 

Os Senadores que concordam permaneçam como se acham. (Pausa.) 

Aprovado. 

(Tumulto no plenário.) 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - A discussão e o prazo 

para apresentação de destaques estão encerrados. 

Foram apresentados 39 destaques. Houve acordo os destaques? Há 39 

destaques. 

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Sr. Presidente, eu estou inscrito! 

V.Exa. tem a obrigação de me dar a palavra! Eu estou inscrito! Não sou moleque! 

Está aí a minha inscrição! V.Exa. me pulou deliberadamente! 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O relatório está em 

votação na representação da Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques. 

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - V.Exa. me pulou deliberadamente! 

Eu tenho direito à palavra!  

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

representação da Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques. 

Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 

Em votação na representação do Senado. 

Os Senadores que concordam permaneçam como se acham. (Pausa.) 

Aprovado. 

Passaremos à votação dos destaques. 

Agora é com o Relator. 

(Intervenções simultâneas ininteligíveis. Tumulto no plenário.) 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - A gente tem direito a orientar. Para 

orientar! 

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

estava aqui e aprovei o destaque.  

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Eu não sou moleque!  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O colega de bancada de 

V.Exa.... 

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Não existe isso! Eu me inscrevi! Eu 

me inscrevi! Eu me inscrevi! V.Exa. sabe disso! Não me importa! Eu me inscrevi! 

(Tumulto no plenário.) 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 1224/14  24/11/2014 
 
 

 45

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

tomasse assento. Carlos Sampaio, por gentileza, sente-se. Ninguém é moleque 

aqui. V.Exa. fique lá, está bom? 

Acontece o seguinte: se eu fosse levar ao pé da letra, seria alternado. A 

oposição falou mais do que a situação. Não houve problema algum. Ele está inscrito, 

ele está inscrito, há vários inscritos aqui. O Deputado Daniel estava inscrito e nós 

não chamamos, para deixar a oposição falar tudo. Falou, discutiu. Então, vamos 

orientar. 

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Ele encerrou a discussão. 

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Não, ele deu a palavra para o 

Nilson Leitão depois de mim. E só V.Exa. ver. Não importa!  

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

(Não identificado)  - Sr. Presidente, manda sair de frente da Mesa. 

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

sentasse. Está votado. A matéria está votada.  

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Nós fizemos um acordo para 

refazer a votação de novo! 

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Não! 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - A matéria está votada. 

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Agora vão querer discutir 

Regimento aqui? Eu tenho a palavra! Eu me inscrevi! Não é o colega aqui atrás! É 

aqui na frente! Eu estou inscrito! 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. não está inscrito 

mais. Já passou. Encerrou. Como há outros lá também inscritos. Mas encerrou. 

Quantos têm na sua frente? 

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - V.Exa. colocou o Deputado Nilson 

Leitão depois de mim. Assuma que errou! Não me trate como moleque! Fale: “Errei, 

peço desculpas.” 

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO  - Não, Sr. Presidente, não peça 

desculpa, não. 

(Não identificado)  - Peça para sentar, Sr. Presidente. 

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Assuma o erro! 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Da outra vez, já deu 

confusão. Eu estou pedindo que vocês peçam... Ou então venham aqui. Nós 

fizemos um acordo... 

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Deixa a gente conversar com ele. 

Espera aí... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vocês fizeram um acordo.  

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Presidente, peça para se sentarem, 

Presidente.  

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Presidente, a Oposição já ganhou os 

jornais... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eles estão me pedindo 

aqui uma coisa; então me deixem explicar o que aconteceu: o Nilson Leitão veio 

aqui... 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Peça que se sentem, Presidente.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Olhe só, eu vou explicar 

para o Plenário tudo. O Nilson Leitão veio aqui e falou: “Presidente, se eu falar, a 

minha bancada não fala mais. Está encerrado”. Eu fiz um acordo. Ele veio aqui e 

disse isso para mim. Eu não queria falar isso. Mas ele fez um acordo comigo. E aí eu 

o chamei. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Sr. Presidente, deixe-me esclarecer 

aqui: eu fui o último da lista. O Deputado Caiado falou, e o Deputado Carlos 

Sampaio estava antes dele. A lógica é que eu era o último. Depois de mim, ninguém 

mais fala. 

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Eu fui pulado! 

O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL  - O Deputado Caiado falou pelo art. 7º. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Depois de mim, porque eu era o 

último. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Foi o acordo que V.Exa. 

trouxe aqui para mim. 

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Deputado Carlos Sampaio está 

inscrito. 

O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL  - Deputado Caiado falou pelo art. 7º. 
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O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Deputado Carlos Sampaio está 

inscrito. 

O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL  - Deputado Caiado falou pelo art. 7º. 

(Não identificado)  - Pela ordem. Sr. Presidente.  

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

seguinte.  

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Sr. Presidente, eu queria...  

(Não identificado)  - É só dar a palavra para ele, e está resolvido. 

O SR. SENADOR ROMERÓ JUCÁ - Sr. Presidente, apesar de nós já termos 

encerrado a discussão e votado, eu acho... 

(Não identificado)  - Não! 

O SR. SENADOR ROMERÓ JUCÁ - Votamos! 

(Não identificado)  - Votamos, não! 

O SR. SENADOR ROMERÓ JUCÁ - Eu acho que nós estamos aqui para... 

(Não identificado)  - Votou, não.  

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Mas ninguém pode votar. Eu quero votar 

contra.  

O SR. SENADOR ROMERÓ JUCÁ - Eu entendi que ele colocou em votação.  

(Não identificado)  - Não.  

O SR. SENADOR ROMERÓ JUCÁ - Já votou. 

(Tumulto no plenário.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Silêncio! Pessoal, vamos 

falar um de cada vez. 

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não. Já foi votado. Só vou 

dar a palavra porque o Nilson veio aqui e fez um acordo. 

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Fez acordo nenhum. Eu estava a 

seu lado, e ele disse: “Eu sou o último”. Apenas isso. Mas eu estava antes dele. É só 

V.Exa. ler, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. tem 5 minutos. E já 

está votado.  

O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL  - O Deputado Caiado falou pelo art. 7. 
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(Manifestações no plenário.) 

(Não identificado)  - Sr. Presidente, tem que votar novamente. Antes de o 

Deputado Carlos Sampaio falar, eu peço a V.Exa. que repita a votação na Câmara, 

porque vários... 

O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Sr. Presidente, em primeiro lugar, 

aquilo que foi por mim colocado aqui, foi por uma única questão óbvia e ululante. Eu 

me inscrevi, tinha o direito à fala, e não é possível que seja descumprido o 

Regimento. Portanto, o que fiz, fiz em defesa do Regimento e do meu direito como 

Parlamentar. Primeiro registro.  

Segundo registro, Sr. Presidente. Eu ouço aqui a ex-Ministra Gleisi falar que o 

Brasil está equilibrado, que nós não maquiamos as contas, que a Dilma não gastou 

mais do que devia, e depois ouço o Deputado Cláudio Puty dizer: “O Brasil é um 

exemplo. Sempre tivemos uma excelente responsabilidade fiscal. E o FHC quebrou 

o Brasil por três vezes”. Eu devo estar vivendo no outro mundo, Sr. Presidente. 

Como bem disse o Deputado, já Senador Caiado, o Ministro da área 

econômica está sendo demitido — demitido! —, em primeiro lugar. Em segundo 

lugar, o que aconteceu no Brasil, Sr. Presidente, foi o que todo mundo sabe, todos 

os economistas, todas as pessoas que questão ligadas às questões do Brasil, foi 

que a Dilma maquiou no primeiro ano, maquiou no segundo ano, maquiou no 

terceiro ano e, no quarto ano, pensou assim: “Não pega bem maquiar de novo, acho 

melhor mudar a lei”. Foi o que ela fez num movimento autoritário, inconcebível e 

inaceitável. Ela mudou a lei para que a lei se ajustasse ao desgoverno dela. É a pior 

espécie de autoritarismo, Sr. Presidente, a pior! Num governo sério, democrático, as 

leis são respeitadas; num governo sério e democrático, o governante se submete às 

leis e não o governante modifica as leis para se ver atendido por ela.  

Isso é um sistema autoritário inconcebível. Nós estamos vivenciando isso. A 

Lei de Responsabilidade Fiscal, Deputado Cláudio Puty, a que, efetivamente, V.Exa. 

se referiu que trouxe paz ao Brasil antes do Governo Dilma, foi a lei que o seu PT 

votou contrariamente. Deputado Cláudio Puty, votou contra a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, e agora, no movimento de retorno, além de ter votado 

contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, muda a LDO para não incorrer na Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 
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Qualquer análise fora disso é mentirosa. É aquela história: a base se 

convenceu disso, mas o Brasil, não. O Brasil não se convenceu. É uma fraude, é um 

estelionato nas contas. O mundo inteiro reconhece que houve essa maquiagem. 

Todos sabem que aconteceu. 

Dos Senadores da base aliada que vieram aqui, o que a gente percebe é um 

tom de autovergonha mesmo, é um envergonhamento dentro deles... “Eu me limito a 

concordar.” Esse Senador eu aceito. Senador Jucá, esse aceito. Aquele que, 

envergonhado, falou assim: “Olha, eu me limito a concordar”. É aquele receio de 

falar bobagens. A Câmara está olhando, depois o cidadão não sabe como explicar 

para o Brasil. V.Exa. tem essa coragem. Esses que só concordaram... “Eu fiz assim: 

eu cumpri o meu papel, a Presidente Dilma não vai ficar brava, garanto as minhas 

emendas, garanto as minhas nomeações.” São Senadores que vieram aqui falar e 

que se limitaram a concordar. Por que se limitaram a concordar? Envergonhados! 

Todos envergonhados. E os que falaram, me perdoem, uma bobagem atrás da 

outra, afronta os ouvidos do mais neófito dos políticos, é uma barbárie. 

Reitero e finalizo: maquiou no primeiro ano, maquiou no segundo ano, 

maquiou a conta no terceiro ano e, no quarto ano, para não maquiar novamente, 

porque ia pegar mal, muda-se a lei. Esse é o Governo Dilma Rousseff. Mudamos as 

leis para que elas possam se adequar ao Governo Dilma Rousseff. 

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

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Voltar ao encaminhamento. São 

dois a favor e dois contra, para cumprir o Regimento. 

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Há sobre a mesa... Um 

minutinho só. Calma, pessoal! Se nós tivermos um pouquinho de paciência... Até 

nós erramos aqui, confesso, até por um acordo malfeito com o Nilson, porque eu 

entendi assim. Eu entendi, e V.Exa. agora diz que não, mas eu tenho clareza do que 

nós fizemos aqui... Agora, há uma contestação que precede a votação. Ela chegou 

meio atrasada, mas foi deferida. É uma contestação do nobre Deputado Izalci. 

Tem V.Exa. 5 minutos para sua contestação. Serão 5 minutos, e, depois, 

vamos à votação da contestação. 
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O SR. DEPUTADO IZALCI - Já está correndo o tempo lá, Sr. Presidente. 

Vamos zerar o placar. 

Sr. Presidente, com base no art. 148 da Resolução 1, de 2006, do Congresso 

Nacional, apresento a Vossa Excelência a seguinte contestação orçamentária: 

O art. 1°, § 1°, da Lei de Responsabilidade Fiscal — Lei Complementar n° 

101, de 2000 — prescreve que “a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a 

ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios 

capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de 

metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições 

no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, de 

seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, 

inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a 

Pagar.” 

Por sua vez, o art. 4° da Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias disponha sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, 

exigindo-se que “integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de 

Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e 

constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante 

da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. 

§ 2o O Anexo conterá, ainda: 

II - demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de 

cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas 

nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as 

premissas e os objetivos da política econômica nacional; 

O art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal prescreve, ainda, que “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 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.” 
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Como se constata, a Lei de Responsabilidade Fiscal impõe que a LDO 

estabeleça meta de resultado primário ou nominal, fixando de acordo com o art. 59 

do Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o 

sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público fiscalizarão o 

cumprimento daquela lei complementar, com ênfase no atingimento das metas 

estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

As LDOs, desde 2006, vêm fixando metas nominais com margem de redução 

determinada, o que equivale a estabelecer valor mínimo conhecido a priori de 

superávit primário a ser cumprido pelo Governo. Assim, a meta de cumprimento 

obrigatório a que se referem os arts. 4º, 9° e 59 da Lei de Responsabilidad Fiscal é a 

mínima obrigatória. É essa meta mínima que se impõe o contingenciamento. 

No entanto, o projeto do Poder Executivo e o substitutivo apresentado pelo 

Relator não fixaram em termos numéricos o redutor, o que torna a meta inexistente 

e, por consequência, impede a verificação e fiscalização de seu cumprimento por 

parte dos órgãos de controle.  

Fixar meta mínima obrigatória na LDO é tão relevante que o art. 5º da Lei 

10.028, de 2000, prevê como infração administrativa contra as Leis de Finanças 

Públicas propor Lei de Diretrizes Orçamentárias anual que não contenha as metas 

fiscais na forma da lei, como o projeto e o substitutivo aqui discutidos. 

Portanto, o Projeto do Poder Executivo e o substitutivo do Relator 

descumprem as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal ao pretenderem 

alterar o art. 3° da LDO 2014 e deixarem em aberto o valor mínimo exato de 

superávit primário a ser cumprido pelo Governo Central.  

Para exercer a fiscalização que lhe é atribuída pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal, é imprescindível que a meta seja conhecida em termos numéricos pelo 

Congresso Nacional, como previsto nos vigentes arts. 2° e 3º da LDO 2014 (...) 

(O microfone é desligado.) 

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

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, só para concluir. É questão de 

ordem. 

