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O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Boa tarde a todos e a 

todas! 

 Declaro iniciada a 7º 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 

localizados nas bancadas. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Questão de ordem, Sr. Presidente. 

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

Deputado Felipe Maia, sempre de plantão. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, estou sempre presente, 

sou companheiro de V.Exa. nessas tratativas orçamentárias.  

 Infelizmente, Sr. Presidente, o art. 134 do Regimento Comum dispõe: 

 “Art. 134. Os trabalhos da Comissão Mista de Orçamento 

somente serão iniciados com a presença de um sexto 

(1/6) da sua composição em cada Casa.” 

 E o seu parágrafo único dispõe: 

 “Parágrafo único. No curso da reunião, verificada a 

presença de Senadores ou Deputados em número inferior 

ao estabelecido no caput (ou seja, um sexto), o 

Presidente suspenderá ou encerrará a reunião ex officio, 

ou por provocação de qualquer Parlamentar.” 

 Então, tendo em vista a visível falta de Parlamentares, principalmente da 

representação do Senado Federal, peço a V.Exa. que encerre esta sessão, para que 

possamos nos reunir em outra oportunidade, com quórum qualificado desta 

Comissão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu não vou questioná-lo. 

V.Exa. está com toda a razão. O Regimento estipula dessa maneira, e nós temos 

que cumpri-lo.  

 Mas, em vez de encerrar a reunião, eu irei suspendê-la e convocarei outra 

para terça-feira que vem, às 18 horas, porque na segunda-feira não haverá reunião, 

e, na terça-feira, haverá Congresso ao meio-dia.  
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 Eu sugeriria ao Deputado Felipe Maia que pudéssemos transferir esse 

quórum para o dia 18 — por quê? Eu quero explicar a V.Exa. o seguinte. Está aqui o 

Relator da Receita. Para nós, tanto da Oposição quanto da Situação, é importante 

termos o Relatório lido e, se possível, aprovado, para que o Relator do Orçamento, 

Senador Romero Jucá, possa apresentar o Relatório Preliminar, a fim de que nós 

possamos abrir o prazo para a apresentação das emendas.  

Há esse interesse de todos nós e também de até lá discutirmos com o Relator 

da LDO, na votação de segunda-feira, para agregar aquele relatório das emendas 

impositivas. Esse o acordo que nós podemos fazer, se V.Exa. concordar, embora 

regimentalmente eu tenha a clareza de que não posso fazê-lo. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, eu peço a V.Exa. que 

encerre, até porque não haverá dificuldade de quórum na próxima semana. Para 

meio-dia está marcada uma reunião do Congresso fundamental para a base do 

Governo. Então, às 18 horas V.Exa. não terá dificuldade de quórum.  

É apenas um desafio para que as bases e as oposições possam se fazer 

presentes aqui.  Portanto, solicito a V.Exa. que encerre a sessão.  

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Questão de ordem, Presidente. 

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

Deputado Paulo Pimenta. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Qual é o artigo que V.Exa. citou, 

Deputado? 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Art. 134, parágrafo único. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Art. 134, parágrafo único: 

  “Art. 134. Os trabalhos da Comissão Mista de 

Orçamento somente serão iniciados com a presença de 

um sexto (1/6) da sua composição em cada Casa. 

  Parágrafo único. No curso da reunião, verificada a 

presença de Senadores ou Deputados em número inferior 

ao estabelecido no caput, o Presidente suspenderá ou 

encerrará a reunião ex officio, ou por provocação de 

qualquer Parlamentar.” 

 Portanto, Sr. Presidente... 
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 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Para hoje, Relator. Para o dia de hoje o 

Presidente suspende ou encerra.  

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Onde é que está escrito isso? 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Art. 134, parágrafo único: 

"No curso da reunião, verificada a presença de 

Senadores ou Deputados em número inferior ao 

estabelecido no caput, o Presidente suspenderá ou 

encerrará a reunião ex officio, ou por provocação de 

qualquer Parlamentar.” 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Perfeito. Onde é que está escrito que 

é hoje? 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Primeiramente, é matéria vencida, nobre 

Relator Paulo Pimenta.  

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - O 

Presidente já disse. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - O Presidente...  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Ad hoc. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Ad hoc. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Por que ele não pode suspender 

para terça-feira? 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Porque nós iremos encerrar a reunião 

hoje e ela ficará para a próxima semana.  

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Mas por que obrigatoriamente 

teríamos que encerrá-la? O Regimento faculta ao Presidente suspendê-la ou 

encerrá-la. Em nenhum momento está escrito que a reunião tem que continuar no 

mesmo dia. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - No meu entendimento, nobre Relator... 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Já fizemos isso muitas vezes. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Para a mesma semana. E nós estamos 

marcando para a próxima semana. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Podemos até tomar esta decisão, 

mas no Regimento não há nenhum dispositivo que diga que a reunião tem que ser 
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suspensa e continuar no mesmo dia. Essa é uma decisão do Presidente. O 

Presidente pode suspendê-la e recomeçá-la na terça-feira que vem, sem nenhum 

problema. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputados Paulo e Felipe, 

eu já participei aqui como membro e hoje continuo, mas como Presidente e com a 

responsabilidade de presidir a Comissão, e isso aconteceu aqui várias vezes com os 

presidentes que por ela passaram. 

No artigo que o Deputado Felipe Maia cita, o Presidente pode — e é praxe — 

dizer “eu suspendo”, e suspender a reunião. Eu posso suspendê-la hoje, amanhã, 

depois... Fica a critério do Presidente. Como é ex officio, eu posso suspendê-la.  

Quando eu coloquei a questão para V.Exa. é porque eu tinha a clareza de 

que o correto seria nós termos quórum. Mas um acordo é feito dessa forma. É 

importante para a Comissão e para todos os Parlamentares que nós tenhamos o 

relatório da Receita aprovado, para que o Senador Romero Jucá possa apresentar o 

seu Relatório Preliminar, e, dessa forma, abrir prazo para a apresentação das 

nossas emendas.  

É um direito de todos aqui. Estamos buscando saber quanto é, como é, mas 

precisamos da receita. E, enquanto não tivermos a receita, não saberemos se vai 

ser 15, 12, 13, 10, o que vai ser.  

Eu chamava a atenção da Oposição, com toda a clareza que tenho da 

importância do art. 134. Porém, eu disse que ex officio poderia suspender a reunião, 

mas que não quis fazê-lo para que possamos fazer esse trabalho de comum acordo, 

Situação e Oposição, conforme o interesse de todos nós da Casa. O interesse é 

nosso. E nós estamos legislando para a Casa inteira. 

Eu concedo a palavra a S.Exa. para uma questão de ordem.   

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Sr. Presidente, eu estou nesta 

Casa há 24 anos!  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - É o que eu tenho de vida. 

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - A suspensão se dá por decisão da 

Presidência, e ela decide o tempo em que irá convocar uma nova reunião.  
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Então, com base no Regimento, o que o Deputado Felipe Maia levantou está 

corretíssimo! A gente suspenderia a reunião até a próxima semana, e a outra já se 

iniciaria com quórum qualificado.  

Por outro lado, Sr. Presidente, quero mencionar a importância de se apreciar 

e votar o relatório da Receita. Nós precisamos do parecer preliminar da Receita. 

Sem ele, não há Orçamento. Como disse V.Exa., o Orçamento é de interesse de 

todos nós: da Oposição e da base do Governo. 

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

Felipe Maia. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, eu não quero fazer aqui 

um cavalo-de-batalha. O Deputado Paulo Pimenta me conhece; sou muito flexível. 

Se V.Exa. quiser encerrar, encerre; ou se quiser suspender, suspenda.  

Eu acho apenas que nós deveríamos respeitar a nossa Comissão. E, uma vez 

encerrada a reunião, nós estaríamos obrigando — obrigando, sim! — não só a base 

do Governo, como também a Oposição, que não está presente, a comparecer. Não 

seria útil suspendê-la, se na semana que vem não der quórum, porque, na semana 

que vem, nós poderíamos de novo solicitar com base no art. 134.  

Então, no fundo, não há diferença prática em suspender ou encerrar. Se a 

base não colocar quórum e a Oposição não colocar quórum, sempre a reunião desta 

Comissão poderá ser encerrada ou suspensa.  

Na terça-feira, se houver o mesmo quórum de hoje, pediremos o 

encerramento ou a suspensão da reunião. Da mesma forma, se começarmos do 

zero, e aqui estiverem presentes os Senadores e os Deputados, a Comissão 

transcorrerá normalmente, como é de interesse de todos nós.  

Estamos apenas pedindo o cumprimento do Regimento, para que nós não 

comecemos a trabalhar de uma forma antirregimental ou independente do que ele 

dispõe. Eu comecei as minhas palavras dizendo que, como sempre, me faço 

presente, assim como a Professora Dorinha Seabra Rezende e tantos outros que 

aqui estão constantemente. O mais lamentável nesta Comissão é que vêm aqui 

“turistas”, que usam a palavra, e que muitas vezes são até agressivos com os 

companheiros, mas não se fazem presentes no dia a dia. E eu não sou 

intransigente.  
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Sr. Presidente, está com V.Exa. a palavra final quanto a encerrar ou 

suspender a reunião. Agora, eu deixo claro que, na próxima terça-feira, às 18 horas, 

eu gostaria — e vou cobrar quórum qualificado — de deliberar sobre o relatório da 

Receita.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu já ouvi as partes, 

inclusive o Deputado Paulo Pimenta, que está aqui à Mesa com o relatório pronto e 

querendo aprová-lo. E, para todos nós, seria bom se o lêssemos e o aprovássemos. 

Mas eu vou fazer outra proposta.  

  Conversando aqui com o João, nós chegamos ao seguinte acordo: eu vou 

suspender a reunião até às 19 horas ou até o encerramento da Ordem do Dia. Se 

não houver quórum, Deputado, V.Exa. tem razão, eu encerro a reunião e convoco 

outra para terça-feira, às 18 horas. 

 Suspendo a reunião até às 19 horas ou até a hora do encerramento da nossa 

Ordem do Dia. 

 Está suspensa a reunião. 

 (É suspensa a reunião.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) – Informo aos presentes 

que a 7ª Reunião Extraordinária foi às 15 h, e nós a remarcamos para 19h.  

 Declaro reiniciada a 7ª Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias 

constantes na pauta.  

Informo que as matérias estão acessíveis nos terminais da pauta eletrônica 

localizados nas bancadas.  

Quero comunicar que, no livro, nós temos quórum, tanto no Senado quanto 

na Câmara. Então, estão abertos os trabalhos.  

Concedo a palavra ao Deputado Izalci.  

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, hoje a sessão do Congresso foi 

anulada, porque foi aberta sem o quórum necessário. Depois de muita insistência, o 

Presidente do Congresso reconheceu que, de fato, não tinha quórum e 

simplesmente cancelou a sessão, remarcando outra para terça-feira, às 12 horas.  

No que eu quero insistir aqui? Quero insistir no cumprimento do art. 9º, § 4º, 

que diz o seguinte: quando não se atinge a meta, a gente precisa chamar aqui o 

Secretário do Tesouro, para que possamos ouvi-lo. Eu tenho certeza absoluta de 

que, se ele me convencer, eu sou o primeiro a votar favoravelmente ao PL nº 36.  

Então, para cumprir a lei — e eu acho que a gente precisa ter o máximo de 

transparência possível, pelo menos é o que eu penso —, nós poderíamos propor 

uma audiência pra que ele venha aqui na segunda à tarde ou terça de manhã, para 

que possamos, de fato, saber qual é a justificativa do Governo sobre o que 

aconteceu e o que provocou rombo desse tamanho.  

Está sendo alegado que houve um esforço para manter empregos — e não é 

verdade, a não ser que o Secretário venha aqui e nos convença disso. Eu não estou 

convencido.  

Eu acho que o que houve foi realmente um abuso, principalmente num ano 

eleitoral, em que a Presidenta Dilma disse que faria o diabo e acabou fazendo esse 

diabo. Agora nós precisamos saber o que aconteceu.  

Então, se V.Exa. marcasse para terça de manhã, eu acho que ajudaria muito, 

pelo menos para a gente tentar amenizar essa situação do PL 36. Então, se V.Exa. 

acatar a minha sugestão, eu proponho, então, terça, às 10h. Seria um bom horário. 
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Não sei o Secretário do Tesouro poderá. Mas, como foi dito pela Senadora Gleisi 

Hoffmann, ele está disponível para vir aqui na hora que quisermos.  

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

poderíamos concordar, mas, melhor esclarecendo, nós vamos discordar.  

Vamos ver o seguinte: o que aconteceu agora no plenário? V.Exa. estava lá e 

ouviu que o Presidente da Casa disse, com todas as letras, que terça-feira não dá 

para convocar. Ele queria convocar, e não dá quórum. E aqui não vai dar quórum. 

V.Exa. viu o que aconteceu hoje aqui com o COI. Foi um trabalho para reunir todo o 

mundo aqui. O Senador, que é o coordenador, veio aqui, mas não apareceu um 

Senador, não apareceu um Deputado. Eu estou falando que pode ocorrer o mesmo 

com o Secretário do Tesouro Nacional.   

Com muito custo, nós já marcamos, remarcamos, marcamos, remarcamos. 

Então, terça-feira aqui eu sei que é a coisa mais difícil. Nós fizemos aquela reunião 

na segunda-feira, que foi um esforço concentrado de todos, inclusive da Oposição, 

que estava aqui presente. Então, com muito sacrifício, conseguimos marcar com ele 

para o dia 11. Portanto, dia 9 ouviremos o Diretor do Banco Central; no dia 11, o 

Secretário do Tesouro Nacional.  

O que está me preocupando é que nós vamos ter a votação na quarta-feira 

que vem. Nós não vamos poder fazer nada, porque o Presidente está convocando 

de manhã, à tarde, à noite e de madrugada. Ele quer votar vários projetos que nós 

temos lá: medida provisória, a PEC 170. Umas são mais importantes, outras menos 

— aliás, todas elas são importantes, porque quem propõe tem o seu motivo de 

relevância.  

Então, eu até concordaria com V.Exa., mas, se marcamos para terça-feira, é 

o outro lado, pois todos chegam aqui e perguntam: “Cadê o quórum?” Não tem o 

quórum. 

O secretário pode estar aqui e...  

O SR. DEPUTADO IZALCI - Mas, Sr. Presidente, o Presidente do Congresso 

Nacional convocou sessão para terça, e eu tenho certeza de que a base estará toda 

mobilizada. Como não votaram hoje, vão votar terça-feira.  

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

O SR. DEPUTADO IZALCI - Se não vier, a gente encerra. Eu estarei aqui.  
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para terça-feira eu até 

convoco. Vou ser obrigado. Se hoje não der quórum aqui, de acordo com o 

Regimento — temos que obedecer ao Regimento —, sinto muito; só que, ao não 

fazermos a nossa tarefa, e somos apenas nós aqui tentando fazer, qual será o 

problema? Para sermos francos, nós temos que votar a receita porque, em votando 

a receita, o Relator-Geral pode apresentar, em primeira votação; assim aprovamos o 

preliminar do nosso orçamento. Aí já entramos em dezembro e vamos começar a 

trabalhar as nossas emendas, sejam de bancada, individuais ou de comissões.  

Mas, se ficarmos postergando, vamos chegar à conclusão de que não vamos 

votar o orçamento este ano.  

Eu estou aqui. Agora, terça-feira, dificilmente vai haver quórum. Acho que não 

vai haver. Se hoje já está difícil o quórum, imaginem na terça-feira. Mas eu sou 

obrigado a convocar.  

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Sr. Presidente.  

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

Deputado Milton Monti. 

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Para corroborar o raciocínio de V.Exa., 

V.Exa. coloca a questão do orçamento, e eu acho que nós devemos inclusive fazer 

um esforço para prestigiar os colegas que estão ainda no mandato, para que 

possamos pelo menos votar o relatório preliminar e abrir o prazo para emendas de 

orçamento. Vamos nos esforçar para votar o orçamento evidentemente neste ano, 

mas, pelo menos, que os Parlamentares que estão aqui possam encerrar os seus 

mandatos na plenitude e apresentar as suas emendas ao Orçamento Geral da 

União.  

Caso contrário, nós vamos encerrar o ano legislativo, e os Deputados que 

disputaram outros cargos, que não disputaram mandatos ou que não foram 

reconduzidos a esta Casa — e o número é significativo, acredito que é mais de 50% 

— terão, de certa forma, um tolhimento da sua atividade Parlamentar, porque não 

poderão apresentar, no tempo hábil, as suas emendas Parlamentares. Eu acho que 

nós temos que prestigiar os colegas que conviveram conosco nesse período todo de 

quatro anos. Então, acho que isso deve sensibilizar a questão dos partidos políticos, 

independente de serem situação ou oposição, porque essa é uma regra para todos.  
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Então, acho que é importante registrar isso, e V.Exa. deve conversar com as 

lideranças. O Deputado Izalci é um combativo membro desta Comissão. Gostaria 

que o Deputado Izalci também ponderasse essa questão dos nossos colegas que 

não estarão mais aqui — alguns disputaram outros cargos e não voltarão —, para 

que possam terminar o seu mandato na plenitude. Faço essa sugestão para que a 

gente possa, pelo menos, abrir os prazos de emendamento ao Orçamento Geral da 

União, porque nós vamos encerrar o ano legislativo, e os Parlamentares vão ter, de 

certa forma, tolhida a sua possiblidade de emendar e não completarão o seu 

mandato na plenitude.  

Então, queria fazer esse registro, porque acho que deve nortear os trabalhos 

desta Comissão, independente da questão de sermos da oposição ou da situação. 

Acho que devemos prestar esta homenagem, digamos assim, a todos os 

Parlamentares que, por fim, conviveram conosco esses anos todos.  

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

Izalci.  

O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, acima evidentemente da questão 

de prestigiar os colegas, que eu acho louvável, não podemos votar um relatório 

como este, de receita, que está totalmente fora da realidade. O próprio governo já 

fez uma modificação reduzindo a questão do crescimento, e a Receita sequer levou 

isso em consideração. A receita já está superestimada, em quase 20% e, mesmo o 

governo reavaliando essa receita, fico preocupado em votar aqui uma peça 

importantíssima.  

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Eu nem apresentei ainda as razões 

do meu relatório.  

O SR. DEPUTADO IZALCI - Pois é, mas V.Exa. não considerou nenhuma...  

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Eu quero indagar ao Deputado...  

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Eu nem apresentei ainda as razões.   

O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - É porque o Relator não leu o seu 

relatório. Nós não conhecemos o relatório, não discutimos o relatório dele. Então, 

não podemos...  É isso que nós estamos fazendo aqui. 

 (Não identificado)  - Já foi publicado. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Eu sequer o apresentei. 
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 O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Ele tem que ler, ele tem que 

apresentar, ele tem que relatar, ele tem que comentar o relatório. Nós vamos 

discutir, nós vamos ter a oportunidade exatamente de ter essa discussão. Pode ser 

até que V.Exa. tenha razão de que algumas receitas estejam superestimadas e que 

até nos convença disso. Isso tudo é possível. Agora, não dá para tratarmos do 

assunto de forma antecipada. Vamos permitir ao Relator falar sobre o relatório, ler o 

relatório, dar conhecimento dele e que se abra a discussão, Sr. Presidente. 