O SR. DEPUTADO RONALDO ZULKE - Tempo, Sr. Presidente. 
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O SR. DEPUTADO IZALCI - (...) superávit primário de 116 bilhões para os 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e 167 bilhões para o setor público 

consolidado não financeiro, com a possibilidade de que tais valores sejam reduzidos 

em 67 bilhões relativos ao PAC e a desonerações de tributos. 

Por fim, Sr. Presidente, propomos como medida saneadora que o nobre 

Relator, Senador Jucá, estabeleça, em seu substitutivo, numericamente, o redutor 

que será utilizado para alcançar a meta de resultado primário pelo Governo Central. 

Ante a publicação do relatório de Avaliação das Receitas e Despesas, no quinto 

bimestre de 2014, entendemos que o redutor deva limitado em 106 bilhões. 

Sala de reuniões, 24 de novembro de 2014. 

Assinam: Deputado Izalci e apoiadores. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para encaminhar contra, 

com a palavra o Senador Romero Jucá. 

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Sr. Presidente, eu queria a atenção de 

todos. Eu quero contestar as colocações do Deputado Izalci. Primeiro, quero dizer, 

para que todos votem com tranquilidade, que nós não estamos fazendo aqui nada 

de mais do que não foi feito em anos anteriores. Primeira coisa. De 2007 a 2014 se 

passaram 7 anos. Votamos aqui sete LDOs. E, em sete LDOs, nós votamos nesta 

Comissão de Orçamento cinco alterações de meta de LDO. 

Então, nós não estamos aqui fazendo novidade nenhuma. Está aqui para 

quem quiser: 2007, 2009, 2010, 2011 e 2013. Alterações.  

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Estabeleça metas, Senador. 

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Depois, o que nós estamos fazendo aqui 

não é alterar a meta do superávit. Nós estamos discutindo aqui a ampliação da 

banda de abatimento da margem desse superávit, que é algo completamente 

diferente do que a fixação de metas. Nós estamos dizendo aqui que o Governo vai 

poder abater ao máximo o teto do investimento do PAC — até o teto. Portanto, tem 

um limite, e até o teto de desonerações que também tenham limite. 

Portanto, nós estamos aqui fixando um teto de abatimento que é maior do que 

o teto anteriormente fixado.  

Por que estamos fazendo isso? 

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Senador Romero Jucá... 
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O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Todo mundo falou aqui, me deixa falar 

por 5 minutos.  

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Um aparte!  

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

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Nós estamos fazendo isso porque nós 

tivemos uma conjuntura adversa este ano, o crescimento previsto não se configurou, 

a arrecadação prevista não se configurou, o Governo entendeu que tinha que 

desonerar mais do que desonerou e ficou em um dilema: ou manter investimentos 

do PAC e desonerar da forma como fez ou não fazer isso e manter a meta de 

superávit primário. Qual o dilema? Investimento mais desoneração significa 

manutenção de emprego, e aqui foi dito que o nível de empregabilidade foi mantido, 

e nós temos aqui, apesar do baixo crescimento, apesar da crise internacional, um 

nível de emprego que este País jamais teve. Primeiro. 

Segundo, a opção ao nível de emprego seria não investir, não desonerar e 

sinalizar para os credores. Era a outra opção que o País teria. Qual a opção que o 

Governo tomou? O Governo tomou a opção de manter o nível de emprego. 

É um debate político? É. O ideal é que o Governo pudesse ter feito as duas 

coisas. Não fez. Nós não estamos aqui elogiando não fazer o superávit primário. Era 

importante que se fizesse um superávit primário, tanto que daqui, no debate da 

semana passada, eu defendi que o Governo refizesse os seus indicadores 

macroeconômicos para 2015, exatamente para não ocorrer o que ocorreu em 2014, 

e o Governo já refez, o Governo já indicou uma taxa de juros de 11.6%, o Governo 

já indicou um crescimento de 2% em vez de 3%, e o Governo já indicou uma 

inflação de 6% em vez de 4,5%.  

(Manifestações no plenário.) 

Portanto, eu acho que nós estamos avançando, mas nós temos aqui um 

dilema. Quero aqui repetir, não votei na Presidenta Dilma. No meu Estado, o 

candidato à Presidência Aécio Neves ganhou a eleição. Nós não estamos discutindo 

aqui eleição nem política, nós estamos discutindo aqui estabilidade econômica, 

sinalização econômica para o futuro, nós estamos discutindo aqui que sinal este 

País vai dar para credores internos e externos. O superávit não será esse, mas que 

tipo de tratamento nós vamos dar? Nós temos que dar um tratamento transparente, 
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cristalino e pedagógico, para que em 2015 não se tenha condições de passar pelo 

que estamos passando em 2014. 

Por conta disso tudo, eu dou parecer contrário a todos os destaques — são 

39 destaques que propõem diferenciação dessa questão do projeto de lei que 

apresentei — e contesto a contestação do Deputado Izalci, porque entendo que a 

Lei de Responsabilidade Fiscal não está sendo descumprida. Nós não estamos 

alterando meta, não estamos alterando a Lei de Responsabilidade Fiscal, estamos 

ampliando a margem de abatimento de uma meta que existe, que vai ficar aí e que 

será abatida para ter um resultado fiscal primário, se o resultado apontar — e eu não 

tenho número ainda, porque o número não foi fechado.  

Esse é o meu parecer.  

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, ele está confessando... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Terminado. V.Exa. 

apresentou, defendeu, e ele fez a apresentação. 

Nos termos do art. 15, inciso VIII , da Resolução 01, de 2006, do Congresso 

Nacional, esta Presidência decidiu pelo deferimento...  

Vamos votar a contestação. Vamos agora colocar em votação a contestação, 

orientando todos aqui: se a contestação for aprovada, cai o relatório do relator.  

Portanto, vou colocar em votação.  

(Tumulto no plenário.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Calma!  Esperem! Antes 

vamos fazer o encaminhamento.  

O SR. DEPUTADO IZALCI - Izalci em primeiro.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Izalci em primeiro. Aí, sim, 

V.Exa. tem o direito de encaminhamento, mas não pode ser questão de ordem. Será 

encaminhamento. Serão de dois em dois: dois contra e dois a favor.  

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, a Lei de Responsabilidade Fiscal 

exige, além do cumprimento, que não foi acatado pelo Governo, fiscalização e 

transparência.  

Para fiscalizar, Sr. Presidente, tem que ter números. Como é que vou 

fiscalizar, se não sei qual é a meta?  

(Tumulto no plenário.)  
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O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, V.Exa. tem que me garantir a 

palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Encaminhamento é 1 

minuto.  

O SR. DEPUTADO IZALCI - São 5 minutos.  

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para encaminhamento, é 1 

minuto.  

O SR. DEPUTADO IZALCI - Deixa eu falar, Sr. Presidente!  

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Orientação que é 1 minuto, 

Presidente.  

O SR. DEPUTADO IZALCI - Zera lá, Presidente, eu preciso falar.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Volta lá. Tem V.Exa. 1 

minuto. Mas, pelo amor de Deus, 1 minuto apenas.  

O SR. DEPUTADO IZALCI - Está bem.  

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Isso é encaminhamento, Sr. 

Presidente. Vocês estão confundindo as bolas.  

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, deixe-me dizer a V.Exa. e aos 

pares que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige fiscalização, transparência. Como 

é que alguém vai fiscalizar se o relator não coloca o número?  

Vou dizer a V.Exa., se o relator acatar o que ele disse... Veja aqui, o PAC foi 

129 bilhões, a desoneração, 249 bilhões, e se ele for deduzir tudo isso, vai dar um 

déficit de 100, 200 bilhões.  

Portanto, tem que ter um número.  

Relator, peço a V.Exa. que... 

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Deputado Izalci, leia o que está escrito 

aí: “até...” Deputado, pode chegar até lá; pode ser menos, Deputado. Tem um “até” e 

esse “até” é fundamental. Pelo amor de Deus, aprenda a ler!  

O SR. DEPUTADO IZALCI - Não, senhor! Vai me garantir a palavra, Sr. 

Presidente? Assim não consigo falar, raciocinar.  

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Presidente, o Deputado Izalci... 

Presidente, tudo tem um limite.  
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O SR. DEPUTADO IZALCI - Presidente, eu sou auditor. Não tem como 

fiscalizar... Pode ser “até”, mas esse “até” é o quê? É um cheque em branco? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O tempo de V.Exa. já 

terminou. Desculpe, mas terminou.  

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Senador Romero Jucá, V.Exa. sabe que não dá 

para fiscalizar se não tiver definido um valor. Não tem como.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Cláudio Puty. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Presidente, ele tem direito a 5 

minutos. 

O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Muito rapidamente, encaminho contra, 

a favor da posição do Senador Romero Jucá por um motivo muito simples, nós 

estamos propondo uma banda de redução do superávit primário. A Oposição está 

propondo um ponto, um valor que será desmoralizado, porque nós não temos 

condições de estabelecer isso nenhum dos anos em que votamos a LDO, que foi 

tratado como ponto. Isso é a maior invencionice da Oposição.  

Portanto, votamos “não”. 

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

encaminhar, Pauderney Avelino. 

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Contra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não, pode ser a favor. Isso 

aí é V.Exa. que decide.  

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Obrigado.  

Sr. Presidente, o Relator Romero Jucá é um homem que consegue fazer 

malabarismos insuperáveis.  

Ora, ele não está fixando meta nenhuma na LDO, no PLN 36, porque até o 

“até” a que V.Exa. se referiu foi suprimido do texto de V.Exa., que estava constando 

no projeto de lei original.  

O projeto alterado é o seguinte, o art. 3º: a meta de superávit a que se refere 

o art. 2º pode ser reduzida no montante das desonerações... 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu não conheci o outro, então, Sr. Presidente.  

(Não identificado)  - Deixa ele concluir.  
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Já encerrou V.Exa. 1 

minuto.  

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - “Poderá ser reduzido até o 

montante”. V.Exa. manteve o até, só que não importa, não tem número aqui para 

V.Exa. se referir.  

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

encerrado. 

O SR. DEPUTADO GERALDO THADEU - Tempo, Sr. Presidente! 

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Portanto, para cumprir o que 

diz a lei, V.Exa. deveria manter aqui o número de, pelo menos, 106 bilhões, que o 

relatório do 5º bimestre está dizendo.  

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

encaminhar, o Deputado Daniel Almeida. 

O SR. DEPUTADO DANIEL ALMEIDA - Sr. Presidente, o Senador Romero 

Jucá foi absolutamente claro sobre o mérito desta matéria. Não há dúvida. O que a 

Oposição não quer é reconhecer que esta medida é absolutamente essencial para 

manter o nível de emprego no Brasil, para manter as ações do PAC, que compra 

máquinas para estruturar as nossas Prefeituras, que faz desoneração na folha de 

pagamento. É isso o que a Oposição não quer reconhecer.  

Por isso, Sr. Presidente, o assunto está absolutamente claro. Votamos “não”. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Então, não houve essa contestação? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vou colocar em votação a 

contestação do Deputado Izalci.  

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

(Não identificado)  - Para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Já foi encaminhado. Já foi 

orientado. 

(Não identificado)  - Foi, Sr. Presidente. Vamos votar. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - A contestação está em 

votação na representação da Câmara dos Deputados.  

Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

(Não identificado)  - Já foi orientada. 
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O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Para orientar, Presidente. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Orientado, não! 

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

Em votação na representação do Senado Federal. 

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

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

Agora, passamos à... 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu não posso orientar? Está no Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Solicito ao Relator que 

proceda ao voto da emenda admitida. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - V.Exa. está protelando novamente, Sr. 

Presidente. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Sr. Presidente, V.Exa tem que 

aprender que num processo de votação existe encaminhamento e orientação. E 

V.Exa. sistematicamente desmoraliza o Regimento desta Casa. Isso é um absurdo, 

Presidente! 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Vocês já erraram na outra. Façam 

direito. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Pelo amor de Deus! 

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

encaminhou.   

O SR. DEPUTADO IZALCI – Mas eu quero orientar. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Mas eu estou falando em orientar. 

É diferente de encaminhar, Sr. Presidente.  

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Vocês já erraram na outra sessão.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Um minuto. Vamos lá.  

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, eu quero fazer um apelo aqui. 

Quero fazer um apelo ao Relator em nome dos auditores do Brasil, em nome do 

Tribunal de Contas, em nome dos órgãos fiscalizadores. Como é que se vai avaliar 

alguma coisa se não se sabe o número, se é superávit, se é déficit, quanto é? 

Portanto, eu quero aqui orientar não só a minha bancada, mas a bancada de bom 

senso, independente da cor partidária, que observe tecnicamente. É impossível 
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fiscalizar qualquer coisa quando você não tem o número, o elemento. Então, faço 

um apelo ao Senador Jucá. 

Votamos “não”. 

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

Olha, eu fui condescendente. Nós já havíamos votado. Tudo bem.  

(Não identificado)  - Orientação é para o partido, Presidente.  

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

encaminhar. Encaminhar a votação do relatório  

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Orientar, orientar. Querem que eu 

desenhe?  

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Sr. Presidente, uma questão de 

ordem. Eu quero me referir ao art. 154. Eu só queria que houvesse uma 

manifestação do assessoramento institucional técnico da Comissão de Orçamento, 

que reza aqui.  

Tudo bem, o Senador Romero Jucá, com sua inteligência e sapiência bem 

acima da minha, deve ser, está dizendo que isso não afronta a Lei de 

Responsabilidade, que nós estamos aprovando tudo o que é certo. Nós não 

concordamos. Aqui o art. 154 diz isso: que a assessoria técnica desta Casa, desta 

Comissão deveria se pronunciar, exatamente porque aqui reza isso.  

O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Isso é brincadeira, Sr. Presidente. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Por quê? Brincadeira é o que vocês 

estão fazendo: encobrindo um crime da Presidente Dilma. Vocês estão encobrindo 

um crime da Presidente Dilma.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Rejeito a questão de 

ordem.  