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

Felipe Maia. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Presidente Devanir, inicialmente eu 

queria dizer que está sendo um dia bastante tumultuado no Congresso Nacional, 

pois estamos desde o início desta manhã numa reunião, que não poderia ser 

diferente, tumultuada. Tentamos votar o PLN 36, que tanto já foi aqui discutido e 

adjetivado. 

 Infelizmente, não conseguimos votá-lo na manhã e tarde de hoje, mas eu 

quero aqui comemorar a aprovação da PEC 426, de 2014, que atende a todo o 

Congresso Nacional. Cito aqui esta matéria porque ela faz parte do orçamento. 

Estamos falando do incremento de 1% ao FPM, o que beneficiará as Prefeituras do 

Brasil. E esta matéria — orçamento impositivo e aumento de arrecadação das 

Prefeituras — diz respeito à Comissão Mista de Orçamento. Então, eu queria aqui 

comemorar. 

 O Presidente Henrique lamentou que, numa quarta-feira, o quórum estivesse 

baixo, mas acho que nós tivemos um grande ganho nesta Casa, na tarde de hoje, 

quando aprovamos a PEC 426, de 2014, aumentando em 1% o Fundo de 

Participação dos Municípios. 

 Sr. Presidente, aquela reunião do Congresso hoje foi uma reunião, eu diria, 

curiosa. E digo isso porque nada acontece sem razão. O fato de haver falta de 

quórum sinaliza algo que está acontecendo. Como se diz: entre o céu e a terra 

existe algo além de aviões. E não sou eu que vou dizer o que existente entre o céu e 

a terra, mas com certeza existe algo. Eu só espero que esse déficit não aumente 

ainda mais de hoje até a próxima terça-feira e que as partes se entendam para que 
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nós possamos pelo menos debater esta matéria, expor os nossos pontos de vista na 

reunião conjunta do Congresso Nacional. 

 No que se refere a esta Comissão, eu sou duro quando tenho que ser duro, 

eu sou crítico quando tem que ser crítico, sou cumpridor do Regimento, como 

sempre devemos ser, mas eu acho que tudo tem um ponto, um limite, e nós todos 

aqui estamos trabalhando em prol de uma Casa, de um país. Mas acho que nós 

devemos evoluir — e vamos evoluir na noite de hoje. Não temos quórum, não temos 

quórum. É consensual que nós devemos evoluir, por parte do Democratas? É 

consensual. Eu queria escutar os demais partidos.  

Eu acho que o Relator tem que ler o relatório. Existem aqui algumas receitas 

superestimadas, e eu espero que o Relator acolha as sugestões. 

 Nós temos aqui um ofício enviado a V.Exa., Presidente Devanir Ribeiro, do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em que se modificam alguns 

índices quanto à variação do PIB, ao aumento da arrecadação. Enfim, existem 

alguns percentuais macroeconômicos que foram reconsiderados. E nós não temos 

como evoluir se não escutarmos o Relator. 

No que se refere ao Democratas, acho que nós devemos evoluir, exatamente 

para não fazermos o papel que me parece ser do Governo. Eu não quero aqui 

acusar ninguém, mas a Oposição está sempre presente — Deputada Professora 

Dorinha, Deputado Felipe Maia, Deputado Izalci. Nós estamos sempre aqui atentos, 

presentes e dispostos a discutir o Orçamento. Alguns da base não se fazem 

presente, e isso deixa uma grande interrogação no ar: qual é a razão? 

 Eu acho que nós devemos, sim, muitas vezes, para o bem desta Comissão, 

para o bem da aprovação da LDO e da LOA, evoluir nesta noite e permitir que o 

Relator leia o seu parecer. E aí nós voltaremos, se for o caso, na próxima terça-feira, 

não para tentar restabelecer ou tentar dar quórum, mas, sim, para nos aprofundar e 

votar o parecer do Deputado Paulo Pimenta, no que se refere ao relatório da receita. 

Esta é a opinião do Democratas. Eu acho que a Professora Dorinha está em 

sintonia com esse ponto de vista do Democratas. Eu queria escutar também os 

outros partidos. 

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

tem alguma coisa a acrescentar? 
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 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, só quero aqui fazer algumas 

ponderações e não tem nenhuma radicalização aqui. Não estou aqui para inviabilizar 

nada. A questão é a seguinte: essa atitude até de atropelar e tal é uma atitude que 

vem sendo praticada pelo Governo. A Oposição faz as ponderações e espera. O que 

a gente não quer aqui, Deputado Luciano, por exemplo — e está aqui o relatório —, 

é que o Relator se mostre simplesmente inflexível e diga: "Olha, não quero mudar 

nada, não vou fazer nada". Nossa preocupação é que o Governo não queira 

“tratorar”, ou seja, só porque está pronto o relatório, não vai mexer no relatório. 

 Se V.Exa. assumir o compromisso — e não estou dizendo que se deve acatar 

o que vamos sugerir —, como pondero, com relação aos próprios ajustes do 

Governo — e o Governo está fazendo aqui um ajuste de crescimento —, seria bom. 

E acho que o Relator precisava ter a sensibilidade de pelo menos acatar aquilo que 

o Governo está solicitando. E isso seria necessário, para que não simplesmente, na 

semana que vem, venha aqui a base de Governo — e nós sabemos que é maioria 

absoluta — dizer: "Não, vamos aprovar". Aí se passa o trator, sem discussão. 

Entendeu? 

 A Oposição faz uma oposição responsável. O que nós queremos é construir 

uma proposta concreta, para não ficar uma coisa fictícia, de brincadeira, e a gente 

sabendo que se está superestimando a receita e que, depois, vai-se contingenciar 

tudo. Aí a gente fica desmoralizado aqui, porque a gente não tratou da coisa 

corretamente. 

 Então, nós vamos, assim como o Democratas, dar esse voto de confiança ao 

Relator. Mas eu espero que, na semana que vem, não haja uma reunião de 

atropelamento aqui, querendo aprovar tudo sem discussão. 

Portanto, também em consideração à questão dos Parlamentares que estão 

saindo e que precisam de prazo para as emendas, em consideração a isso, nós não 

vamos obstruir essa questão da receita. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu quero agradecer, como 

Presidente, a compreensão tanto do Democratas como do PSDB. Eu acho que isso 

é importante. E eu sempre digo o seguinte: já fui oposição e já fui situação. Eu e o 

Felipe estávamos comentando isso aqui: a oposição é necessária. Eu sempre tive a 
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compreensão de que, se não houver oposição, tudo que é feito parece que está 

certo, e, às vezes, a situação está fazendo coisas erradas. 

 Então, é um relatório importante, muito importante.  

E a gente fala de orçamento, mas, para mim, não existe orçamento se não 

houver receita. Nós precisamos saber onde está a receita. O orçamento é despesa. 

Eu quero saber onde está o dinheiro e o que nós vamos executar. Por isso é muito 

importante. 

 Eu agradeço mais uma vez V.Exa. Vocês estão sempre aqui presentes. A 

Oposição, quando tem proposta, colabora, e muito, com o Governo. Eu tenho 

clareza disso. E eu acredito que o nosso Governo e o nosso Relator devem ter essa 

clareza também. 

 Então, eu vou pedir ao nosso Relator, Deputado Paulo Pimenta, que já foi 

Presidente inclusive desta Comissão, que encaminhe a leitura do relatório e que nós 

tenhamos a facilidade e a possibilidade de acatar. É aquilo que V.Exa. falou: pode-

se acatar tudo, pode-se acatar a metade ou pode, após uma discussão profunda, 

haver razões para não se acatar. 

 E agora, só por questão regimental, foi ler o expediente.  

Correspondência interna recebida. Expedientes encaminhados de 

justificativas de faltas às reuniões da Comissão deferidas pelo Presidente. 

 Há, também, correspondências externas recebidas aqui do Ministério de 

Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Ministra Miriam Belchior. Trata-se 

da indicação de omissão da ordem legal no Projeto de Lei Orçamentário de 2015, no 

âmbito das despesas e encargos financeiros da União, solicitando a respectiva 

adequação. 

 Havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura da ata, 

por ter sido distribuída antecipadamente. (Pausa.) 

 Não havendo discussão, conforme o estabelecido na alínea “f” do art. 8º do 

Regimento Interno da Comissão, coloco em votação a ata da última reunião. 

 Há dispensa da leitura da Ata? 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Solicito a dispensa da Ata. 

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

 Sexta Reunião Extraordinária realizada no dia 24 de novembro. 
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 A Ata está em votação na representação da Câmara dos Deputados.  

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

(Pausa.) 

 Aprovada. 

 A Ata está em votação na representação do Senado Federal. 

 Os Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovada. 

 Ordem do Dia. 

 Apreciação do relatório da receita apresentada ao Projeto de Lei nº 13, de 

2014, do Congresso Nacional, que estima a receita e fixa a despesa da União para o 

exercício financeiro de 2015. 

 O Relator da receita é o Deputado Paulo Pimenta. Foram apresentadas 45 

emendas, todas de receita.  

  "Voto pela aprovação do Projeto de Lei 

Orçamentária para o exercício financeiro de 2015, no que 

concerne às estimativas de receitas, nos termos 

apresentados pelo Poder Executivo, com as alterações 

propostas pelo Relator, que incorpora três emendas de 

Relator.  

Quanto às 45 emendas à receita apresentadas, foi 

oferecido voto pela aprovação." 

 O Relator da receita está com a palavra para apresentação do relatório e da 

errata.  

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Muito obrigado, Sr. Presidente.  

 Sras. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Senadores, em primeiro lugar, eu quero 

agradecer aqui a postura das diferentes bancadas e dizer ao Deputado Izalci, 

especialmente, e ao Deputado Felipe Maia que, de minha parte, não existe qualquer 

objeção no sentido de que possamos melhorar este relatório.  

As sugestões que porventura os colegas apresentarem e que puderem fazer 

com que este relatório seja mais adequado à necessidade do País, certamente, de 

minha parte, serão acolhidas para que, de fato, possamos produzir aqui uma peça à 

altura daquela de que o Brasil precisa. 
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 Inclusive é bom que a gente possa fazer a leitura hoje e abrir a discussão. 

Como nós vamos votar semana que vem, podemos ter um espaço de diálogo para 

que este relatório seja aprimorado. Então, quanto a todas as contribuições e 

colaborações que V.Exas. desejarem fazer, além das emendas já apresentadas, eu 

me coloco inteiramente à disposição. 

 Como V.Exas. sabem, nós aqui na Comissão temos uma assessoria técnica 

que envolve servidores da Casa e do Senado e que pode inclusive nos ajudar a 

corrigir eventualmente alguma questão fundamental a ser trabalhada.  

 É até um pouco paradoxal que estejamos apresentando um relatório neste 

momento, pois, talvez, o País em poucos dias tenha uma nova equipe econômica, 

com um novo Ministro da Fazenda e um novo Ministro do Planejamento. Então, 

vamos ter um período bastante intenso e profícuo no próximo período para 

aprofundarmos essas questões. 

 À proposta original apresentada pelo Governo nós recebemos um conjunto de 

emendas. Basicamente, todas elas foram apresentadas pelo Relator, o Deputado 

Romero Jucá.  

 Após a análise dessas emendas, em discussões que realizei com os nossos 

técnicos e com o próprio Governo, observei que havia também algumas despesas 

fundamentais, mas não havia até então no Orçamento uma receita que desse conta 

dessa necessidade. Por exemplo, a MP 656 foi votada depois que o Orçamento já 

estava na Casa. Portanto, ela gera um impacto de 1 bilhão e 460 milhões. Nós 

temos, também, a questão do Imposto de Renda e uma recomposição que 

historicamente nós temos feito dos recursos da Lei Kandir.  

Portanto, era necessário também um esforço no sentido de que nós 

pudéssemos identificar, na proposta da receita, rubricas que pudessem ter um 

desempenho superior àquele proposto pelo Governo, evidentemente, numa aposta 

para um cenário econômico para o ano que vem.  

 Na última sexta-feira o Governo encaminhou para esta Casa uma alteração 

dos parâmetros dos números gerais do orçamento. Nós tínhamos uma proposta de 

crescimento do PIB para 2015 de 3%, e essa proposta foi reduzida para 2%. 

Tínhamos também uma previsão do IPCA, da inflação para o ano que vem, de 5%. 

Pela proposta encaminhada pelo Governo, pelos números novos, pelos novos 
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parâmetros, houve uma elevação dessa expectativa inflacionária do IPCA para 

6,1%.  

Portanto, por um lado, se a redução da expectativa de crescimento do PIB 

poderia ensejar um sinal de redução da receita, na medida em que nós aumentamos 

a expectativa de inflação, passamos a trabalhar com outro cenário, e isso 

compensou. Então, nós não alteramos, no fundamental, o relatório, porque, na 

avaliação realizada, a redução do PIB é compensada pela elevação da expectativa 

do crescimento da meta inflacionária em 1,1%. 

 Portanto, acolhendo as emendas apresentadas pelo Relator e fazendo um 

esforço no sentido de que nós pudéssemos identificar alguns itens que 

fundamentalmente criassem as condições para nós respondermos a algumas 

despesas obrigatórias, nós fizemos, de maneira dedicada, uma análise de cada item 

da proposta do Governo.  

Os senhores receberam — e está à disposição de todos — o relatório da 

receita no qual nós justificamos cada item.  

Os senhores poderão observar que temos, inclusive, uma análise histórica do 

desempenho de cada um desses itens, o que justifica, do ponto de vista técnico, os 

números a que chegamos. 

 O relatório apresenta uma proposta de reestimativa de receita da ordem de 

21,2 bilhões, que, descontadas as transferências obrigatórias de Estados e 

Municípios, fazem com que nós tenhamos uma reestimativa de receita na ordem de 

18,9 bilhões.  

 Daquelas propostas que nós incluímos como Relator, eu estou apresentando 

cerca de 4,8 bilhões de reais de acréscimo à proposta original.  

Quinhentos milhões de reais são justificados com a expectativa de aumento 

das receitas dos dividendos das empresas públicas, a partir, inclusive, de uma 

expectativa do próprio mercado no sentido de um desempenho superior, no ano que 

vem, no resultado que essas empresas tiveram este ano.  

Também há a estimativa de uma receita superior, da ordem de 1 bilhão de 

reais, do Regime Geral da Previdência, basicamente por conta da Lei Complementar 

nº 174 de 2014 e do processo de ampliação da formalização do mercado de 

trabalho.  
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A Lei nº 147, de 2014, que permitirá a inclusão de novos setores no Simples 

Nacional, terá um impacto na receita previdenciária no nosso ponto de vista, 

podendo chegar à casa de 1 bilhão de reais.  

Também o Governo já tem realizado uma receita adicional na alienação de 

bens inservíveis da União. Isso deve se ampliar no ano que vem, e nós encontramos 

cerca de 3,3 bilhões de reais de receitas possíveis de serem adicionadas.  

 Das emendas da receita que foram apresentadas, que totalizaram 16,4 

bilhões, descontando as transferências a Estados e Municípios, que ficam na ordem 

de 14,1 bilhões, estão concentradas nas seguintes receitas: 4,7 bilhões de Imposto 

de Renda; 4,2 bilhões do Regime Geral de Previdência Social; 2,5 bilhões do IOF; 

1,9 bilhão das concessões do setor de telecomunicações, basicamente dos leilões 

da banda 4G; 1,3 bilhão do PIS/PASEP; 401,4 milhões do IPI dos automóveis; e 

outras taxas e contribuições que chegam a 1,4 bilhão. 

 Evidentemente, cada um desses itens merece uma análise individual. E eu 

quero reiterar que estou à disposição junto com a equipe técnica da Comissão de 

Orçamento, composta de servidores da Câmara e do Senado, para que nós 

possamos, até mesmo antes da reunião da próxima terça-feira, analisarmos 

detalhes. Isso porque, porventura, os colegas podem, inclusive, ter uma opinião de 

que outros itens, que nós não identificamos como receitas, possam ter um resultado 

superior, como também podem chegar à conclusão de que eventualmente algum 

item identificado pelo Relator não seja exatamente aquele que a maioria da 

Comissão entende como o mais adequado. 

 Mas, fundamentalmente, o entendimento é de que as receitas tendem a reagir 

de forma proporcional ao crescimento da atividade econômica, que esperamos seja 

superior no ano de 2015 em relação a 2014. Com a melhora do ambiente de 

negócios e com as novas expectativas que o próprio mercado vem revelando, nós 

acreditamos que haverá uma recuperação forte da receita pública e, como os 

senhores sabem, nós devemos fechar o crescimento do PIB deste ano em 0,9%, e 

vamos trabalhar com a previsão de 1% e, no ano que vem, com a expectativa de 

2%, o que seria uma proposta razoável. Ou seja, nós teríamos uma duplicação da 

taxa de crescimento do PIB.  
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Então, a nossa expectativa é a de que haja, sim, um resultado positivo de 

recuperação da receita e que isso melhore especialmente a série histórica do 

período mais recente. 

 Levamos também em consideração no relatório que é o passo inicial da 

proposta orçamentária do Congresso Nacional. Portanto, nós teremos, durante o 

período da tramitação, ainda a possibilidade de ajustes de expectativas e 

eventualmente a existência de correções que precisem ser feitas. No entanto, eu 

não teria mais como aguardar as definições da conjuntura. Por quê? Porque esse 

relatório é o passo inicial da tramitação. 

 Se nós não analisarmos esse relatório na semana que vem, o que possibilita 

ao Senador Romero Jucá apresentar o relatório preliminar, nós estaremos, na 

prática, inviabilizando os prazos necessários para que possa ser feito aquilo que 

disse o Deputado Milton Monti, que é garantir aos colegas, pelo menos, a 

oportunidade de apresentação das suas propostas de emendas individuais. 

 Então, esse relatório é feito também premido pela necessidade da conjuntura. 

Alguém poderia dizer que o mais adequado seria esperar a nova equipe econômica, 

as sinalizações do mercado, mas não temos tempo para isso, porque, se nós 

fizermos isso, na prática, estaremos comprometendo o calendário; considerando os 

senhores que, na semana que vem, nós já estaremos em dezembro, o Senador 

Romero Jucá precisa apresentar o relatório preliminar e nós precisamos abrir um 

prazo. Nós abriremos um prazo para emendas na segunda semana de dezembro. 

Então, nós estamos quase 45 dias atrasados em relação àquilo que nós fazemos 

historicamente nesta Casa. 

Imaginem V.Exas. que o Orçamento vai para análise dos relatores setoriais e 

para as emendas individuais, emendas de Comissão, na segunda quinzena de 

dezembro. Então, o nosso prazo, infelizmente, está bastante exíguo. 

 Levei essas considerações também para análise do Poder Executivo. 

Fizemos a reunião aqui com a Ministra Miriam Belchior. Tive outros encontros com a 

equipe técnica do Ministério. E o resultado está sendo apresentado aqui como fruto 

de todo esse esforço que foi desenvolvido por este Relator. 

 Mas como eu disse, Sr. Presidente, para concluir, eu estou aqui inteiramente 

à disposição dos colegas para que nós possamos construir, eventualmente, alguma 
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correção, alguma melhora do relatório até a próxima terça-feira. Mas de forma geral 

este é o resumo que eu quero apresentar do relatório que nós fizemos, que está 

disponível na sua íntegra tanto fisicamente aos colegas como também na página da 

Comissão para dúvidas, considerações e debate. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

 Está aberto. Alguém quer discutir? 