(Não identificado) - Sr. Presidente, qual é a questão de ordem, afinal? 

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

(Não identificado) - Para orientar. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para orientar. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, atende razão o Deputado 

Izalci quando apresenta contestação orçamentária. O povo brasileiro que assiste a 

essa sessão está curioso, porque hoje vai aprender duas novas figuras 
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orçamentárias. Primeiro, como disse o Deputado Caiado, um superávit negativo. 

Ninguém no Brasil nunca escutou falar em superávit negativo. E, segundo, com uma 

meta “até”. Até o quê? Nós tínhamos uma meta: era de 167 bilhões, podendo abater 

das despesas do PAC, desoneração, 67 bilhões. Ou seja, daria 100 bilhões a meta. 

Agora, você tem “até”... Até onde? Não existe meta “até”...  

Atende razão ao Deputado Izalci quando questiona o Relator sobre um valor. 

Um bilhão? Dois bilhões? Dez bilhões? Vinte bilhões? O povo brasileiro, os 

investidores, o mercado externo não podem conviver com essa insegurança fiscal 

que nós estamos estabelecendo aqui na votação do PLN nº 36.                                                                               

Por isso, oriento a bancada do Democratas que vote favorável à contestação 

que o Deputado Izalci apresentou, uma vez... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Já foi votada. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Mas a orientação da bancada é para que 

vote favorável. Não foi votado, não. Nós vamos votar. Eu estou orientando a minha 

bancada.  

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Sr. Presidente, sobre a minha questão 

de ordem. 

Senador, Senador, tem que cumprir. Cadê a análise técnica da assessoria 

técnica daqui? Não, o senhor não representa isso. Tem que ser da assessoria 

técnica, não da sua assessoria. 

(Não identificado) - Vamos votar, Presidente! 

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

seguinte: nós já votamos,... 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Quer que eu leia de novo?  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) – ... eu pedi para vocês 

orientarem. Tudo bem. Foi deferida por mim. Nós colocamos em votação a 

contestação. Foi votada.  

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO -  Presidente, a minha questão de 

ordem. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Mas sem orientação de bancada?  

(Intervenções paralelas ininteligíveis.) 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Então, vamos colocar em 

votação.  

Em votação na Câmara. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - A contestação. 

(Não identificado) - A questão de ordem foi indeferida. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - É a contestação, não é, Presidente? O que se 

está votando, Presidente? 

(Não identificado)  – Quero declarar meu voto. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Eu quero contestar a questão de 

ordem, Sr. Presidente. 

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

Os Srs. Deputados que concordam permaneçam como se acham. (Pausa.) 

Rejeitado. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Eu estou contestando a minha 

questão de ordem. Quero que fique registrado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Agora, para encaminhar o 

relatório que está em votação. Quer dizer, encaminhar as emendas.  

O SR. DEPUTADO IZALCI - Quem é o Presidente aqui? É o Relator ou o 

Presidente que comanda isso aí?  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - É que vocês me fazem 

tanta pergunta que... 

Agora, em votação o relatório na representação do Senado Federal. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Relatório não, Presidente, é o 

requerimento. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - A contestação! É a contestação, Presidente! 

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

gente! É tanta coisa que a minha cabeça já não funciona. Está a mil por hora aqui. 

Vamos encaminhar o relatório. 

Está em votação na Câmara dos Deputados o encaminhamento da votação 

do relatório.  

Alguém vai encaminhar? 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Eu estou inscrito. 
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O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu! 

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

Filho, Izalci. 

(Não identificado) - É um de cada lado, Presidente! 

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA – Presidente Devanir, a favor, Deputado 

Silvio Costa. Coloque aí. 

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO – Deputado Pauderney. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Quero encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Um contra e um a favor. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Dois e dois. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não, dois contra e dois a 

favor.  

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Cinco minutos, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Por 5 minutos. 

O Senador Humberto Costa, os Deputados Mendonça Filho, Ronaldo Caiado 

e Silvio Costa. 

Deputado Mendonça Filho. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Sr. Presidente, eu quero ler aqui: 

“CAPÍTULO VI 

DOS CRIMES CONTRA A LEI ORÇAMENTÁRIA 

Art. 10. São crimes de responsabilidade contra a lei 

orçamentária: 

.................................................................................. 

4 - Infringir , patentemente, e de qualquer modo, 

dispositivo da lei orçamentária.” 

É justamente o que o Governo está patrocinando no Congresso Nacional, na 

noite de hoje: desmoralizando, rasgando a Lei Orçamentária, rasgando a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e rasgando a Lei de Responsabilidade Fiscal.  

É um absurdo ao que nós assistimos hoje no Congresso Nacional. O Governo 

da Presidenta Dilma literalmente desmoralizou a política econômica. Na verdade, o 

que produziu toda essa política econômica populista de irresponsabilidade fiscal? 

Produziu duas coisas básicas: estagnação de um lado e inflação do outro. A inflação 
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é crescente, está fora do teto da meta fixada pelo Governo e crescimento econômico 

que é bom, o Brasil hoje ocupa a lanterna na América Latina. Perde talvez para a 

Venezuela e Argentina. Então, o Brasil está estagnado, paralisado por conta dessa 

política econômica desastrosa... (Pausa.) 

Não, Sr. Presidente, eu tenho direito a 5 minutos. Para encaminhamento são 

5 minutos.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Até 5 minutos. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Até, não, são 5 minutos. É o 

Regimento. Leia o Regimento, Presidente, por favor.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado  Caiado, eu 

estou falando com o Deputado Mendonça. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - São 5 minutos. É o Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Já foram 3 minutos. Tudo 

bem. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Então, eu quero dizer a V.Exa. e 

aos Senadores e Deputados presentes que a gente está assistindo à 

desmoralização completa da política econômica do Governo, porque desmoralizado 

já foi, há muito tempo! As promessas da Presidenta Dilma eram de que iria governar 

com juros baixos, e já começaram a subir os juros no período pós-eleição; que o 

povo brasileiro teria tarifas módicas na área elétrica, e ela já mandou reajustar as 

tarifas de energia elétrica no Brasil; que o preço da gasolina e de outros 

combustíveis não iria subir, e tudo isso subiu. Por quê? Porque ela perdeu o controle 

da economia. E esse sinal de populismo econômico que foi comandado pela equipe 

do Ministro Guido Mantega chegou ao fim mais triste. Tão triste que houve a 

intervenção do ex-Presidente Lula, numa reunião histórica lá na Granja do Torto, 

para enquadrar a Presidenta da República Dilma Rousseff e fazê-la ver que ou ela 

recuava na sua tendência populista ou iria terminar realmente o seu governo de 

forma trágica. Essa é a verdade, Presidente. E, hoje, a Presidenta teve que engolir 

um ortodoxo no Ministério da Fazenda. Vai anunciar esta semana. Um ortodoxo no 

Ministério da Fazenda! Tem petista aqui com febre. Estão arrepiados por conta 

dessa situação, porque o ajuste vai ter que ser severo. E tudo o que ela pregou 

durante a campanha política está sendo desmoralizado pelos fatos concretos.  
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Então, mais uma vez eu quero insistir: que o Governo não atente contra a 

responsabilidade fiscal. 

O Senador Romero Jucá produziu um relatório que vai entrar para a história 

da economia internacional, com meta de superávit consagrando o termo “resultado”. 

Eu acho que o anedotário econômico internacional... 

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

encerre. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Sr. Presidente, eu tenho direito a 5 

minutos. Eu vou falar os 5 minutos. Eu tenho mais dois minutos de tempo para falar. 

Mais 1 minuto, pelo menos. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Mas encerre. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Eu quero dizer a V.Exa. que esse 

relatório vai entrar para a história econômica internacional dizendo como você não 

pode tocar uma política econômica. A gente tinha um superávit primário da ordem de 

116 bilhões de reais e está se autorizando um abatimento de 106 bilhões de reais. O 

que é pior: nem isso vai ser cumprido. Já se sabe que essa meta vai ser 

desmoralizada também. E é por isso que o Relator, atendendo à recomendação da 

área econômica do Governo, produziu um primor de relatório, com esse termo 

“resultado” no lugar de “meta”. Então, o resultado virou meta. É realmente 

desmoralizante, arrepiante. Infelizmente, o Brasil está no fundo do poço. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para encaminhar 

favoravelmente, tem a palavra o Deputado Silvio Costa. 

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Bom, na verdade, Deputado Mendonça 

Filho, Deputado Pauderney, Deputado Nilson, eu quero começar agradecendo à 

Oposição. Vejam, com o apoio da Oposição nós conseguimos desonerar 54 setores 

da indústria, 142 setores da micro e pequena empresa. Repito: com o apoio da 

Oposição! E essa desoneração foi aproximadamente, futuro Senador Caiado, de 76 

bilhões. Eu lembro de Deputado da Oposição lá do meu Estado que colocou até 

outdoor, comemorando a desoneração da cesta básica. Acho que a Oposição fez 

muito bem ao Brasil quando apoiou essa desoneração.  
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Agora, a mesma Oposição que fica aqui gritando, fazendo um show, é a 

Oposição, por exemplo, que defende o fim do fator previdenciário. A Oposição quer 

exigir responsabilidade pública e não dá exemplo de responsabilidade pública.  

Veja, Deputado Pauderney, nós temos um déficit nas duas previdências do 

Brasil de, aproximadamente, 105 bilhões/ano. Na hora em que a gente verifica esse 

déficit de 105 bilhões /ano e alguém defende o fim do fator previdenciário, que foi um 

grande acerto do PSDB, foi um acerto da Oposição, isso não sinaliza, Deputado 

Ronaldo Caiado, como a posição política correta.  

Não dá para a gente ficar ouvindo críticas inconsistentes. Por exemplo, nós 

estamos com problema no FAT — eu até discordo um pouco da Ministra. Nós 

precisamos da ajuda da Oposição para ajudar o Brasil, porque Oposição não é só 

para criticar.  

Nós estamos com um problema no FAT. O Governo vai ter que fazer um 

aporte de, aproximadamente, 20 bilhões no FAT, por conta do abono salarial, por 

conta do seguro-desemprego. Nós estamos, sim, com esse problema.  

As contas do Brasil, ainda este ano, podem até dar um superávit de 10 

bilhões, mas se nós não sinalizarmos, Deputado Pauderney, para um profundo 

ajuste fiscal, teremos problemas sérios no País. E a Oposição tem que entender que 

é fundamental sinalizar para esse ajuste fiscal.  

Sabe em quanto cresceu o investimento do PAC, Deputado Caiado? 

Quarenta e sete por cento. Se V.Exa. juntar a desoneração, que deu 76 bilhões, com 

o incremento... 

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Num ano eleitoral. 

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Não cabe aparte, Deputado Pauderney. 

Se V.Exa. juntar, dá 105 bilhões. O que a gente está propondo, o Senador Romero 

Jucá tem razão mesmo, é uma meta que ele estabeleceu, e não está mudando 

absolutamente nada. Eu fiquei ouvindo a Oposição, os gritos da Oposição o tempo 

todo, para ver se alguém me convencia a mudar o meu voto.  

Vejam, V.Exas. reclamam, mas sabem quanto é, na verdade, a dívida líquida 

do Brasil? É a menor da história: 35%! Sabem quanto representam as nossas 

reservas cambiais? É a maior da história: 375 bilhões!  

(Não Identificado)  - Nobre Deputado, o Governo vota... 
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O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Eu vou concluir, eu vou concluir.. 

(Não Identificado)  - O Governo vota, nobre Deputado, o seu conselho aqui... 

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA  - Eu sei, mas deixe-me dar um carão na 

Oposição. Vejam... 

O SR. DEPUTADO VILSON COVATTI - O tempo, Presidente. 

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Rapaz, deixe-me falar! 

O SR. DEPUTADO VILSON COVATTI - O tempo, Presidente. 

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Ah, Presidente, o tempo, Presidente. 

Deixe-me terminar, meu irmão! 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Faltam 15 segundos.  

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Bom, faltam 15 segundos... 

O SR. DEPUTADO VILSON COVATTI - Vai, Silvio, fale mais, Silvio. 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Foi interrompido! Ele foi 

interrompido, Sr. Presidente. Garanta os 2 minutos dele. 

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Rapaz, eu não estou preocupado, não, 

sabe por quê? A gente fica aqui até 4 horas da manhã, mas a gente vai aprovar. 

Então, só para concluir, eu queria que a parte competente da Oposição, que sabe de 

alguma coisa, nos convencesse, porque existem pessoas na Oposição que, 

lamentavelmente, não sabe nem o que é superávit primário e vem para cá discutir. 

O SR. DEPUTADO VILSON COVATTI - Terminou o tempo, terminou o 

tempo. 

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Era o que eu tinha dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Encerrado o seu tempo, 

Deputado Silvio Costa. 

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Dificilmente, discurso muda 

vota para quem já está com a cabeça feita, Deputado Silvio Costa. 

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

Ronaldo Caiado. 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares. Sr. Presidente, o que fica nítido e o que foi aqui colocado é que 

ninguém desconhece a capacidade do Relator, o Senador Romero Jucá, nessa sua, 

diria, mutação. É aquilo que nós, na Medicina, temos uma dificuldade enorme para 
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combater o vírus, porque a mutação é muito rápida. V. Exa. tem uma capacidade de 

mutação; é uma coisa ímpar.  

Veja bem, conseguiu fazer com que o relatório tentasse convencer a 

população de que agora nós estamos tranquilizando o mercado. Senador, onde 

V.Exa. ouviu isso? Por onde andei neste País, nesses últimos dias, a posição de 

V.Exa. intranquilizou o Brasil. V. Exa. foi motivo até de ironia nos estúdios de 

debates de economistas que disseram  que V. Exa., agora, cravou o termo 

“superávit negativo” e depois criou a meta de resultados. 