 O Senador Flexa Ribeiro está com a palavra. S.Exa. tem 5 minutos. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente, Deputado Devanir 

Ribeiro, nosso Deputado Paulo Pimenta, Relator da receita, a informação que eu 

tenho é de que o Orçamento encaminhado pelo Executivo para o Legislativo já veio 

superestimado em torno de 100 bilhões de reais. Ou seja, em 2015 a receita prevista 

não será efetuada. E o nosso Relator ainda acrescentou mais 21 bilhões de reais, 

um aumento de receita. 

 O que vai acontecer? Nós vamos — e espero que isso não ocorra, porque 

ainda não foi aprovado pelo Congresso — repetir em 2015 o ato de violência que 

estamos cometendo agora em 2014. 

 Para nós, Legislativo brasileiro — tendo que alterar a Lei de Responsabilidade 

Fiscal, aumentando os valores de abatimento, tanto dos investimentos do PAC 

quanto dos incentivos, incentivos esses que vieram já trazer dificuldades, porque 

parte deles foi retirado dos Estados e Municípios —, a peça orçamentária é, sem 

sombra de dúvida, o papel mais importante e de maior responsabilidade do 

Legislativo. Portanto, devemos olhar isso com mais cuidado. 

 Eu sei das boas intenções do Deputado Paulo Pimenta, mas S.Exa. fez uma 

referência à redução do crescimento do PIB para 2015, que o Governo encaminhou 

com 3% de crescimento e já reduziu para 2%. Espera S.Exa. que o crescimento do 

PIB dobre de 2014 para 2015, pelo menos eu entendi dessa forma. O dobro de zero 

é zero. Então, não tem o que aumentar. 

 A expectativa do mercado, e essa tem sido a realidade, é de que o 

crescimento de 2014 seja algo próximo de zero. Isso já foi anunciado aqui pelo 

Ministro Guido Mantega várias vezes em audiências no Senado, na Comissão de 

Assuntos Econômicos. Começou com um crescimento de 5%, baixou para 4%, veio 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 1267/14  26/11/2014 
 
 

 15

para 3,5%, para 3%, e, agora, a realidade nos mostra que o crescimento do PIB está 

próximo de zero, como vem sinalizando o mercado. 

Se nós aprovarmos no plenário do Congresso o que nós aprovamos aqui para 

flexibilizar a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós vamos cometer contra o País um 

ato de desatino em relação à sua credibilidade no resto do mundo. O Brasil, por isso, 

pode perder o seu grau de investimento, pode perder as transferências de recursos 

para investimentos, a atração de investimentos, e pode ter — espero que não — um 

ano de 2015 de grande dificuldade para cumprir a lei orçamentária. O que vai 

acontecer, Presidente? Após a aprovação do Orçamento, Deputado Izalci, o 

Executivo vai contingenciar, vai fazer um contingenciamento para tornar próximo da 

realidade aquilo que nós estamos aqui aprovando e que foge, a meu juízo, daquilo 

que poderá ser realizado como receita em 2015. 

 Eu pergunto, terminando, Presidente: nós vamos, na sessão de hoje, fazer 

apenas a leitura do relatório? Nós não vamos votar nada?  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Se V.Exa. quiser, nós... 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Eu não queria nem que tivesse a leitura 

do relatório, mas como as lideranças dos Deputados, quando eu cheguei aqui, já 

tinham aceitado a leitura, eu tive que aceitar também. Agora, vamos parar na leitura 

do relatório e vamos encerrar a sessão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu gostaria que o Governo 

— e nós aqui também — errasse que o crescimento não fosse zero, mas, sim, 10. 

Todos nós gostaríamos, mas é assim. Nós temos que pensar o Brasil, o mundo... 

São estas as questões. Só para nós termos clareza do que nós estamos fazendo, 

porque a responsabilidade é nossa também. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Eu concordo com V.Exa. Gostaria que o 

Brasil crescesse às taxas da China, mas com esse Governo que está aí não tem a 

menor possibilidade de isso acontecer. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Mas pode crescer se nós 

trouxermos o regime chinês aqui para o Brasil também. O senhor quer? O senhor 

quer? Quer trazer o regime da China, aí nós podemos conversar! 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Sr. Presidente, eu quero... 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Com a palavra o Deputado 

Izalci. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Como nós acordamos no início, seria feita a 

leitura... Evidentemente, ficarão abertas ainda as discussões, porque nós teremos 

esse momento para fazer os ajustes. O PSDB se compromete a apresentar ao 

Relator uma proposta de mudança para adaptar-se à realidade e, na semana que 

vem, nós vamos fazer exatamente o grande debate. Então, evidentemente, as 

discussões terão que ser mantidas para a semana que vem. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Por isso foi bom ter lido hoje... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Exato. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - ... para facilitar a apresentação de 

sugestões. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - Fico satisfeito de ouvir o Relator com essa 

disponibilidade de acatar as sugestões que nós vamos apresentar. Na semana que 

vem, com as correções e com o debate, esperamos chegar a um consenso para não 

incorrer novamente naquela questão de querer mudar em 2016 o que foi feito em 

2015. Precisamos fazer algo mais realista para não influenciar, vamos dizer assim, o 

Governo a cometer irregularidades com a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 Então, o PSDB se compromete a apresentar essas sugestões... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu agradeço. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - ... para, na semana que vem, debater as 

modificações. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

querido Deputado Luciano Castro. 

 O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Sr. Presidente, primeiro, eu quero 

elogiar o relatório do Deputado Paulo Pimenta pela maturidade e pela negociação 

que S.Exa. fez pelo Governo, inclusive incorporando as novas metas que o Governo 

publicou recentemente, como a redução do PIB e o aumento do IPCA. 

 Naturalmente, o que se fala agora desse possível déficit de 100 bilhões... Eu 

gostaria que V.Exa. pudesse comentar rapidamente se esse déficit de 100 bilhões 

ainda existe no relatório final ou não. Porque, do meu ponto de vista, aqui não existe 
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mais. V.Exa., inclusive, afirma que a redução do PIB com o aumento do IPCA se 

compensam nas projeções que V.Exa. fez.  

Então, eu gostaria que V.Exa. deixasse claro essa questão dos 100 bilhões, 

que se propaga hoje na imprensa, segundo a qual o Orçamento já nasce com um 

déficit de receita de 100 bilhões de reais. Acho que V.Exa. deve deixar bem claro 

para que todos possam se posicionar. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Deputado Luciano Castro, V.Exa. me 

permite? 

 O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Pois não. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Só para colaborar com o seu 

raciocínio.  

 Essa estimativa dos 100 bilhões surgiu de uma matéria jornalística, em que o 

cálculo apresentado era uma espécie de regra de três simples, sequer foi feita uma 

análise de rubrica. Como se fosse possível um cálculo matemático simples sobre a 

expectativa de crescimento e que o Orçamento respondesse, quando, na realidade, 

cada item do Orçamento tem um desempenho específico, uma expectativa, um 

acréscimo.  

 Então, nós não concordamos, de maneira alguma, com essa suposição. E a 

proposta orçamentária que está aqui apresentada, de maneira alguma, considera 

esse cenário como um cenário possível de ser realizado. 

 O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Perfeito. 

 Há alguma menção nova, alguma nova reestimativa do CIDE-Combustíveis? 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Existem duas coisas que nós não 

estamos considerando aqui. Se elas ocorrerem, nós teremos que corrigir ainda 

durante o período da tramitação. Uma delas é a questão da emenda constitucional 

que aumenta o recurso dos Municípios. 

 O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Certo. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Como ela não foi conclusa ainda no 

Senado, eu não posso considerar no meu relatório algo que ainda não é lei, e a 

CIDE está na mesma situação. 

 Eu acho que não foi votada ainda no Senado a questão da emenda 

constitucional... Já foi Senador Flexa? 
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 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Hem? 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Foi? 

 O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Ela já veio do Senado. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Sim. Sim. Mas não foi promulgada 

ainda... 

 O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Ela tem que ser promulgada pelo 

Congresso. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Ela não foi promulgada ainda. 

 O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - É. Mas isso deve ocorrer ainda no 

período do Orçamento. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Então, a partir do momento em que 

ela for promulgada, nós teremos que considerar essa questão. 

 O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - É. Teremos que considerar o 

impacto aqui. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Exatamente. 

 O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - E a transferência para os 

Municípios. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - E a CIDE é a mesma matéria. 

 Agora nós, tecnicamente, chegamos à conclusão que eu não poderia 

considerar no cálculo uma emenda constitucional que ainda não tinha sido 

promulgada. E, à medida que avançar também a questão da CIDE, nós vamos ter 

que corrigir com a expectativa da receita. 

 O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Está bom. 

 Estou satisfeito, Sr. Presidente. 

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

Milton Monti. 

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI  - Sr. Presidente, colegas Deputados, 

Deputadas, Senadores e Senadoras, primeiramente, quero cumprimentar o Relator, 

Deputado Paulo Pimenta pelo trabalho realizado, fazendo a estimativa da receita. 

Essa discussão realmente é importante, é fundamental, é o primeiro assunto que se 

debate quando da elaboração do Orçamento, mas eu gostaria de relembrar aqui — 

vou repisar o óbvio, evidentemente —, que é cláusula pétrea da lei orçamentária. 
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Nós fazemos uma estimativa da receita. Na verdade, o grande debate está na 

fixação da despesa. 

 Temos que debater a receita, é importante, ela é balizadora para todos os 

demais movimentos que nós vamos fazer na Comissão, mas não podemos perder 

de vista esse aspecto, e não podemos também exagerar num preceito que é de 

estimativa, incluindo V.Exa., dentro dessas circunstâncias todas, sem saber ainda da 

questão da promulgação do 1%. As informações colhidas há pouco são de que vai 

ser promulgada, porque a emenda constitucional já veio do Senado, e nós votamos 

o segundo turno hoje. 

 Era diferente do Senado? Não sei. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - É 0,5 para 2015 e 0,5 para 

2016. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI  - Sim, mas, de qualquer forma, é uma 

emenda que, pelo que sei, vai ser promulgada, não tem mais votação no Senado. 

 Então, é importante que tenhamos em mente que esse debate é fundamental, 

é realmente importante para balizarmos os trabalhos da Comissão, sem esquecer 

que é uma estimativa. O grande debate — eu quero fazê-lo na hora oportuna e acho 

que a Comissão deve fazê-lo, os colegas Deputados e Senadores devem fazê-lo — 

está na fixação da despesa. Este é o ponto crucial, na minha avaliação, na minha 

opinião pessoal, na votação do Orçamento: a fixação da despesa, porque ela é na 

verdade é obrigatória, é mandatória. Essa é apenas uma estimativa, e, na minha 

avaliação, está muito bem feita pelo Deputado Paulo Pimenta. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Muito obrigado. 

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

Waldenor Pereira. 

 O SR. DEPUTADO WALDENOR PEREIRA - Sr. Presidente, eu gostaria de 

parabenizar o Deputado Paulo Pimenta pela elaboração do parecer, inclusive já 

considerando as alterações no IPCA e no PIB, adequando esses índices à realidade 

econômica a que estamos submetidos. 

 É muito importante que compreendamos essa taxa de crescimento do PIB, 

diminuta, de fato, reduzida, acompanhando o debate sobre a repercussão da crise 

financeira internacional que se abate sobre todas as nações. 
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 A reunião recente dos vinte principais países do mundo que compõem o G20, 

acontecida recentemente na Austrália, revela uma perspectiva de crescimento global 

para alcançar 2% em 2018 — 2018! —, tendo em vista a recessão japonesa e as 

dificuldades econômicas da União Europeia. A maioria dos países da União 

Europeia, à exceção da Alemanha, está convivendo com grandes dificuldades: 

Espanha, Grécia, Portugal, a própria França também vem convivendo com baixa 

taxa de crescimento, que se explica em razão da crise financeira que se estende, 

ainda, reconhecida pelo G20, pelos Presidentes desses países, pelos principais 

economistas do mundo, e, naturalmente, o Brasil não pode fugir à regra. 

 Essa adequação, Deputado Paulo Pimenta, é mais do que necessária e 

procedente. Eu parabenizo V.Exa. pela devida adequação que faz, combinado com 

o nosso Governo, para, de fato, permitir a construção de um instrumento de 

planejamento, que é o Orçamento da União, em bases mais próximas e adequadas 

à realidade que se apresentam para o cenário econômico internacional e também 

brasileiro. 

 Então, os nossos parabéns ao Deputado Paulo Pimenta pela construção do 

relatório e pela disposição de, até terça-feira, estar aberto ao debate, à discussão e 

à realização de novas adequações que forem possíveis e necessárias de serem 

feitas. 

 Era isso, Sr. Presidente. 

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

com a palavra. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Estou satisfeito, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Está satisfeito? Obrigado. 

 Agora, o Relator, para suas considerações. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA  - Sr. Presidente, eu quero, então, em 

primeiro lugar, mais uma vez agradecer, especialmente às bancadas da Oposição. 

Acho que acabou sendo positiva a leitura hoje, porque, por mais que o relatório com 

o texto integral já estivesse à disposição no site da Casa, uma exposição mais 

sintética facilita a compreensão dos números, até mesmo para o debate. 

 Queremos reiterar aqui, Sr. Presidente, que nós queremos, até terça-feira, 

produzir uma peça que seja uma síntese da leitura desta Comissão a respeito da 
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conjuntura e do Orçamento. Como disse o Deputado Milton Monti, há uma 

expectativa, e nada mais justo do que esta Casa fazer um bom debate para que nós 

possamos dar a nossa colaboração nesse processo. 

 Então, Srs. Parlamentares, se as bancadas eventualmente quiserem dialogar 

até terça-feira com o Relator, no sentido de trazerem suas contribuições, eu estarei 

aqui à disposição para que possamos, antes mesmo da reunião, tentar construir 

algum entendimento, algum consenso nesse sentido. 

 Quero mais uma vez agradecer a V.Exa. por me designar para essa tarefa. 

Coloco o nosso trabalho à disposição. Terça-feira, então, temos uma agenda 

marcada para a aprovação do relatório.  

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Terminados os inscritos... 

 O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Sr. Presidente, qual é a agenda 

para a próxima semana? 

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

 O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Qual é a agenda para a próxima 

semana? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu gostaria de propor aqui 

o seguinte... 

 O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Porque temos que terminar de 

votar a LDO, não é? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Nós temos a agenda. Nós 

estamos marcando... Eu vou fazer uma proposta aqui para complementar o acordo 

que nós iniciamos hoje, para que o Relator pudesse começar a discussão. Eu iria 

propor a suspensão desta sessão para terça-feira, às 18 h. 

 Então, se nós conseguirmos fazer essa suspensão... Agora, eu também já 

vou deixar bem claro aqui que eu sou o Presidente, mas se, na terça-feira, às 18 h, 

não tiver o quórum, eu sou o primeiro a dizer que o Regimento manda mais do que 

qualquer um. Nós temos que ter responsabilidade.  

 Eu fiz um acordo com a Oposição, eu respeito o acordo deles e não posso 

transgredir esse acordo na terça-feira. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 1267/14  26/11/2014 
 
 

 22

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Sr. Presidente, eu só quero fazer 

uma ponderação. Eu acho que nós temos que ter só um cuidado. Como V.Exa. é 

muito preciso, às 18h pode estar ocorrendo a Ordem do Dia na Câmara ou no 

Senado. Então, eu acho... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu tomei o cuidado, 

Deputado Paulo Pimenta, de conversar com o Presidente da Casa, eu tomei o 

cuidado de falar com o Presidente do Congresso para que pudéssemos ter um 

balizamento do que nós poderemos fazer. 

 Agora, é lógico que isso pode acontecer. Se acontecer o contrário, nós 

podemos abrir, se houver número regimental, pedimos a suspensão, e podemos 

votar às 20h, às 20h30min, sei lá.  

 Eu volto a frisar, Senador — V.Exa. não estava aqui —, que foi solicitado aqui 

pelo Deputado Milton Monti e por outros companheiros, que nós fizéssemos essa 

abertura, inclusive o Deputado Felipe Maia e o Deputado Izalci entenderam dessa 

forma... Primeiro, é nossa a responsabilidade. Segundo, nós queremos ser solidários 

com os companheiros que, porventura, não vão votar o ano que vem, para que 

pudéssemos dar o prazo para aprovarmos esse relatório financeiro, e, logo em 

seguida, nós aprovarmos o relatório preliminar do nosso Relator-Geral. 

 O que eu quero fazer com isso? Nós já temos a LDO aprovada em primeira, e 

se nós conseguirmos aprovar o relatório do Orçamento também em primeira, depois 

nós vamos ver... Então, nós vamos ter que aguardar porque a impositiva está em 

uma PEC. Se não passar lá, nós vamos precisar de um tempo para aprovar a 

emenda aqui na LDO. Nós temos também que ter clareza em relação a isso.  

 É um compromisso que eu tenho. Nós também temos que aprovar aqui. Se 

não aprovar a PEC lá, nós vamos ter que aprová-la aqui. Então, deixa a LDO 

caminhar.  

 É aquele negócio: nós marcamos, e, às vezes, não acontece. Vamos 

trabalhar para que seja aprovado lá. Se aprovar lá, ótimo. Aí, nós só temos que 

aprovar, logo em seguida, a LDO, em segunda, e temos o prazo até o final do mês 

— até lá pelo dia 20 — para aprovarmos o Orçamento. Esta é a questão. 
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 Então, Deputado João Magalhães, eu vou fazer essa proposta para os nobres 

pares, para suspendermos esta sessão até terça-feira, às 18h, levando em 

consideração a possibilidade de alteração. 

 Segundo, o Deputado Izalci pediu, para quem tiver proposta, que 

marcássemos uma reunião às 17h30min, na terça-feira, aqui na minha sala. Quem 

tiver sugestões já converse com o Relator, traga o seu técnico, traga o seu assessor, 

converse tudo direitinho, para que, quando viermos para cá, as coisas já estejam em 

meio caminho andado, ou quase tudo resolvido. Aqui só viremos para sacramentar, 

levando em consideração a responsabilidade que todos temos. 

 Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - Presidente, V.Exa., por duas vezes, 

repetiu que iria suspender a sessão, mas, se na terça-feira não houver o quórum 

regimental, V.Exa. não abrirá a sessão ou não irá deliberar. 

 Se essa for a sua intenção — e eu acredito que sim —, podemos encerrar a 

sessão hoje, e, na terça-feira, diante do quórum, faremos uma nova sessão. Não 

precisamos suspendê-la. 

 O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - Para contraditar, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Luciano Castro. 

 O SR. DEPUTADO LUCIANO CASTRO - É normal que as sessões aqui na 

Comissão, em especial nesta época de votação do Orçamento, sejam suspensas. É 

praxe da Comissão. Elas são suspensas, Senador, e nós retornaremos na terça-

feira para continuar a discussão do relatório da receita. É uma praxe normal. Então, 

não há nenhum problema de suspensão da sessão. 

 De outro lado, fica claro, como comentou o Deputado Paulo Pimenta, na 

terça-feira, às 18 horas, certamente estaremos na Ordem do Dia. Então, nós 

retomaremos a sessão da Comissão de Orçamento assim que a Ordem do Dia for 

encerrada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Encerrada a Ordem do 

Dia, retomaremos imediatamente a reunião. 

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

 O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Pode ficar às 18 horas, como hoje, 

18 horas ou após o encerramento. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Ou como fizemos hoje. 
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 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Paulo Pimenta. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Sr. Presidente, eu acho que na 

Resolução nº 01 do Regimento houve o cuidado no sentido de preservar o direito da 

Minoria, porque diz que, a qualquer momento, verificada a presença de Senadores 

ou Deputados em número inferior ao estabelecido pelo art. 134, qualquer 

Parlamentar poderá provocar o encerramento da reunião. 