Então, são situações que nos deixam extremamente constrangidos. Sabe por 

quê? Porque eu ouvi o Deputado Silvio Costa dizer que o FAT vai ter que colocar 

mais 20 bilhões. 

Vocês se lembram de quando o Lula repassou dinheiro do FAT para as 

centrais sindicais? Nós impusemos o controle do TCU, que ele vetou, e esta Casa 

manteve o veto. E hoje as centrais sindicais estão aí utilizando o dinheiro do FAT, 

sem controle do TCU. 

E aquilo que o nosso colega Deputado Nilson colocou muito bem, em relação 

ao relatório técnico... Quando o TCU vetou o repasse às obras que ali estavam 

inviabilizadas, por ter sido identificado todo o grau de corrupção, esta Casa manteve 

o veto, e o Presidente da República revogou aquela decisão anterior. E os 

Deputados Federais e Senadores nada fizeram. 

Quer dizer, esta Casa está contribuindo para a desmoralização do Congresso 

Nacional por ações do Executivo. O que nós temos a ver com o uso da máquina? 

Nobre Relator, se V.Exa. apoiou Aécio, por que tem que apoiar o Governo, que 

utilizou nos últimos meses 20 bilhões de reais indevidamente na campanha 

eleitoral? 

São 20 bilhões de reais, Sr. Presidente, no mês de setembro. Ele extrapolou a 

meta em 20 bilhões de reais. Nós sabemos que isso é uso eleitoreiro de recurso 

público. Nós sabemos que isso foi feito para ganhar a eleição. Isso é crime! Esse 

ajeitamento de última hora da LDO é porque querem salvar a Presidente, para que 

ela não incorra em crime de responsabilidade. Essa é a grande verdade. 

Agora, por que esta Casa tem que avalizar isso? Por que esta Casa tem que 

descumprir o que a LDO determina, se a meta é essa, se já foi autorizado o rebate 
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que seria feito? Por que agora, de maneira genérica, até que atinja... Desde que 

tenha todo o investimento do PAC e de desoneração...  

Quem disse a V.Exa., Sr. Relator, que com a desoneração nós arrecadamos 

menos? Pelo contrário. Nós arrecadamos mais ainda: 0,38% em relação ao ano 

anterior. E a desoneração aumentou a produção. 

O que inviabilizou o Governo foi o aparelhamento para as campanhas 

eleitorais. O que inviabilizou o Governo foi o petrolão, com bilhões e bilhões de reais 

que foram desviados, quebrando a PETROBRAS, os fundos de pensão, o FAT, o 

Banco do Brasil e o BNDES. Essa é a realidade do Governo Dilma. É o Governo 

que, sem dúvida nenhuma, mais dilapidou o patrimônio público neste País. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para encaminhar 

favoravelmente, concedo a palavra ao Senador Humberto Costa. 

O SR. SENADOR HUMBERTO COSTA - Sr. Presidente, eu serei bastante 

econômico, até porque todos os Deputados e Senadores estão perfeitamente 

esclarecidos quanto ao que está em votação. 

O Governo apresentou essa proposição de que fizéssemos uma revisão da 

meta do superávit neste ano. Isso não foi feito por um desejo do Governo, mas por 

uma necessidade concreta e, acima de tudo, pelas repercussões que pode haver 

caso essa medida não seja devidamente aprovada pelo Congresso Nacional, entre 

elas a dificuldade de se fazer o repasse de recursos para Estados e Municípios, para 

a continuidade de obras que estão medidas e aguardando recursos. 

E, depois de tantas discussões, depois de tantas colocações, parece-me que 

nós estamos plenamente conscientes da importância de votar positivamente, 

favoravelmente a essa matéria. Então, encaminho o voto sim. 

Muito obrigado. 

O SR. DEPUTADO IZALCI  - Sr. Presidente, pelo PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. quer o quê? 

O SR. DEPUTADO IZALCI  - Estou inscrito. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para encaminhamento da 

matéria? 

O SR. DEPUTADO IZALCI  - Sim, por 5 minutos. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não tem, pelo amor de 

Deus! 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, tem encaminhamento, V.Exa. 

sabe que tem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Já foram dois favoráveis e 

dois contra. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Não foi, Sr. Presidente, só foi um do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Dois, foram dois. Os 

Deputados Mendonça Filho e o Ronaldo Caiado. 

O SR. DEPUTADO IZALCI  - São dois do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Silvio Costa e 

Senador Humberto Costa. Não são dois por partido, não. 

O SR. DEPUTADO IZALCI  - Eu fui o primeiro a me inscrever. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Está bem, 5 minutos. 

O SR. DEPUTADO VILSON COVATTI  - O cara está ganhando no grito! 

O SR. DEPUTADO IZALCI  - Sr. Presidente, o que nós estamos votando aqui 

hoje... 

O SR. DEPUTADO VILSON COVATTI - Não pode, corta o microfone, Sr. 

Presidente. 

(Manifestações simultâneas — ininteligíveis.) 

O SR. DEPUTADO IZALCI  - Eu quero dizer ao Relator... Sr. Presidente, 

V.Exa. já me concedeu os 5 minutos. Eu quero alertar as lideranças do Governo. O 

que o Relator está fazendo, Sr. Presidente, é levar a Presidenta Dilma a cometer 

mais uma irregularidade. E vou dizer por quê. Segundo o que consta da Lei nº 

10.028, art. 5º, fixar meta mínima obrigatória na LDO é tão relevante que prevê 

infração administrativa contra as leis de finanças públicas àqueles que não 

contenham as metas fiscais na forma da lei. 

O que nós estamos fazendo aqui hoje, Sr. Presidente, não é anistia, não é 

mudar a LDO, isso aqui é a votação da lei de delação premiada. Nós estamos 

votando delação premiada. Veja o que diz o art. 85 da Constituição: 
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“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.”  

E aí eu quero reforçar que o próprio Ministério Público, a CGU, o Tribunal de 

Contas da União não terão como exercer a sua... 

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA  - Presidente, pelo amor de Deus! O 

Deputado Izalci está passando dos limites. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Calma, Deputado Silvio. 

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA  - Calma, não! 

O SR. DEPUTADO IZALCI  - ...o Tribunal de Contas, a CGU precisam 

fiscalizar. Como é que vai fiscalizar se o Relator não define, como diz a Lei nº 

10.028, art. 5º... A Presidente da República poderá ainda, além do que já cometeu, 

cometer infração administrativa, que pode levar, inclusive, à inelegibilidade. 

Portanto, Sr. Presidente, eu quero pedir ao Relator que não cometa... Porque 

quem vai pagar não é o Relator, quem vai responder por isso é a Presidente da 

República. Eu quero, inclusive, conclamar o Líder do Governo, que está aqui, para 

que fique atento a isso que está previsto na Lei nº 10.028. Nós temos que definir um 

valor numérico para que seja verificado se foi atingido ou não.  

Agora, o que está acontecendo — e o Senador Romero Jucá confessou — é 

que, pela primeira vez na história deste País, nós estamos votando uma LDO sem 

definir metas. A meta não é real, não é numérica. É isso que está acontecendo. 

Portanto, Sr. Presidente... 

O SR. DEPUTADO PROFESSOR SETIMO - Isso é um repeteco. 

O SR. DEPUTADO IZALCI  - Não é repeteco. O Relator disse aqui que há não 

sei quantos anos se vota a LDO dessa forma. Não é verdade! É a primeira vez na 

história deste País que se está mudando uma LDO e não definindo numericamente 

qual é o déficit — não é nem superávit! —, qual é o déficit primário, porque o déficit 

poderá ser superior, se aplicado o que se está querendo, a 300 bilhões, se forem 

abatidos o PAC e as desonerações. 
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Eu quero dizer aqui, contestando o Deputado Silvio... O Deputado Silvio 

Costa disse aqui que nós votamos a desoneração da folha, votamos o PAC. Mas o 

que fez com que as contas não fechassem não foi o PAC, não foi a desoneração, 

foram as despesas irresponsáveis deste Governo, foram gastos e mais gastos sem 

observar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Portanto, o Relator — quero registrar isso em Ata — está induzindo a 

Presidente da República a cometer mais uma irregularidade sob pena de responder 

depois juridicamente e no Conselho de Ética da Presidência. 

Era isso, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Feitos os 

encaminhamentos, há sobre a Mesa requerimento do Deputado Mendonça Filho: 

“Requeremos a V.Exa., nos termos do art. 186, § 2º do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados, a votação nominal do PLN nº 36, de 2014.” 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu vou ser muito breve, ressalvados os 

destaques. 

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

O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu estou calmo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - No Regimento, art. 41, diz 

até 5 minutos. Eu vou dar 3 minutos: dois favoráveis e dois contrários. Não, 3 

minutos está bom. 

Quem está inscrito? 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu, Sr. Presidente, eu sou o subscritor. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - São dois. 

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Pelo Regimento, quem fala é o autor do 

Requerimento, pelo amor de Deus! 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Pelo Regimento... 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Dois e dois. 

(Intervenções simultâneas. Ininteligíveis) 

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

V.Exa. encaminhou, V.Exa. ... 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Eu vou encaminhar. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, quero me inscrever. 
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O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Encaminho contra. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Deputado Izalci! Deputado Izalci! 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Deputado Nilson Leitão. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Nilson Leitão. 

Deputado Pauderney Avelino, não, pois já está encaminhando lá. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - São dois. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - São dois. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Art. 41, são dois e dois. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Quem vai encaminhar 

favoravelmente ao requerimento? Deputados Mendonça Filho e Nilson Leitão; 

Deputado Cláudio Puty e Senadora Gleisi Hoffmann. 

Tem V.Exa. 3 minutos. 

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - O autor fala e mais dois. 

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

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Sr. Presidente, eu acho que é 

muito importante que fique consignado voto a voto, Deputado por Deputado, 

Senador por Senador, quem vai avalizar esse ato de irresponsabilidade fiscal que é 

a alteração da LDO. 

O Governo havia fixado uma meta de superávit de 116 bilhões de reais. Hoje 

encaminha para o Congresso Nacional uma possibilidade de abater até 106 bilhões 

de reais. E o Relator da matéria, o eminente Senador Romero Jucá, rasga até o 

compromisso de meta, ele simplesmente fixa um resultado. 

Eu tenho certeza — eu quero repetir, para fixar, a gente tem que repetir, para 

fixar — de que o Senador Romero Jucá é suficientemente inteligente para saber que 

isso é uma aberração, um absurdo. Ele está cumprindo aqui a orientação, a ordem 

do Palácio do Planalto, da equipe econômica, porque ele não teve competência para 

gerir a economia, desmoralizou a economia brasileira, jogou o País numa recessão. 

O Brasil hoje vive um misto de estagnação econômica com inflação acima da meta. 

A inflação no supermercado para o povo é de 10% ao ano. Essa é a realidade. E, 

infelizmente, a gente tem que ouvir aqui discursos comparando a realidade do Brasil 

à realidade econômica do Japão, da França, da Itália, com uma dívida pública maior, 

mais cujo financiamento é módico, é muito inferior ao da realidade brasileira. 
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Então, eu quero, Sr. Presidente, com esse requerimento, que cada um bote a 

sua digital, que cada um coloque o seu voto para que o Brasil possa observar, cada 

um possa avalizar ou não um ato de irresponsabilidade, um ato de afronta à Lei de 

Responsabilidade Fiscal, um ato de agressão à lei que rege os crimes de 

responsabilidade, que é a Lei nº 1.079, de 1950, que, infelizmente, está sendo mais 

uma vez desmoralizada por este Governo. E a Presidente não teve tutano, não teve 

coragem de seguir adiante nessa política econômica irresponsável. Tanto é que já 

demitiu anteriormente o Ministro Guido Mantega e está trazendo para substituir 

Guido Mantega e sua equipe econômica um ortodoxo de carteirinha. Nada contra o 

futuro Ministro da Fazenda. Eu acho até que ele é ortodoxo demais, mas o PT vai ter 

que engolir isso. 

Infelizmente, essa é a realidade, porque quer demonstrar ao mercado mais do 

que... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Tempo encerrado. 

Com a palavra o Deputado Cláudio Puty para encaminhar contrariamente. 

O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Sou contra, porque a Oposição sabe 

que pode pedir verificação nominal depois. Então, se ela quer ver as nossas digitais, 

se quer ver em quem nós votamos, que peça verificação nominal logo após esta 

votação. Portanto, encaminhamos contra o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para encaminhar 

favoravelmente, tem a palavra o Deputado Nilson Leitão. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Sr. Presidente, eu acho que neste 

momento o PT já se expôs. Eu fico aqui imaginando o sacrifício do Senador Romero 

Jucá ao assumir essa missão, quando o Brasil inteiro, os contabilistas deste País, os 

economistas deste País, os articulistas deste País estão escrevendo em todos os 

jornais regionais, no País, estarrecidos com o absurdo que é o encaminhamento 

desse PLN. 

O que o Brasil precisava fazer neste momento? É tão bom ter humildade! 

Parece que o Governo do PT perdeu a humildade faz tempo, está muito distante de 

ter humildade. Essa palavra não faz mais parte do dicionário deste Governo e desse 

partido. Se tivesse humildade, assumiria: “Olhe, eu gastei mais do que recebi.” 

Agora quer resolver isso com uma mudança, com uma manobra de lei. Imaginem se 
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os todos os Prefeitos do Brasil inteiro fizessem isso; se todos os Governadores 

fizessem isso; se todos os ordenadores de despesa doe País fizessem isso, 

cometessem um erro nas metas fiscais, não alcançassem as metas fiscais, 

gastassem mais do que recebessem, não tivessem responsabilidade ao gerir o 

dinheiro público. 