 Então, não há nenhum problema no fato de ela ficar suspensa, como se isso, 

de alguma maneira, pudesse significar a possibilidade de nós aprovarmos alguma 

matéria sem quórum ou evitarmos que, de maneira plena, a Oposição possa exercer 

o seu direito, seja de obstrução, seja de debate. 

 O Regimento garante que se não tivermos o quórum mínimo para o 

funcionamento da Comissão, a qualquer momento um Parlamentar, seja da Câmara 

ou do Senado, pode provocar o encerramento da discussão. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - Mas, Deputado Paulo, eu estou me 

referindo ao compromisso do Presidente. S.Exa. falou que, não havendo quórum na 

abertura, às 18 horas, ele encerraria. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Perfeito. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - Ou seja, só iremos retomar a sessão se 

houver quórum. Se houver quórum aqui, assinem a lista, para podermos encerrar 

hoje e reabrir. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - É que existe um quórum para 

deliberar e um quórum para abrir. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - Então, nós estamos com quórum. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Existem dois quóruns. 

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

seguinte: não vamos nos enganar. É praxe, como o Deputado Luciano Castro já 

disse aqui — fui membro desta Comissão várias vezes — adiarmos sempre, porque 

nesse ínterim haverá uma sessão do Congresso Nacional às 12 horas. O Congresso 

pode ser rápido ou não. Nós já temos algumas assinaturas, mas agora eu quero a 

presença, qualquer que seja o número lá no livro, não tem problema.  
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Mas se não houver presença, eu sou obrigado a aplicar o Regimento. 

Qualquer um que levantar — e não precisa ninguém levantar —, se eu constatar 

aqui que às 18 horas não tem quórum, eu sou o primeiro, como Presidente, a dizer: 

“Não tem quórum para deliberação”. Não que não haja quórum, não tem presença 

de no mínimo dois Senadores e seis Deputados. Esse é o entendimento, a praxe 

desta Comissão na Casa. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - Mas este não é o quórum para 

deliberar. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Não, este é o quórum para abrir a 

reunião. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Para abrir. Aí nós ficamos 

com o quórum lá, a assinatura... 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - Mas o quórum que está lá é para 

deliberar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não. Lá nós temos quórum 

até agora só para abrir. E no Senado nós não tínhamos. O Presidente do Senado 

explicou isso. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Qualquer quórum para deliberar, uma 

verificação derruba. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Era preciso, no mínimo, 

dois Senadores. Lá só tínhamos um. Por isso, nós respeitamos e fizemos um acordo 

com a Oposição. Fizemos esse acordo, houve um bom entendimento, que nos 

permitiu fazer alguns encaminhamentos. Para não quebrar o acordo, estou me 

comprometendo com eles. Eu pedi, eles conversaram, sugeri, eles aceitaram de 

bom grado, o que é bom não para mim, que sou Presidente, não para nós, da 

Situação, e não bom para a Oposição.  

O entendimento anterior é bom para toda a Casa, para os 513 Deputados, 

para os que vão continuar e para os que não vão continuar por vários motivos, como 

o João, que não quis mais ser Deputado Federal porque quer ficar mais perto do 

Governo de Minas e virou Deputado Estadual. Um bom mineiro permanece em 

Minas. 
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 Sendo assim, está suspensa a sessão até terça-feira, às 18 horas. E haverá 

reunião de Líderes aqui na minha sala, às 17h30min, para discutirmos com o 

Deputado Paulo Pimenta. 

 Está suspensa a reunião.  

 (A reunião é suspensa.) 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Declaro reiniciada a 7ª 

Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização destinada à apreciação de matérias constantes da pauta. 

 Suspendo a presente reunião extraordinária e convoco sua continuação para 

após o término da sessão do Congresso Nacional. 

A sessão do Congresso aconteceria pela manhã, mas nos comunicaram que 

ela vai ocorrer às 18 horas. Então, temos que fazer uma readequação naquele 

acordo que fizemos aqui. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM  - Sr. Presidente, V.Exa. me permite 

uma sugestão? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Pois não. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM  - A sessão da Câmara, que estava 

marcada para se iniciar às 12 horas, até agora não atingiu o quórum deliberativo. 

Então, nós estamos num ritmo de presença não como V.Exa. desejaria, sistemático 

ou firme. E nós temos a sessão do Congresso marcada para 18 horas. Tudo indica 

que deverá ser uma sessão relativamente longa. Nós temos dois vetos antes de 

analisar o PLN 36, que é uma pauta originária de sessão do Congresso. 

Eu queria sugerir a V.Exa. que deixasse a nossa reunião marcada para 

amanhã e não para hoje após o Congresso Nacional. Sabe aquela sensação de 

deixar uma coisa em aberto, meio irrealizável? V.Exa. poderia convocar a sua 

continuidade para amanhã, por exemplo, ao meio-dia. Imagino eu que seria mais 

realista, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Ainda bem que quando 

fala o Deputado Arnaldo Jardim a gente se lembra de flores e fica mais contente, 

mais alegre. Eu vou acatar a sugestão de V.Exa. pelo seguinte: de fato, era para nós 

fazermos esta reunião à tarde, porque o Congresso seria 12 horas. Então, a gente 

tem que se adequar. De fato, eu não sei se vai acontecer às 18 horas, se vai se 

iniciar, se vai começar a discussão, e isso vai longe. Nós vamos nos sacrificar e ficar 

pendentes aqui. 

Então, estou acatando a sugestão de V.Exa. e propondo para amanhã, 

quarta-feira, às 10 horas, quando nós poderemos ter um trabalho um pouco mais 

tranquilo. Depois das 14 horas, nós temos sessão. Tudo bem? 
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 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM  - Tudo bem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu sugiro para amanhã, às 

10h. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI  - Sr. Presidente, eu só quero insistir naquele 

ajustamento... 

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

 O SR. DEPUTADO IZALCI  - ...que fizemos com o Relator, Deputado 

Pimenta. Tem alguém inscrito na minha frente? 

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

 O SR. DEPUTADO IZALCI  - Eu tinha feito uma sugestão na última reunião — 

nós até não a obstruímos em função disso — de que hoje nós teríamos uma 

conversa para adequar os números, porque o próprio Relator... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. tem razão. Nós 

convocamos os Líderes para estarem na minha sala às 14 horas. Não apareceu... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI  - Foi em cima da hora. A reunião era às 20 horas, 

Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não apareceu nem um 

nem outro. Então, estamos zero a zero. Mas vamos fazer o seguinte. Nós 

poderíamos convocar, agora, para 16 horas... 

 O SR. DEPUTADO IZALCI  - Hoje tem CPMI e outras coisas. Por que não 

deixamos para a noite? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Como assim? Hoje? 

 O SR. DEPUTADO IZALCI  - Hoje à noite. Não tem jeito de se... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - O Colégio de Líderes, para 

as emendas? 

 O SR. DEPUTADO IZALCI  - ...fazer esse entendimento com o Relator para 

ver se a gente chega a um ajuste? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Então, a sessão fica para 

amanhã, às 10h. Após a sessão terminar, juntaremos os Líderes, conforme aquela 

sugestão que V.Exa. tinha dado — foi o acordo que nós fizemos —, e o Relator, e 

fecharemos para amanhã, quando teremos mais tranquilidade para votar. Tudo 

bem? 
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 Senador Flexa Ribeiro. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente, nós não sabemos como 

vai ser a sessão do Congresso. Ela está prevista para 18 horas, e até agora não há 

quórum nem no Senado nem na Câmara. Essa sessão pode ser adiada para mais 

tarde, e qualquer reunião que a gente marque para a noite de hoje pode não se 

realizar, porque a sessão pode ir até de madrugada, do jeito que as coisas estão 

apontando, como também pode nem existir, nem abrir a sessão do Congresso, por 

total falta de quórum.  

O Deputado Arnaldo Jardim propôs que a reunião fique para amanhã. Eu 

acho que é mais seguro. Faríamos a reunião do Colégio de Líderes antes da reunião 

que V.Exa. está convocando para as 10 horas. Faríamos a... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não querendo interromper, 

mas interrompendo. 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - É, interrompendo, mas só para ajustar o 

seguinte: a informação que eu tenho da nossa área técnica é que são necessários 

tantos ajustes e existem tantas disparidades no relatório que se demandaria não 

uma reunião de 10 minutos, mas uma reunião de, no mínimo, 2, 3 horas. Então, eu 

sugeri que fizéssemos isso amanhã. A gente podia marcar para amanhã, às 10 

horas, uma reunião com os Líderes para discutir essa sugestão e, à tarde ou à noite, 

amanhã, a gente marca a reunião da Comissão. 

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

 O SR. DEPUTADO IZALCI - A coisa é complexa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Amanhã, faremos reunião 

com os Líderes, às 10 horas, e às 10h30min nós abrimos. Se não der, nós 

prorrogamos, até os Líderes acertarem tudo. Tudo bem? 

 O SR. DEPUTADO IZALCI - O entendimento entre os Líderes demanda um 

tempo. Acho que meia hora é muito pouco. Acho que poderíamos marcar logo para 

14 horas de amanhã. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Vamos marcar para 14 horas. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Então, vamos lá: 14 horas 

a reunião. 
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 O SR. DEPUTADO IZALCI  - Vamos deixar para a gente resolver isso 

amanhã. 

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

plenário será às 14 horas e, às 10h30min, com o quórum que nós temos hoje... 

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Agora, V.Exa. vai encerrar a sessão? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não, vamos suspendê-la. 

V.Exa. tem uma parte Ribeiro, que é do acordo, do Pará a São Paulo. Nós somos 

portugueses, ora pois pois. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Mas o acordo era que, se não houvesse 

quórum, a gente encerraria a reunião. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Mas não fomos nós, 

Senador, os culpados; foi um problema do Congresso. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Não, não fomos culpados nós que 

estamos aqui.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Então, está suspensa a 

reunião para amanhã e convocada para as 10 horas a reunião do Colégio de 

Líderes. E, para 14 horas... 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Não fomos nós... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, V.Exa. não vai 

encerrar a reunião? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não, está suspensa. Nós 

fizemos um acordo aqui. V.Exa. não esteve na outra reunião. Mudou uma coisa, 

mudou outra, e não fomos nós os culpados. Os culpados, aliás, somos todos nós, 

porque nós fazemos parte do Congresso, da Câmara e do Senado. Mas nós 

estamos ajustando aqui para ver se conseguimos apresentar o relatório da Receita 

depois de ele ter sido combinado entre os Líderes, que discutirão o que tem 

emenda, o que não tem emenda. E o Deputado Izalci está sugerindo que nós... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, eu vou concordar, 

porque V.Exa. disse que houve um acordo, e eu não estava aqui. Tendo acordo, eu 

respeito. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu lamento. 
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 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO  - Agora, em princípio não sou a favor 

de suspensão de reunião de um dia para o outro, mas, como houve um acordo, eu 

vou concordar com V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Houve acordo. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Havendo acordo, eu acho 

compreensível. Sem acordo, eu não acho razoável suspender reunião de um dia 

para o outro.  

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

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

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra só para 

informar ao Deputado Domingos Sávio que o acordo feito era para esta reunião de 

agora, às 14h30min. Esse foi o acordo. 

 Suspendemos na quinta-feira ou quarta-feira para abrirmos a reunião hoje, às 

14h30min. Não havendo quórum, seria encerrada a sessão. Então, o que o 

Presidente, Deputado Devanir, está propondo é que se estenda o acordo de hoje 

para amanhã. É isso que ele está solicitando. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Bom, já está suspensa a 

reunião. Deputado Domingos, quero lhe explicar o seguinte: o que nós tínhamos 

combinado era que, se hoje não houvesse quórum, não se votava nada. Agora, há 

sempre uma possibilidade... Não foi culpa nossa. A sessão do Congresso estava 

convocada para meio-dia. Não deu. Aí, me ligaram, no meu Estado, dizendo que — 

aliás, eu estava fora do meu Estado, inclusive — houve uma mudança para às 18 

horas, e perguntando se eu poderia mudar. Eu falei: “Mudamos, não tem problema”. 

Comunicamos a mudança, nos acertamos. Quando chegamos aqui, alguns 

companheiros — acho que V.Exa. estava na CPMI — estavam na sessão do 

Congresso, na CCJ, em um dos vários pontos de encontro aqui.  

 Então, não foi culpa nossa e, de fato, nós estamos pedindo o seguinte: o 

Colégio de Líderes vai se reunir com o Relator para ver o que dá para acertar 

corretamente, para nós ganharmos tempo aqui, porque a receita é a receita. 

Interessa a mim, interessa a V.Exa., interessa ao País, não é isso? Nós temos que 

trabalhá-la com muito cuidado. É isso que nós vamos fazer. Então, amanhã, às 10 

horas, nós nos reuniremos e, às 14 horas, nós voltamos ao plenário. 
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 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente, eu acho que não 

interessa... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Aí, vamos ver. Acho que 

tem que haver o quórum presencial. Não pode ser só no papel, não. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - V.Exa. tem que saber qual parte da 

base do Governo não tem interesse em aprovar o Orçamento. É isso que V.Exa., 

como Presidente, tem que identificar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu sou uma parte. Eu 

quero aprovar. Eu quero aprovar tudo. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - Não, qual a parte que não quer 

aprovar? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Ah! Aí eu não sei. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - É essa que V.Exa. tem que saber. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Arnaldo Jardim.  

Mas já está suspensa, estamos só trocando ideias. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Sr. Presidente, uma observação 

ligeira. Há momentos em que nós torcemos e trabalhamos pela falta de quórum; há 

outros momentos em que nós lamentamos a falta de quórum. 

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

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Neste caso, por exemplo, eu estou, 

particularmente, lamentando não termos quórum ainda na sessão da Câmara, do 

plenário da Câmara, porque hoje nós teríamos a possibilidade de votar o orçamento 

impositivo. 

 Nós só temos este ano a obrigatoriedade da execução do orçamento 

impositivo por conta de uma modificação que se fez na LDO deste ano. 

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

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Então, isso também é uma coisa 

muito importante. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Ainda tem essa. Eu estava 

falando isso com V.Exa. aqui. Tem esse problema também, nós temos que aprovar 

este ano. 
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 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Quero dizer a V.Exa. que eu 

inclusive apresentei uma emenda à LDO colocando que, caso não aprovemos em 

plenário, a PEC será uma solução mais definitiva. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vem para cá. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JARDIM - Que nós tenhamos aqui, na LDO 

deste ano, à semelhança do que fizemos no ano passado, a norma de 

impositividade do orçamento. 

 Isso é muito importante. Eu acho que isso é uma coisa que agrega, espero 

eu, a Casa como um todo. 

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

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, só para concluir, eu 

estou de acordo até nessa linha que o Deputado Arnaldo acaba de mencionar. Nós 

não obstruímos a LDO deste ano e o Orçamento deste ano em nenhuma sessão. 

Nós estamos em obstrução e lutando contra a mudança... Quando eu disse a LDO 

deste ano, é a LDO que estamos votando para o ano 2015 e o Orçamento de 2015. 

Nós estamos em obstrução com relação à mudança da LDO que está em vigência 

no PL 36. 

 Mas, quando estabelecemos acordos, nós estabelecemos acordos em 

benefício do País e em benefício da independência entre os Poderes e da 

valorização do Legislativo. Dentre eles, Deputado Arnaldo, um acordo que fiz com 

V.Exa. e com o Relator é o de que nós iremos colaborar, é claro, reservando-nos o 

direito de manifestar a favor ou contra, para a aprovação da LDO de 2015, do 

Orçamento, desde que tenhamos a inclusão da emenda que garanta o orçamento 

impositivo para 2015. Isso porque nós estamos trabalhando para que se aprove a 

PEC.  

Portanto, para que a relação do Legislativo com o Executivo não obtenha um 

retrocesso, é importante que nós tenhamos a aprovação da emenda do orçamento 

impositivo na LDO deste ano, que esperamos votar sob a Presidência de V.Exa. 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente, o Deputado Domingos 

Sávio e o Deputado Arnaldo Jardim estão raciocinando numa linha de que o 

Executivo concorda com as emendas impositivas. A não votação na Câmara por 
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parte da base de apoio ao Governo é uma demonstração de que o Executivo não irá 

manter as emendas impositivas. Se nós as votarmos, elas serão vetadas.  

 Então, é só para que isso fique claro e não nos enganemos. Se o Governo 

concordasse com as emendas impositivas, já as teria votado na Câmara, pois tem 

base suficiente para fazer isso. E, se as colocarmos como emenda na LDO, vai vetá-

las também. O Governo não aceita emenda impositiva. Esse é o recado que eles 

estão dando. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - É o seguinte: nós as 

aprovamos em 2014 e aqui falamos orçamento impositivo. São emendas individuais 

impositivas, porque nem as de bancada e nem as de Comissão não são impositivas. 

Então, são emendas, é uma parte, que é interessante, que é importante. 

 E nós temos esse compromisso, eu pelo menos tenho esse compromisso de 

votar. Se a PEC não passar, nós votamos aqui. V.Exa. inclusive tem uma emenda. 

Eu lembrava V.Exa. aqui atrás antes de iniciarmos os nossos trabalhos. 

 Então, amanhã, às 10 horas, na minha sala. 

 (A reunião é suspensa.) 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Boa tarde a todos.  

Declaro iniciada a 7ª Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias 

constantes na pauta. 

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

localizados nas bancadas. 

Há quórum para deliberação na representação... Há quórum, mas não há 

presença, antes que V.Exa. fale. 

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Presidente, eu ia perguntar se aqui só 

havia almas de outro mundo, porque não tem nenhum... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Tem V.Exa. e a Deputada, 

o que não é pouca coisa. E estamos eu e a Socorro aqui. 

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Eu acho que V.Exa., Deputado, e a 

Socorro são importantíssimos, mas não completam o número necessário. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - V.Exa. representa muito 

mais do que V.Exa. imagina. 

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Eu sugeriria a V.Exa. que 

encerrássemos a reunião e convocássemos outra para amanhã, porque hoje nós 

temos reunião do Congresso.  

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

brincadeira e falando sério, de fato, não temos presença. Inclusive, para alertar, não 

chegou aqui o... 

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - O Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não, não chegou o objeto, 

porque nós íamos discutir hoje a receita. Não temos o relatório da receita, então não 

temos o que fazer. 

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - E isso vai ter que ser revisto, porque, 

depois que o Deputado Paulo Pimenta leu o seu relatório, o Governo reduziu o 

superávit, o PIB de 2015 de 2% para 0,8%. Então, a receita, que segundo estudos 

feitos pelos consultores do Senado e da Câmara já estava superestimada em 100 

bilhões, com o relatório do Deputado Paulo Pimenta com um excedente de 21 
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bilhões, já passa a estar superestimada em 121 bilhões. Com a redução do PIB, nós 

vamos ter que ter um número mais factível. 

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

V.Exa., mas digo o seguinte. No Brasil, números nunca bateram. Eu já ouvi falar que 

eram 100, o Deputado Izalci falou para mim que eram 66, o outro falou que eram 70.  

Nós precisamos do relatório, e não está o relatório aqui. Então, nós vamos 

encerrar esta sessão e convocar outra para amanhã às 10h. Já está convocada para 

as 10h de amanhã. Então, esta sessão está encerrada, porque não tem... 

 O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - E encerramos aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Encerramos aqui a pedido 

de V.Exa. 

Estão encerrados os nossos trabalhos. 