Eu tive a felicidade, Senador Romero Jucá, como Prefeito, por duas vezes, de 

ganhar o prêmio da Lei de Responsabilidade Fiscal, entre os seis Municípios do 

Brasil. Um Município pequeno, do interior de Mato Grosso. Eu me senti muito 

orgulhoso com aquilo, porque não sou nenhum expert no assunto, mas tive a 

honradez de olhar para o meu povo e dizer: “Olhe, eu respeitei o dinheiro público.”  

A Presidente Dilma está quebrando — quebrando! — a história da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Aliás, não é nenhuma surpresa porque o PT votou contra a 

Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas muitos de vocês que estão aqui votaram a 

favor. Entenderam que isso melhorou o Brasil. O que vocês estão fazendo com o 

Brasil, com as contas públicas, é exatamente deixar o Brasil de joelhos para o 

mundo, envergonhado. Está todo mundo vendo o que está acontecendo com o País, 

querendo este Governo mais uma vez ser campeão da maquiagem. 

Mas, por outro lado, Senador Romero Jucá, por outro lado, ao encaminhar 

esse PLN para esta Comissão e para este Congresso, a Presidente Dilma e o PT 

reconhecem e assumem que falharam com o País; falharam na gestão. A Presidente 

deixou de ser aquela gerente apregoada pelo Lula lá atrás. Ela não é gerente nem 

de quitanda, porque não consegue cuidar das contas públicas. É vergonhoso o que 

está acontecendo neste Congresso hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - A última a encaminhar é a 

Senadora Gleisi Hoffmann. 

A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN - Sr. Presidente, para encaminhar 

contra o requerimento. Nós já demonstramos aqui, em votações seguidas, o 

posicionamento da maioria desta Comissão. Se a Oposição quer realmente verificar 

a votação, que requeira depois a verificação. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Para orientar as bancadas, Sr. 

Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Em votação. 
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O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Orientação, Sr. Presidente. 

Orientação, Presidente, 1 minuto. 

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

Deputado Felipe Maia, pelo Democratas. 

Deputado Izalci, pelo PSDB, 1 minuto. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, a bancada do Democratas 

faz questão de se posicionar de forma clara perante a opinião pública 

contrariamente a esse projeto de lei. O que se está fazendo aqui é desrespeitar as 

metas fiscais estabelecidas na LDO de 2013. O Governo está rasgando o dinheiro 

público com outras finalidades, finalidade eleitoral. Vamos ser transparentes. A LDO 

de 2013 estabeleceu para 2014 a meta de 167 bilhões, e já existia o desvirtuamento 

de 67 bilhões para que o Governo pudesse gastar com desonerações, com obras do 

PAC. Mas o Governo se perdeu. Aqui alguns dizem que Deputados deveriam ser 

contrários a desonerações. Não, todos nós somos favoráveis ao crescimento do 

Brasil, mas confiando numa dita gerente que é Presidente da República. Agora, se 

não tem competência para gerir as finanças públicas, o Democratas é contra essa 

vergonha que estão tentando votar hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para orientar a bancada 

do PSDB, concedo a palavra ao Deputado Izalci. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, nós não deveríamos cometer o 

mesmo erro que foi cometido em 2013, quando o superávit anunciado era de 77 

bilhões e, na prática, houve um déficit de 43 bilhões. Por quê? Porque o Governo 

utilizou-se de todos os mecanismos de maquiagem, de distribuição de rendimento 

contra o Estatuto do BNDES, restos a pagar no valor de 72 bilhões, que jogou para o 

ano seguinte. Como viram que não tinha jeito de concertar estão querendo inventar 

uma nova metodologia, um novo sistema. 

Eu entendo o que está acontecendo aqui hoje, e é lamentável que os demais 

partidos estejam apoiando o PT, que sempre foi contra a Lei de Responsabilidade 

Fiscal. E agora eles querem exterminá-la, liberar geral para que todos gastem à 

vontade — Prefeitos, Governadores. 

Portanto, o PSDB orienta o voto “não”. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Tempo encerrado. 
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Em votação o requerimento na representação da Câmara dos Deputados. 

O Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)  

REJEITADO. 

Não vai ao Senado. 

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

O SR. DEPUTADO IZALCI - Verificação, Sr. Presidente. É um direito da 

Minoria pedir verificação. 

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

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Verificação conjunta, Sr. Presidente. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Apoiado. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Verificação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com o apoiamento de 

V.Exa.?  

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Verificação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Qual é o apoiamento? 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Está aí o Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Qual é o apoiamento? 

Para pedir verificação precisa ter apoiamento. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Eu sou Líder, Sr. Presidente. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - O PSDB está representado pelo 

Deputado Nilson Leitão. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Eu sou Líder do PSDB aqui. 

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

atropelarmos o nosso Regimento. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Mas tem que olhar toda hora esse Regimento, 

Sr. Presidente. Não é só quando interessa, não. 

(Não identificado) - Verificação conjunta. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Sr. Presidente, nós retiramos o 

pedido de verificação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. é Líder, mas a 

orientação do Regimento é de que V.Exa. precisa de mais dois apoiadores. 

(Não identificado) - Foi um pedido conjunto, Sr. Presidente. 
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O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Sr. Presidente, nós retiramos o 

requerimento. 

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

(Não identificado) - Retirou. 

(Não identificado) - Retirou, Sr. Presidente! 

(Não identificado) - É conjunta, Sr. Presidente. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Sr. Presidente, só uma solicitação. 

Está retirada. Só quero entregar a V.Exa., por escrito, um requerimento que eu fiz do 

meu pedido. Eu só queria dizer a V.Exa. da minha contestação em relação ao art. 

154. Vou entregar à Mesa e quero que V.Exa. o receba. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Em votação o relatório do 

Senador Romero Jucá, ressalvados os destaques. Há 39 destaques. 

Em votação na representação da Câmara dos Deputados. 

O Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)  

APROVADO. 

Em votação na representação do Senado Federal. 

O Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)  

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Verificação, Sr. Presidente, agora 

com o apoio do PSDB. 

(Não identificado) - Verificação conjunta, Sr. Presidente. 

(Não identificado) - Verificação conjunta, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Verificação conjunta. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Do quê? 

(Não identificado) - Da votação do relatório. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Conjunta, PSDB e Democratas. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Quem está apoiando? 

O SR. DEPUTADO IZALCI - O PSDB e o Democratas juntos. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Precisa de dois. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - São dois Líderes, Sr. Presidente. 

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

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Como vota o Deputado Beto Faro? 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Não, o Senado pediu também. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O Secretário está fazendo 

a chamada da votação nominal. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Beto Faro. (Pausa.) 

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

Deputados primeiro. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Luiz Alberto.  

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - “Sim”, Sr. Presidente. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Paulo Pimenta. “Sim”.  

Deputado Waldenor Pereira. 

O SR. DEPUTADO WALDENOR PEREIRA - “Sim”, Sr. Presidente. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Eduardo Cunha. 

O SR. DEPUTADO EDUARDO CUNHA - “Sim”. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Geraldo Resende.  

O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - “Sim”. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Gastão Vieira. 

O SR. DEPUTADO GASTÃO VIEIRA - “Sim”. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Sandro Mabel. 

O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL - “Sim”. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Lucio Vieira Lima. 

O SR. DEPUTADO LUCIO VIEIRA LIMA - “Sim”.  

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Luiz Fernando Machado. 

(Pausa.) 

Deputado Nilson Leitão. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - “Não”, Sr. Presidente. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Rodrigo de Castro. 

(Pausa.) 

Deputado Eduardo Sciarra. (Pausa.) 

Deputado Jaime Martins. 

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - “Sim”, Sr. Presidente. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Urzeni Rocha. 

O SR. DEPUTADO URZENI ROCHA - “Sim”, Sr. Presidente. 
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O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - V.Exa. não pode orientar, não. 

V.Exa. não pode fazer isso, não.  

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Betinho Rosado.  

O SR. DEPUTADO BETINHO ROSADO - “Sim”, Sr. Presidente. 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - V.Exa. é Presidente. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado João Leão.  

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - “Sim”, Sr. Presidente. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Vilson Covatti.  

O SR. DEPUTADO VILSON COVATTI - “Sim”.  

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Luciano Castro. 

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - “Sim”.  

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Milton Monti. 

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - “Sim”.  

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Alexandre Toledo. 

(Pausa.) 

Deputada Sandra Rosado.  

A SRA. DEPUTADA SANDRA ROSADO - “Não”, Sr. Presidente. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - 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 - Deputado Benjamin Maranhão. 

(Pausa.) 

Deputado Wilson Filho.  

O SR. DEPUTADO WILSON FILHO - “Sim”, Sr. Presidente. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Penna. 

O SR. DEPUTADO PENNA - “Não”, Sr. Presidente. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Givaldo Carimbão. 

(Pausa.) 

Deputado Marcos Rogério. (Pausa.) 

Deputado Daniel Almeida.  
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O SR. DEPUTADO DANIEL ALMEIDA - “Sim”, Sr. Presidente. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Silvio Costa.  

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Eu voto “sim”, Sr. Presidente. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Cleber Verde. 

O SR. DEPUTADO CLEBER VERDE - “Sim”, Sr. Presidente. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Ivan Valente. 

Vamos agora aos suplentes.  

O PT tem um voto.  

Deputado Assis Carvalho. 

O SR. DEPUTADO ASSIS CARVALHO - “Sim”, Sr. Presidente. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Fechou a votação do PT. Do PMDB, 

já votaram cinco titulares.  

PSDB:  

Deputado Izalci. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, “não”. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Cesar Colnago. (Pausa.) 

Deputado Alfredo Kaefer. (Pausa.)  

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - O PSD tem um voto ainda:  

Deputado Eliene Lima.  

O SR. DEPUTADO ELIENE LIMA - “Sim”, Sr. Presidente.  

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Fechou também a votação. 

Do PP já votaram todos os titulares.  

Do PR, já votaram todos os titulares.  

O PSB tem um voto ainda.  

Como vota o Deputado Alexandre Roso? (Pausa.) 

Como vota o Deputado Paulo Foletto? (Pausa.) 

Do Democratas já votaram 100%.  

Solidariedade:  

Como vota o Deputado Laercio Oliveira? (Pausa.) 

Do PTB já votaram 100%.  

O PV e o PPS já votaram. 

PROS:  
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Como vota o Deputado Dr. Jorge Silva? (Pausa.) 

PDT:  

Como vota o Deputado Félix Mendonça Júnior? 

O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR - “Sim”. 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - O PCdoB já votou.  

O PSC já votou.  

O PRB já votou.  

Como vota o Deputado Jean Wyllys? (Pausa.) 

O SR. DEPUTADO IZALCI - É muito importante que a população saiba quem 

votou pelo fim da... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Resultado: 23 votos “sim” 

e 6 votos “não”. Nenhuma abstenção. Total: 29 votos. (Palmas.) 

Em votação no Senado. (Pausa.) 

Aprovado. 

Às 23h23min. Opa, duas vezes o 23. 

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Verificação. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Verificação. 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, eu faço questão de 

que conste em ata o meu voto “não”. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. tem todo o direito. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - De todos nós, por favor, Sr. 

Presidente, todos da Oposição. 

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

Passaremos à votação dos destaques. 

Há requerimento sobre a mesa... 

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

ordem, por favor. 

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

ordem, Deputado Mendonça Filho. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Art. 139 do Regimento Comum. Diz 

o seguinte o § 2º: “Não será aceita solicitação para votação em separado de 
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destaque, após a aprovação de requerimento para a votação em globo dos 

destaques.” 

O que eu quero dizer a V.Exa. é o seguinte: houve diversas manifestações de 

Parlamentares para votação em separado de vários destaques, de dezenas de 

destaques. Evidentemente, o direito para votação e rejeição em globo está previsto 

no Regimento no que remanescer, ou seja, no que não for solicitada a votação em 

separado, em caráter individual, por cada Parlamentar aqui na Casa. Aliás, diga-se 

de passagem, esse tem sido o procedimento, como assegura a Secretaria da 

Comissão Mista de Orçamentos, adotado ao longo da história desta Comissão. 

Nós do Democratas destacamos os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 26. 

Portanto, nós queremos — e não queremos obstruir —, que cada um desses 

destaques seja apreciado de forma isolada, de forma separada, porque é o que 

consagra o Regimento. Sabe o Deputado Paulo Pimenta, que presidiu esta 

Comissão Mista de Orçamentos, que foi também a história desta Comissão, e, 

evidentemente... Eu não sei se, porventura, os outros partidos que destacaram a 

matéria adotarão a mesma posição. 

O SR. DEPUTADO IZALCI  - PSDB, a mesma coisa. 

O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Mas a posição histórica da 

Secretaria, que foi respondida há pouco, é essa. Então, para que a gente termine, 

conclua o processo de votação em harmonia, eu peço a V.Exa. que respeite o 

Regimento inclusive nesse item, que é muito importante para a Oposição. Ou seja, o 

que foi destacado separadamente vai ser votado separadamente, o que remanescer, 

que o Governo apresente um requerimento para, em globo, rejeitar. 

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA  - Sr.. Presidente. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - ...9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 

21. Do mesmo jeito, individualmente, cada destaque. 

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

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Sr. Presidente, da mesma forma... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. está falando pelo 

PSDB? O PSDB já encaminhou aqui. 
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O SR. DEPUTADO IZALCI - Esses aqui são os meus destaques. 

Continuando, Sr. Presidente, porque o PSDB tem vários destaques. Nós queremos 

votar todos. Eu citei os meus, de 9 a 21. O Deputado Nilson... 

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Não é destaque de partido, Sr. 

Presidente. 

O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Vamos ouvir a contestação do Senador 

Jucá. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Sr. Presidente, é individual. Os 

destaques são meus, eu quero que sejam votados individualmente. Só quero citar os 

números, para deixar registrado: o 24, o 25, o 27, o 28, o 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37 e 39. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para contraditar, com a 

palavra o Senador Romero Jucá. 

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, eu quero contestar a 

colocação que foi feita aqui pelos Deputados de oposição. Primeiro, quero dizer o 

seguinte: se a gente for para o âmago do que é um destaque, todo destaque pede 

votação individual. Primeiro aspecto. 

Então, nós estamos aqui chovendo no molhado. Quando se apresenta um 

destaque, apresenta-se para a votação individual. O que pode ocorrer? Pode 

ocorrer, se houver parecer com o mesmo intuito — e o meu parecer é contrário aos 

39 destaques... 

Eu, como Relator, solicito votação em globo dos destaques com parecer 

contrário. O que o Deputado Mendonça Filho registrou aqui sobre o Regimento não 

tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. 

Aqui diz que após a votação de requerimento em globo, ninguém pode 

requerer votação em separado de destaque, o que é óbvio também. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Senador, Senador, o seu relatório não 

é absoluto. Eu não concordo com ele e quero que seja votado o meu destaque. O 

senhor discordou dele, mas tem que levar ao plenário. 

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Não, eu estou apresentando um 

requerimento para votação em conjunto. 
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O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Não, senhor. Não, senhor. A sua 

verdade não é absoluta! 

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Se o senhor não concorda, o senhor 

vote contra o meu requerimento! 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Eu não concordo com V.Exa. 

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA  - Sr. Presidente, tem que falar um 

de cada vez aqui. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Eu não concordo com V.Exa.! Eu não 

concordo com o senhor. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Nós temos um 

requerimento, que vou colocar em votação. 

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

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - O senhor quer mandar na minha 

opinião. O meu destaque contraria o seu relatório. Esse é o problema. Tem que ser 

respeitado e tem que ser votado individualmente. 

(Não identificado)  - Votação em globo, Presidente! 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, art. 130, inciso II... 

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

Vamos lá. Estão sobre a mesa dois requerimentos. Tem um requerimento assinado 

pelo Deputado Mendonça Filho, Líder do DEM, e pelos demais: “Requeiro, nos 

termos do art. 2º do art. 139 da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2006, 

que sejam votados em separado os destaques apresentados.”  

Esse é o primeiro.  

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Eu sou contrário a esse requerimento. 

Coloque em votação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Já está em votação. Eu 

estou lendo para votar. Agora é encaminhar e orientar. 

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Então, que conste em ata que o 

Deputado Mendonça Filho apresentou requerimento ... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Ele apresentou isso de 

manhã. Já está na pauta. 
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O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - ... para votar em separado cada 

destaque. Ele retirou o requerimento, retirou o requerimento, retirou o requerimento!  

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

requerimento. Tudo bem.  

Agora nós temos outro requerimento, que está sobre a mesa:  

“Exmo. Sr. Presidente da Comissão Mista de 

Orçamentos Públicos e Fiscalização — CMO, requeremos 

a V.Exa., nos termos do art. 162, inciso XIV, do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 

subsidiando o Regimento Comum, ouvido o Plenário, 

votação em globo dos requerimentos de destaque 

apresentados no PLN 36, de 2014, que altera a Lei nº 

12.919, de 24 de dezembro de 2013, que dispõe sobre as 

diretrizes para elaboração e execução da Lei 

Orçamentária de 2014.”  

Assinam o Senador José Pimentel e os demais. 

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Eu atendo o requerimento pedindo para 

que sejam votados em globo os que têm parecer contrário. É uma votação única dos 

que têm parecer contrário. Os 39 têm parecer contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Em votação, com adendo 

do nobre Relator. Em votação, democraticamente. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Foi feita a solicitação aqui.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O Relator rejeita os 39... 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Ele não é Relator, ele é ditador aqui. 

Aqui ele é o ditador, não é o Relator! 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Os demais estão 

contemplados. Em votação... 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, tem que encaminhar!  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Tem que encaminhar. 

Tudo bem. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Não é para encaminhar, não. Sr. 

Presidente...  
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O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO  - Eu quero votar! Eu tenho O direito 

regimental. 

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

encaminhar? Se não encaminhar, eu vou pôr em votação. 

Orientação de bancada. 

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

de ordem a V.Exa. e V.Exa. não respondeu. V.Exa. precisa responder minha 

questão de ordem. Eu citei o art. 139, do Regimento, § 2º, e até agora V.Exa. não 

respondeu. O Relator está tendo uma postura de ser Presidente, respondendo as 

questões de ordem, e eu acho que o Presidente é V.Exa.  

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Eu contraditei.  

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Não. V.Exa. quer ditar aqui a 

norma. Quem é o Presidente é V.Exa. Eu quero saber o seguinte: V.Exa. vai seguir 

a tradição da CMO ou  vai rasgar a tradição? É tradição. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - É tradição, sim. Senador. Eu entendo 

a sua missão, V.Exa. fez o compromisso de aprovar! Mas não pode ser desse jeito. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu sei... O que eu 

pretendo... Olha, o que eu tenho que seguir aqui é o Regimento e não a tradição. É 

o Regimento que eu vou seguir. O Regimento diz isso, então eu vou...  

Vão orientar bancada? Alguém vai defender? Tem alguém inscrito? 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Eu quero saber. V.Exa. tem que 

responder à questão de ordem, Presidente. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - V.Exa. tem que responder à questão 

de ordem do Deputado Mendonça. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - V.Exa. tem que responder, 

Presidente! V.Exa. não está respondendo! 

(Não identificado)  - Vamos votar. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não, eu estou 

respondendo, acompanho o encaminhamento daqui! 

(Não identificado)  - A questão de ordem. 
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O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Não, V.Exa... Uma questão de 

ordem formulada, Presidente, V.Exa. tem obrigação de responder. Mesmo que não 

concorde com a questão de ordem que foi formulada, V.Exa. tem que responder.  

Eu pergunto objetivamente a V.Exa.: V.Exa. vai seguir a tradição da CMO, 

V.Exa. vai respeitar o Regimento no art. 139, § 2º, ou V.Exa. vai rasgar o Regimento 

na noite de hoje? É isso o que eu quero saber. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu vou pelo Regimento. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Então V.Exa. vai assegurar o 

direito dos Estados... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Então, vamos em votação. 

V.Exa. está encaminhando ou orientando? 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Não, eu estou ainda indagando 

sobre a questão de ordem. 

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Foi rejeitada a questão de ordem. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - V.Exa. é o Presidente, Deputado 

Silvio Costa? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Foi rejeitada. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Não, eu quero... Qual é a posição 

de V.Exa.? 

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

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Regimentalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - ... nós colocamos em 

votação. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Consulte a sua secretária. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. tem o direito de 

encaminhar. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Não, eu não estou questionando... 

 (Não identificado)  - V.Exa. tem que responder a questão de ordem! 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Primeiro que V.Exa. retirou 

o seu requerimento. 

(Não identificado)  - Não, o requerimento. A questão de ordem, não! 
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O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - O requerimento é uma coisa, 

Presidente, eu fiz uma questão de ordem e V.Exa. ainda não respondeu! 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu não acato a orientação, 

a questão de ordem de V.Exa. e vou encaminhar a votação. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Mas por quê? V.Exa. tem que dar o 

subsídio, o argumento. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Porque o que diz aqui... 

V.Exa. diz assim: “Tradição”. E eu estou pelo Regimento.  

Então vamos à votação. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Não, o Regimento diz o contrário! 

V.Exa. está rasgando o Regimento, Presidente! 

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

segundo requerimento na representação da Câmara Federal, os Deputados que 

concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, eu me inscrevi para encaminhar. 

(Não identificado)  - Encaminhar, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Liberou lá. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu me inscrevi para encaminhar. 

 (Tumulto no plenário.)  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu estou há meia hora 

pedindo para ele encaminhar e ele diz que não vai encaminhar. 

(Não identificado)  - V.Exa. falou “orientar”, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Então, encaminhe. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu me inscrevi. 

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

encaminhe. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Encaminhamento são 3 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Três minutos, Deputado 

Izalci. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não, não é orientação. 

São  3 minutos. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Para encaminhar são 5 minutos. Presidente, eu 

quero pedir a V.Exa. que está presidindo esta sessão que obedeça, ... 

(Não identificado)  - Eu não sei o que vocês querem encaminhar. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - ... que veja, Sr. Presidente, não só a questão 

regimental, mas também aquilo que já foi contemplado nesta Comissão. Aqui 

sempre foi, não houve exceção, não, sempre foi, em todos os destaques, sempre 

foram feitas as defesas no regime democrático, senão não tem mais emendas.  

Para que emendas, se o Relator vai abandonar todas e vai rejeitar todas? 

Portanto, o espírito... Emendar significa tentar melhorar o projeto. São mais de 80 e 

foram rejeitadas 39 emendas. As 39 emendas poderão contribuir muito para 

melhorar este projeto. Como é que pode?   

Na realidade, essa decisão de V.Exa. extermina, acaba definitivamente com 

emendas e com destaques. A partir de agora não existe mais, para quê? O 

importante da emenda é o Deputado tentar convencer os seus pares que aquela 

emenda é importante para o País, ela é importante para o projeto.  

Eu quero fazer uma defesa, eu quero fazer uma defesa, Sr. Presidente, das 

minhas emendas. Eu tenho certeza de que eu vou conseguir convencer alguns 

pares a acatar pelo menos duas ou três. São meritórias. Essas emendas são para o 

bem do Brasil, essas emendas, Sr. Presidente, não podem ser simplesmente 

jogadas no lixo, sem discussão. Aqui é Parlamento e Parlamento significa falar, 

debater.  

Portanto, não pode esta Comissão, que tem tradição de debater, do bom 

debate, do bom combate, simplesmente ,o Relator, numa canetada, quero aqui mais 

uma vez registrar, estar induzindo a Presidente da República a cometer mais uma 

irregularidade. E eu citei aqui uma lei. Ele ainda não disse, mas a lei que pode levar 

a Presidente a responder por infração administrativa, além daquilo que ela já 

cometeu, que foi uma afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Então, ainda dá tempo, Sr. Relator, de corrigir essa imperfeição. E a forma de 

corrigi-la é discutir as emendas. Esse é o apelo que eu faço a V.Exa., pelo menos 

para que a gente possa votar alguns destaques. 
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O Relator sugeriu pelo menos cinco de cada um. Neste momento, cinco me 

contemplam. Eu gostaria de discutir pelo menos cinco das minhas emendas. Pelo 

menos cinco! 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para encaminhar, 

Deputado Ronaldo Caiado. 

V.Exa. tem 3 minutos. 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, é impressionante o 

que nós estamos vendo e assistindo na noite de hoje. É realmente uma ação do 

Governo tratorando a Comissão Mista de Orçamento. V.Exa. está ao lado do 

Deputado Paulo Pimenta, que aqui está e exatamente cumpriu o que V.Exa. 

descumpre na noite de hoje, qual seja: todo destaque que foi apresentado pelos 

colegas, S.Exa. teve aqui a paciência de ouvir, de colocar em votação, de realmente 

buscar entendimento. Mas agora V.Exa., que não é muito ligado ao Regimento,  sem 

dúvida alguma, descumpre e desconsidera aquilo que é fundamental para a boa 

convivência nossa, aqui no Plenário, mais uma vez, vem com a postura autoritária. E  

o Relator simplesmente rejeita, rejeita porque rejeita, não tem uma satisfação a mais 

nem nada, é o dono da verdade. E por aí está concluído o seu trabalho. 

Essa postura sempre foi muito bem flexibilizada nesta Casa. Ou seja, sempre 

o Presidente construiu o entendimento para que os destaques fossem aqui 

apreciados também pelo Plenário. O que mostra cada vez mais o desespero desse 

Governo, o desespero do Governo. 

O Governo está diante de uma situação de ingovernabilidade hoje no País. Eu 

nunca assisti uma Presidente da República, eleita há menos de um mês...  O que 

nós estamos assistindo é a situação de ela não poder caminhar nas ruas deste País. 

Hoje ninguém mais acredita na compostura moral e ética deste Governo. Este  

Governo fraudou essa eleição e vai, a cada momento, tentando utilizar de 

mecanismos para apagar as digitais da Presidente da República. Essa é a função da 

Graça Foster dentro da PETROBRAS: apagar digitais da Dilma e do Lula.  

Esta Comissão foi colocada à disposição do Palácio do Planalto, passou a ser 

mais um puxadinho do Palácio do Planalto. E a ordem que foi dada é para que as 

pessoas sejam aqui benevolentes com o Governo, colocando as suas digitais para 
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aliviar o crime praticado pela Presidente da República. É o que está hoje na mídia 

neste momento. 

O SR. DEPUTADO BETO FARO  - Acabou o tempo. 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Deputado Silvio Costa, serão todos 

atingidos como V.Exa., com o Ministério na Esplanada dos Ministérios. É a mídia 

hoje: Vocês estão votando para receber Ministérios amanhã da Presidente da 

República. Só vai indicar Ministro depois de aprovada a LDO com a alteração do 

PLN do Relator Romero Jucá  

Veja a que ponto chegou o balcão de negócios nesta Casa.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Tem mais alguém para 

encaminhar? 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Os votos aqui vão ser dados para 

garantir os Ministérios amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Encerra, encerra, encerra. 

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Dois para encaminhar a favor. 

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

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA  - Deputado Caiado, quero lhe 

parabenizar pela indicação do cargo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Senadora Gleisi, para 

encaminhar favorável ao requerimento, depois, o Deputado Cláudio Puty. 

A SRA. SENADORA GLEISI HOFFMANN  - Sr. Presidente,... 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Eu pedi a palavra como Líder, Sr. 

Presidente.  

O SR. DEPUTADO VILSON COVATTI - Por que sempre o Deputado Puty? 

Eu me inscrevi, a favor, Sr. Presidente.  

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

encaminha V.Exa. 

O SR. DEPUTADO VILSON COVATTI - Encaminho na interpretação que dá 

o art. 138: uma vez aprovado o requerimento para voto em globo, não cabe 

requerimento para votar individual. Quem  determina é o Regimento nessa votação. 

Então não estamos discutindo o mérito, estamos discutindo o Regimento. Por isso 

que sou a favor do requerimento em globo. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para encaminhar,  

Deputado Cláudio Puty. 

(Não identificado)  - É a Senadora Gleisi. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - A Gleisi?  

O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Somos a favor do requerimento, Sr. 

Presidente.  

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Sr. Presidente, só uma questão de 

ordem.  

Sr. Presidente, Sr. Presidente. 

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

Filho pediu a palavra como Líder do DEM. 

(Não identificado)  - Vamos votar, Presidente. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Eu estou pedindo uma questão de 

ordem, Presidente. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados e Sras. e Srs. Senadores, eu assisto hoje, lamentavelmente, uma das 

mais tristes noites do Congresso Nacional. 

(Não identificado)  - A minha, também. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Rasga-se a Constituição, afronta-

se a Lei de Responsabilidade Fiscal, desmoralizam-se a Lei Orçamentária e a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. O Regimento é claro, Sr. Presidente, diz no § 2º do art. 

139: “Não será aceita solicitação para votação em separado de destaque, após a 

aprovação de requerimento para votação em globo dos destaques”. Não foi 

aprovado, não tinha sido aprovado. Isso é mais uma arbitrariedade patrocinada pela 

bancada do Governo, com o aval do Senador Jucá, com o aval de V.Exa.  

V.Exa. sabe, e a Secretaria da CMO está aqui para testemunhar, que nunca 

antes na história deste País e desta Comissão, para parafrasear um ex-Presidente 

da República, ocorreu nada parecido. O Governo tem maioria, tem maioria para 

aprovar quase tudo aqui dentro do Parlamento brasileiro. Aliás, quando começar a 

liberar emendas, verbas orçamentárias, aí é que a coisa facilita. Tem uma rebelião 

em curso. Pelo menos, já está sendo noticiado na mídia que amanhã “o bicho vai 

pegar” na sessão do Congresso Nacional.  



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 1224/14  24/11/2014 
 
 

 93

Então, primeira providência: nós recorremos da decisão de V.Exa. para o 

Presidente do Congresso Nacional. Amanhã, nós vamos obstruir a votação da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. Mesmo se nós fôssemos obstruir, Sr. Presidente e nobre 

Relator, V.Exa. não tem o direito de rasgar o Regimento aqui, para o Brasil todo 

assistir. Eu tenho direito a 5 minutos, Presidente; me assegure a palavra, não fique 

agoniado, não, a gente está chegando ao fim da reunião.  

Então, eu quero aqui deixar consignado que é desmoralizante para o Brasil 

ver a aprovação a toque de caixa, na base do rolo compressor, na desmoralização 

da responsabilidade fiscal, porque este Governo não tem responsabilidade com o 

equilíbrio das contas públicas. Está aí o resultado: recessão, inflação, enfim, um 

quadro caótico, lamentavelmente caótico. E ela vai ter que recorrer à ortodoxia. Ela  

falou tão mal da ortodoxia e vai ter que radicalizar na ortodoxia. Vejam a ironia do 

destino. D. Dilma Rousseff vai ter que ser mais ortodoxa do que o rei, mais realista 

do que o rei, porque a sua política econômica está desmoralizada, ninguém acredita 

nela. Ninguém acredita no que ela assume de compromisso público, porque tudo é 

descumprido. Isso, a Nação assiste. Infelizmente hoje, se o resultado da eleição 

pudesse ser refeito, seria diferente. Infelizmente, infelizmente, Presidente, o quadro 

é esse, é de um estelionato eleitoral gritante, que vai entrar para a História do Brasil.  

Fica aqui o meu protesto. Infelizmente, nós assistimos, mais uma vez, a 

Constituição sendo desmoralizada, a LRF sendo desmoralizada,   a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias sendo afrontada. 

Esse é o resultado do rolo compressor do Governo com o patrocínio de 

V.Exa. e do Relator. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Sr. Presidente, questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para encaminhar ou 

para... 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO -  Resolução nº 1, art. 143 do 

Regimento Comum. 

Eu queria que prestassem atenção nisso. O nobre Relator recebeu 80 

emendas. Então, deveria ter 81 emendas, com a dele que substituiu.  
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O art. 143 diz. “As modificações introduzidas pelos Relatores aos projetos de 

lei em tramitação na CMO dependerão da apresentação e publicação da respectiva 

emenda.” 

Cadê a emenda do Relator aqui neste projeto? Eu quero saber onde está a 

emenda do Relator que é obrigada a estar aqui, de acordo com o art. 143 da 

Resolução nº 1. 

Eu quero saber, Sr. Relator. V.Exa. sabe bem mais do que eu, eu estou aqui 

engatinhando, eu quero saber 

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Eu fiz um relatório substitutivo. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Eu quero saber... Não, isso aqui é 

premissa, eu quero saber onde está a emenda que o art. 143 exige que esteja no 

PLN nº 36 de 2014. 

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Deputado, está no art. 144, inciso I. Leia 

depois que V.Exa. vai achar. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Eu não vou achar, não. Eu quero que 

me responda. Agora V.Exa. tem que me responder. 

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Não, não é para ler depois, não. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - V.Exa. não é Presidente. V.Exa. é 

ditador aqui, mas não é Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Nilson Leitão... 

Com a palavra... 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Eu quero deixar registrado isso, eu 

quero deixar registrado isso. Com certeza esta sessão não deve acabar aqui, deve 

acabar em algum tribunal pela forma como vocês estão encaminhando. Está certo. 

Então, eu acredito que a pressa, o exagero... Vocês já passaram vergonha na 

sessão anterior, acharam que tinham aprovado com votos menores. Agora estão 

querendo de novo fazer isso. Eu estou aqui alertando: vocês estão rasgando o 

Regimento, não cumprindo o Regimento. 

Eu gostaria... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para ser franco aqui com 

V.Exa.: ninguém passou vergonha nenhuma. V.Exas. que foram, eu não fui, à 
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Presidência do Senado, estava toda a Oposição, a Situação, o Governo. Fizeram um 

acordo. Então, não vem com esse negócio de que passou vergonha, não. 

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Matéria vencida, Presidente. 

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

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

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para encaminhar... O 

Relator 

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

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

requerimento. 

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Eu quero falar como Líder. 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Tempo de Líder. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Eu quero tempo de Líder. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Para orientar. 

(Não identificado)  - Vamos votar, Presidente. 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Tempo de Líder. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Eu quero tempo de Líder. 

(Não identificado)  - Vamos votar, Presidente. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Depois da votação. 

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Tempo de Líder da Minoria no 

Congresso Nacional. 

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Foi usado na sessão de hoje. 

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Tempo de Líder. 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Antecede a qualquer votação. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Também não pode. 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Tempo de Líder antecede a 

qualquer votação. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. já falou como Líder, 

mas tudo bem. Eu vou... 

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Mas, Presidente, ele já falou 

como Líder. Nós temos um Regimento, Presidente. 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Eu não falei como Líder, eu só falei 

no encaminhamento de matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. tem 3 minutos, 

Deputado Ronaldo Caiado . 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, aquilo que eu 

acabo de denunciar aqui nos microfones da Comissão Mista de Orçamentos, 

presidido por V.Exa., Deputado Devanir Ribeiro, em matéria relatada pelo Senador 

Romero Jucá, foi publicado exatamente às 22 horas e 23 minutos no blog do 

Camarote: “Aliados condicionam votação de mudança na LDO à definição de 

Ministérios”. Acaba de ser colocado aqui, agora. 

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Quer dizer, isso aqui virou... 

(Manifestações simultâneas. Ininteligíveis) 

(Não identificado)  - Vamos discutir a matéria 

(Não identificado)  - O que é isso, Deputado Ronaldo Caiado? 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - É o meu direito de falar. 

(Não identificado)  - O que é isso? 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - É o meu direito de falar. 

O SR. DEPUTADO HENRIQUE FONTANA - Tem que ganhar a eleição... 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Olha, não vou ganhar eleição 

roubando nem fraudando. Não vou ganhar eleição assaltando a PETROBRAS, 

quebrando Fundo de Pensão, sendo financiado pelo JBS; vou ganhar a eleição no 

voto, cumprindo a Lei Eleitoral neste País, e acabando com essa fraude dessa urna 

eletrônica que foi — vamos provar que foi —, manipulada. 

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, o que eu quero 

colocar é que a denúncia que faço aqui hoje já é motivo de convocação em toda a 
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mídia nacional, esse entendimento. Isso é um arranjo para ocupar cargo na 

Esplanada dos Ministérios. Isso é uma vergonha para esta Casa, Sr. Presidente! 

Aqui não tem cabimento os partidos se colocarem à disposição de troca de 

cargos na Esplanada dos Ministérios, colocando em dúvida a credibilidade desta 

Comissão, aquilo que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A partir de hoje, ela 

não tem meta alguma; foi esvaziada; foi totalmente dilapidada pela Presidente Dilma 

à troca de alguns cargos nesta Esplanada dos Ministérios. 

É o quadro caótico a que estamos assistindo neste final de Governo, no 

apagar das luzes deste Governo. Eu acredito que o Líder do PT aqui, o Deputado 

Fontana, deve ter feito parte da comitiva que foi convidar o Joaquim Levy para ser o 

Ministro da Fazenda. 

O SR. DEPUTADO BETO FARO - Olhe o tempo, Sr. Presidente. Olhe o 

tempo. 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Para poder calar a sua boca, como 

a do Puty, nestes próximos meses, quando vamos ver o maior arrocho salarial, o 

maior aumento da carga tributária deste País, principalmente penalizando quem 

trabalha e quem produz. 

Então, Sr. Presidente, eu encerro aqui o meu tempo de Líder, dizendo que 

esta votação termina sub judice, porque, hoje, o que se coloca para a mídia nacional 

é que foi motivo de troca, de barganha, para que os aliados, assim, fizessem 

ouvidos mocos para todas as denúncias que aqui trouxemos. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

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

requerimento. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Sr. Presidente, eu quero falar como 

Líder! Eu quero falar como Líder! 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, para orientar. 

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

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Eu quero falar como Líder! Eu quero 

tempo de Líder, tempo de Líder! 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Ele tem direito. Ele tem o tempo. 
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O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Presidente, ele não tem direito, como o 

Deputado Caiado não tem o direito. 

Presidente, siga o Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. encaminha como 

Líder, orienta como Líder. 

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Presidente, siga o Regimento. 

Deputado Caiado não podia falar como Líder, Deputado Nilson Leitão não 

pode falar como Líder. V.Exa. está sendo muito condescendente. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - V.Exa. não é o Presidente, não. 

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Mas eu quero orientar o Presidente. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Mas V.Exa. não é o Presidente, 

não. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Eu queria saber o que é que o 

Deputado Silvio Costa está fazendo nessa Mesa. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Ele é o quê nessa Mesa? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Ele é um Deputado. Ele 

está na Mesa, mas poderia falar de lá. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, exija respeito. Ao presidir 

a sessão, V.Exa. deveria pedir respeito ao Deputado Silvio Costa, que fica se 

metendo. Mande-o ficar no lugar dele. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - V.Exa. é o quê aí, Sr. Presidente? 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Assegure o meu tempo de Líder. 

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Já estamos novamente em 

desrespeito ao Regimento desta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Tudo bem. V.Exa. tem a 

palavra. Está garantida. 

Vamos lá! 

Tem a palavra o Deputado Nilson Leitão, por mais 3 minutos. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Cinco minutos. O tempo de Líder é de 

5 minutos, mas vou falar só por 3 minutos. Se vocês continuarem perturbando, eu 

vou falar por 5 minutos. 

(Manifestação no plateia.) 
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(Não identificado) - Está bem. 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Sr. Presidente, nós vamos encerrar 

esta noite, é claro, com um debate em que ninguém convenceu a Oposição e o 

Governo foi convencido pela Oposição, mas não pode externar esse convencimento, 

não pode externar. 

Eu não tenho dúvida de que muitos dos colegas Deputados — eu pediria ao 

Deputado Silvio Costa que tivesse um pouquinho de respeito pela nossa fala aqui — 

vão encerrar nesta noite com um novo capítulo no Brasil escrito de forma a 

envergonhar a sociedade brasileira. 

A imprensa inteira é contra o que está acontecendo aqui hoje; os contabilistas 

são contra o que está acontecendo aqui hoje; os economistas também. Mas eu vou 

além, viu, Deputado Caiado? Não é só a troco de Ministério, não, foram 

descontingenciados recursos também. Estão liberando emendas aí; são ordens 

altas. E essa já é uma prática do Governo. Aliás, o Mensalão não foi de graça. Há 

um mensalão velado aqui dentro. 

Não tem problema vocês aprovarem isso, mas podem ter certeza: o que 

vocês estão dando à Presidente Dilma é uma chance de continuar errando, errando 

contra o Brasil, errando contra os brasileiros. O que está acontecendo aqui hoje é 

que vocês estão rasgando não apenas o Regimento, não apenas a Constituição; 

vocês estão rasgando um pouquinho da ética e da moral que este Congresso tem. 

Vocês o estão desmoralizando cada vez mais. 

Alguns que estão aqui não voltarão no ano que vem, mas nós vamos 

continuar sendo olhados pela população como a pior instituição deste País. Esta é 

considerada pelo Brasil a pior instituição, por comportamentos como este, de querer 

acobertar um crime. Acobertem então o crime do coitadinho que roubou um pacote 

de arroz, um botijão de gás! Mudem a Constituição, para que ele não seja chamado 

de ladrão. Mudem lá então, entrem com um projeto de lei, porque ele teve um 

pequeno crime. 

Neste crime aqui se está acobertando um desvio, uma falta de gestão. 

Gastou-se mais do que se devia. E por que não arrochou? Por que não segurou a 

máquina? Por que não parou de contratar? Por que gastou errado? Agora, não! Com 

todas as obras superfaturadas, de acordo com o TCU, e desvio de dinheiro público! 
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O que se tem que arrochar é isso. Este Congresso teria que fazer o seu papel de 

fiscal; este Congresso teria que estar indignado com as descobertas que estão aí da 

PETROBRAS. Mas, não! A maioria está fazendo cara de paisagem, como se não 

fosse com este Governo, como se fosse de outro planeta.  

Daqui, hoje, saio indignado, Presidente, não porque perdemos uma votação. 

Não fomos nós que perdemos. Nós vamos sair daqui de cabeça erguida. Muitos 

daqueles que aqui votaram “sim”, vão sair de cabeça baixa, com vergonha de 

encarar a imprensa e a sociedade lá fora.  

O SR. DEPUTADO IZALCI - Acabou o tempo... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vou colocar... 

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Eu vou continuar defendendo a 

sociedade, este povo, em nome do Brasil.  

Vou deixar ali com o Relator, Senador Romero Jucá, todos os meus 

destaques.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Agora eu vou colocar em 

votação... Agora, orientação, para votação do requerimento, daqui a pouco.  

O SR. DEPUTADO IZALCI - Orientação, Presidente, 1 minuto. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) -Tem V.Exa. a palavra, por 

1 minuto.  

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, eu quero aproveitar este minuto 

para dizer que nós estamos perdendo aqui apenas uma batalha; a guerra ainda não 

perdemos. 

 Amanhã, às 15 horas, já foi convocada uma reunião do Congresso Nacional. 

Eu quero aproveitar aqui para chamar a população deste País — e já o fiz nas redes 

sociais — para estar aqui, amanhã, assistindo a esta votação... 

(Intervenção fora do microfone. Ininteligível)  

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, V.Exa. tem que manter... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - É apenas 1 minuto. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sim, mas... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Tudo bem! 
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O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu quero aqui fazer uma convocação ao povo 

brasileiro: para assistir, amanhã, à votação no Congresso Nacional. Eu  tenho 

certeza absoluta de que o Brasil está atento ao que está ocorrendo nesta Comissão, 

em que o Relator sugeriu, induziu o Presidente da Comissão a tratorar, a não 

respeitar a tradição desta Comissão, que sempre discutiu, debateu o bom combate... 

(Tumulto no plenário.) 

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

Deputado Izalci. Tempo esgotado. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Amanhã, às 15 horas, venham ao Congresso. 

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

Com a palavra a Deputada Professora Dorinha, que vai orientar a bancada do 

DEM 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Eu 

vou fazer a orientação em nome do Democratas. 

Acho interessante, Presidente, que não seja necessário o Governo ter uma 

base considerável. Nós estamos aqui, cada um, tendo a chance de manifestar a sua 

posição. E eu acho que o correto seria que nós pudéssemos acompanhar cada 

destaque, para que os argumentos fossem conhecidos, respeitado o Regimento; 

respeitada esta Casa; respeitada esta Comissão, que é importante e que faz a 

diferença no ano legislativo.  

Eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: o Presidente pode entrar 

para a história deste trabalho, este ano, dando oportunidade para que cada 

destaque tenha a atenção devida e seja debatido.  

O Democratas é contrário à avaliação em globo.  

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

representação da Câmara dos Deputados o requerimento, que já foi lido...  

O SR. DEPUTADO IZALCI - Eu vou recorrer ao Plenário, Sr. Presidente, os 

destaques. 

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

representação da Câmara dos Deputados.  

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 
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Aprovado. 

Em votação no Senado Federal.  

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.)  

Aprovado.  

Vamos agora passar a palavra ao Senador Jucá, para que apresente o 

parecer... 

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Presidente, o parecer é contrário a todos 

os 39 destaques, porque eles colidem diretamente com a intenção de ampliar a 

margem de desoneração com investimentos e com a questão da diminuição de 

impostos.  

O SR. DEPUTADO IZALCI - Não, senhor!  Os meus destaques, não. Não, 

Senhor! 

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Portanto, o meu parecer é contrário, Sr. 

Presidente.  

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO - Não é essa a verdade, Sr. Presidente.  

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, a partir de agora, o  

Verbo “prejudicar” foi mudado; chama-se: “predijucá”.  

O SR. SENADOR JOSÉ PIMENTEL - Vamos votar, Presidente... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O Relator já deu o voto 

contrário a todos os destaques, aos 39 destaques.  

Em votação, agora, os 39 destaques. 

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)  

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Vamos embora, Presidente, pelo amor 

de Deus!  

(Tumulto no Plenário.) 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Para encaminhar! Para encaminhar!  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - É o encaminhamento? 

V.Exa. vai encaminhar? Então, a palavra está com V.Exa..  

O SR. DEPUTADO IZALCI - Por 3 minutos. É encaminhamento, são 3 

minutos.  
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Um minuto. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Não, orientação é 1 minuto; encaminhamento é 

que são 3 minutos, Sr. Presidente.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O Relator acaba de rejeitar 

39 emendas, sob o argumento de que elas contrariam a questão do resultado 

estabelecido. 

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Eu disse que contraria o meu relatório.  

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, zere lá. 

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)  

O SR. DEPUTADO IZALCI - O que o Relator acabou de confessar, Sr. 

Presidente, é que simplesmente ignorou e não conhece as emendas. Se ele 

conhecesse, veria que tem emendas aqui que vão contribuir para melhorar o projeto; 

tem emendas aqui que vão assegurar que a Presidente não cometa mais uma 

irregularidade. Nós estamos apelando para o Relator — e nós vamos fazer isso no 

Plenário, podem ter certeza — para evitar mais uma agressão à legislação.  

Eu quero lembrar aqui, como está dito no art. 138 do Regimento, que o que 

foi colocado aqui e o apelo que foi feito é para que esta Comissão siga a tradição. 

Sempre as emendas foram debatidas nesta Casa. E desta vez o Relator 

provavelmente nem leu as emendas, porque, se tivesse lido, esse não seria o 

argumento utilizado para rejeitá-las.  

Tem emendas aqui sobre as quais eu recebi inclusive elogios da parte 

técnica, por aperfeiçoarem o projeto. Portanto, eu quero registrar em ata que não 

aceito, nas minhas emendas, essa argumentação.  

Eu acho que o Relator precisa — e ainda dá tempo — corrigir isso, para não 

ficar registrada na história deste País esta noite, que foi uma noite inesquecível, mas 

em outro sentido. Eu, particularmente, nunca assisti a uma sessão como esta, em 

que houve tamanha agressão ao Parlamento, tamanha agressão ao debate, ao bom 

debate. Eu admito isso quando se trata de alguma proposta que possa convencer. 

O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Olhe o tempo, Sr. Presidente. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Mas o que foi colocado pelo Relator não tem 

nenhum convencimento. 
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O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Acabou o tempo, Sr. Presidente. 

Acabou o tempo, Sr. Presidente. 

O SR. DEPUTADO IZALCI - Nós precisamos aprender aqui nesta Casa a 

respeitar os colegas, a pelo menos ler as emendas para poder rejeitá-las, não pelo 

autor, se é da Base ou se é da Oposição, mas pelo conteúdo. Nós temos aqui 

emendas que podem, sim, aumentar a autoestima desta Casa, porque, do jeito que 

está acontecendo aqui, não vale nem a pena participar desta Comissão. Eu já senti 

que, a partir de hoje, não adianta. 

O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Olha o tempo, Sr. Presidente. O 

tempo terminou. 

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Encerrado o tempo, 

Deputado Izalci.  

O SR. DEPUTADO IZALCI - O Relator simplesmente acaba, ignora o debate 

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

o tempo de V.Exa.  

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, quero encaminhar pelo 

Democratas. São 3 minutos? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para encaminhar, por 3 

minutos, tem a palavra o Deputado Felipe Maia. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA  - Sr. Presidente, eu quero dizer que esta 

reunião não poderia ser concluída de forma mais drástica. Infelizmente, desde a 

semana passada, o que se vê aqui é o descumprimento do Regimento Interno da 

Casa, da Resolução nº 01 do Regimento do Senado, é o rasgar do que estabeleceu 

a Constituição Federal, no seu art. 85, que diz que a Presidente da República 

comete um crime contra a Lei Orçamentária quando descumpre as metas 

estabelecidas na LDO.  

O que nós estamos vendo aqui, Sr. Presidente, eu não acreditava que 

pudesse ocorrer. Eu, particularmente, nunca acreditei que existisse alguma ideologia 

financeira ou fiscal, alguma intenção real de defender que as desonerações 

tivessem sido feitas, que as obras do PAC, cuja maioria não saiu do papel, tivessem 
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sido realizadas. O que eu vi foram argumentos falhos, argumentos em defesa de 

algo que eu não entendia exatamente o que era.  

Defender o descumprimento de uma meta fiscal que foi estabelecida 1 ano 

atrás não é verdadeiro. Dizer que a Presidente gastou num ano eleitoral muito mais 

do que arrecadou porque houve queda de arrecadação, é mentira! Quem quiser 

abra os seus computadores e veja o que os técnicos da Receita Federal dizem 

sobre a meta de crescimento da arrecadação: a nominal é de 7%; a real, tirada a 

inflação, é de 1%. Este Governo tem recorde de arrecadação neste ano. E gasta 

muito mais do que arrecada.  

Mas faltava uma peça nesse dominó, faltava algo de que eu me 

envergonhasse, Deputado Izalci, ainda mais do que estou envergonhado. Eu 

respeito muito os meus pares, a sua capacidade intelectual e congressual deles. 

O Relator Romero Jucá, que é uma grande figura, com a cabeça pensante, 

defendia algo que eu não conseguia ter em minha mente como concreto em defesa. 

Nós não podemos defender o descrédito do nosso País, a desconfiança, o 

desrespeito a uma meta estabelecida e que vai fazer com que o Brasil seja uma 

terra sem lei. 

Aí, Deputado Caiado, V.Exa. concluiu esse quebra-cabeça. Está aqui no G1. 

Aos que estiverem nos assistindo, nos ouvindo, não é o Deputado Felipe Maia, não 

é o Deputado Romero Jucá, nem o Deputado Ronaldo Caiado, é o blog G1, é o 

blogueiro, jornalista Gerson Camarotti que diz: “Aliados condicionam votação de 

mudança na LDO à definição de ministérios”. 

Esta reunião não poderia terminar, ex-Presidente Paulo Pimenta, de forma 

pior. Nós estamos aqui... 

(Tumulto no plenário.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O tempo está esgotado. 

Conclua. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Calma! 

O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Terminou o tempo, Presidente. 

Eles têm direito a 5 minutos. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA  - Calma! Alguns aqui estão envergonhando 

esta Casa. Pelo menos teriam que ter 10 segundos de paciência. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Conclua. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA  - Só para dizer, Sr. Presidente, que eu me 

sinto envergonhado nesta noite, diante dos norte-rio-grandenses e dos brasileiros, 

por estar traindo a confiança de investidores, da população e daqueles que 

gostariam de ter, no Brasil, um país sério e respeitador das leis e dos regimentos 

que nos regem. 

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

Em votação os destaques. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Orientação, Presidente. 

Orientação, orientação, orientação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Orientação por 1 minuto. 

O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Deputada Dorinha, por favor, faça 

a orientação para o partido. Em homenagem às mulheres. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Um minuto para a 

Deputada Professora Dorinha. 

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  - Até que enfim libera para uma mulher 

educada. 

Vá, Dorinha! V.Exa. campeia a educação da.... 

A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - 

Presidente, nós estamos votando o relatório final do nosso Senador, os destaques 

em bloco. 

Eu só reforço o que nós cansamos de repetir: a necessidade de que se possa 

discutir, porque entendo que poderia contribuir, dentro de uma posição já defendida 

pelo próprio Senador, embora o Democratas acredite que o País poderia ter uma 

história diferente. Eu não consigo entender a mudança de tentar mexer no passado, 

numa situação presente, em que o País sabe da nossa realidade. 

Então, o Democratas não concorda e reforça sua posição em relação a essa 

votação em bloco. 

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

O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO  - Eu não vou poder? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - É 1 minuto para orientar. 

Calma, não esperou eu molhar o bico. (Risos.) 
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O SR. DEPUTADO NILSON LEITÃO  - Presidente, eu acho que tudo o que 

nós poderíamos ter argumentado aqui nós argumentamos. Na nossa concepção, foi 

um momento em que houve um atropelo do Relator. Não apreciar ou, pelo menos, 

colocar em votação para que os nobres Deputados e Senadores pudessem 

averiguar cada destaque é no mínimo uma atitude antidemocrática e antirregimental. 

E nós, é claro, obviamente, não concordamos com esse encaminhamento. 

Nós gostaríamos que, com relação a esse erro que estão cometendo contra o 

Brasil, com relação ao que estão fazendo contra o País, que, pelo menos, dessem o 

direito do debate em todos os destaques para deixar bem registrado. Lá na frente, 

vão poder olhar para trás e ver que cometeram um grande erro. Talvez não se 

arrependam, porque não é muito de arrependimento a vida pública. Talvez não se 

arrependam, mas vão ter um pouquinho de dor de consciência, sem dúvida 

nenhuma. 

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

Em votação. 

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO  - Sr. Presidente, antes da votação, 

só uma questão de ordem, rapidamente. 

Se amanhã for levantado o valor que foi desviado por corrupção nas obras do 

PAC, como vai atingir...  

 (Tumulto no plenário.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Em votação em globo os 

destaques, com voto do Relator pela rejeição. 

Na representação da Câmara dos Deputados. 

Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.) 

(Tumulto no plenário.) 

Rejeitada, a matéria não vai ao Senado; vai ao Congresso. 

Encerrada a votação na Comissão Mista de Orçamento. 

Está encerrado o nosso trabalho. 

 

 




