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 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Há número regimental para a 

abertura dos trabalhos. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, eu não verifico que 

haja número regimental. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deixe-me pelo menos iniciar. 

Vou passar a palavra a V.Exa. 

 Declaro iniciada a 2ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias 

constantes da Pauta nº 4, de 2014. Informo que as matérias são acessíveis nos 

terminais de pauta eletrônica localizados nas bancadas.  

 Não há quórum para deliberação na representação tanto da Câmara quanto 

do Senado, apesar de termos quórum regimental para a abertura dos trabalhos. 

 Antes de dar continuidade, passo a palavra ao Deputado Domingos Sávio. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Presidente, Senador Lobão Filho, 

colega Parlamentar, eu verifico, com tristeza, que não há o desejo do Governo, e eu 

diria que também não de outros colegas — é difícil de avaliar, mas é notório que o 

Governo tem aqui ampla maioria —, de que esta Comissão funcione, e isso é 

preocupante. 

 Poderíamos deduzir que seria para impedir o debate de requerimentos, 

inclusive um de minha autoria pedindo que seja aprovada a vinda da Ministra do 

Planejamento, Miriam Belchior, para que possamos debater com ela denúncias 

recentes de ações que versam sobre a possibilidade de crime de responsabilidade, 

atitudes que foram já previamente condenadas pelo Tribunal de Contas da União e 

também pelo Supremo Tribunal Federal.  Eu me refiro a convênios que estão sendo 

celebrados sem licitação pública com a GEAP e que estão sendo celebrados ao 

arrepio da lei, já com decisão proferida pelo Supremo.  

 Chegar ao ponto de o Governo se recusar a dar explicações sobre uma 

matéria grave como essa e a criar condições mínimas para que o Parlamento possa 

funcionar é extremamente preocupante. Mas a preocupação recai também sobre a 

nossa Casa. Eu não tenho dúvidas de que V.Exa. está fazendo a sua parte. Eu 

quero aqui dar meu testemunho de que, semana pós semana, V.Exa. tem estado 
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aqui para abrir as reuniões, e acaba se repetindo o que estamos verificando hoje: a 

ausência absoluta de quórum até para abrir os trabalhos. 

 Eu entendo que nós temos a missão — e eu me coloco à disposição de 

V.Exa. nesse sentido — de aprofundar o debate, ainda que nos bastidores, com os 

colegas, para que nós possamos ter quórum e ter sessão. Eu quero deixar isso 

registrado não só como membro desta Comissão, mas como Líder da Oposição. Nós 

queremos sessão, sim! Nós podemos até ser derrotados nos nossos requerimentos, 

mas nós queremos ter sessão, porque temos obrigações para com o País. Nós 

temos que votar matérias, e há matérias em pauta. Há, inclusive, matérias relativas 

ao Governo do Presidente Lula que nós não fazemos objeção de votar. O que não 

podemos é ter uma Comissão da importância da Comissão Mista de Orçamentos 

simplesmente paralisada. Isso é um sinal terrível para o Parlamento brasileiro. 

 Eu quero, portanto, solidarizar-me com V.Exa., que tem vindo aqui, mas 

também deixar este alerta de que nós da Oposição nos comprometemos a contribuir 

para dar quórum. Agora, eu também não posso concordar com que a sessão seja 

simplesmente suspensa.  

 Eu quero fazer um apelo a V.Exa. no sentido de que ela seja de fato 

considerada como impossível de ser, sequer aberta, pela ausência absoluta de 

quórum, e que nós façamos deste episódio um estímulo, e eu me comprometo com 

V.Exa. para que pelo menos os pares da Oposição venham. E que aí fique claro 

para o País se o Governo não quer que o Parlamento funcione, se há alguém 

fazendo esse jogo. 

 Eu não acredito que ajude em nada o Brasil uma Comissão da importância da 

Comissão Mista de Orçamentos, que trata das matérias orçamentárias do País e 

que, obviamente, tem a obrigação de fiscalizar a execução orçamentária e também 

de acompanhar as matérias relativas ao Planejamento, o Ministério que trata 

especificamente do Orçamento da União, ter requerimentos para apreciar sem que 

sequer haja quórum para fazer sua discussão. 

 Então, faço um apelo a V.Exa. no sentido de que considere prejudicada a 

sessão convocada para esta tarde pela ausência absoluta de quórum. 

 O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado Domingos Sávio, de 

minha parte não há problema nenhum em encerrar esta sessão. Causa-me apenas 
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surpresa o posicionamento de V.Exa., porque é um posicionamento stricto 

regimental, mas não é um posicionamento estratégico de oposição. Perceba: ao 

Governo não interessa mais que nós tenhamos sessões. É início de ano eleitoral, e, 

conforme V.Exa. mesmo registrou, alguns temas aqui não são do interesse do 

Governo debater neste momento, e esta Comissão tem agora um prazo curto de 

sobrevivência até o início da nova gestão. 

 Eu, num esforço hercúleo para tentarmos ainda discutir alguma coisa, darmos 

alguma produção a esta Comissão, votarmos alguma coisa que ainda esteja 

pendente, iria suspender esta sessão, mesmo contrariando os absolutos interesses 

do Governo. Mas, por incrível que pareça, um membro da Oposição quer que eu a 

encerre. 

 Eu vou atender ao interesse do Governo e vou atender, claro, aos interesses 

da Oposição, assim que passar novamente a palavra ao Deputado Domingos Sávio, 

para que ele possa se explicar melhor. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Vou esclarecer melhor minha 

posição a V.Exa. 

 Eu acho extremamente oportuno que V.Exa. tenha feito essa consideração, 

porque é fato. Nós temos aqui o acompanhamento da TV e da Rádio Câmara, de 

representantes da imprensa, e temos a consciência de que estamos cumprindo um 

dever e não apenas fazendo teatro. E qual o dever que eu acredito que nós temos e 

para cujo cumprimento nós da Oposição devemos contribuir? Deixar claro, porque a 

minha impressão é a de que o Governo não quer. E V.Exa., mesmo sendo um 

membro leal da base do Governo, admite claramente que o Governo demonstra que 

não quer. 

Agora, ao pedir o encerramento, como nós temos regimentalmente as 

reuniões ordinárias, esta Comissão, ainda que não tenha convocação extraordinária 

por V.Exa., terá reunião ordinária. E, tendo reunião ordinária, eu posso assegurar a 

V.Exa. que trarei Deputados da Oposição, e nós vamos deixar claro para o Brasil 

que o Governo quer calar o Congresso e que alguns estão concordando com isso.  

 Nós não podemos fazer esse jogo. Agora, se forem fazer esse jogo, quem 

está aqui para cobrir a Comissão de Orçamento tem que pelo menos saber quem 

está fazendo o jogo. Nós da Oposição queremos que a Comissão funcione. Agora, 
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ela funcionar na base do faz de conta não nos interessa. Ela tem que funcionar, mas 

funcionar mesmo. 

Então, V.Exa. pode contar como certo: se convocar reunião extraordinária, eu 

estarei aqui e trarei mais colegas; se não convocar, obviamente estará convocada 

reunião ordinária, e, no momento da reunião ordinária, a Oposição estará aqui. E aí 

nós teremos condições de deixar claro para o povo brasileiro o que está 

acontecendo no Brasil e que é muito mais sério do que algumas pessoas estão 

imaginando. Há quem diga que não há Oposição. Eu às vezes até concordo com 

que não há, o que há é resistência, gente que ainda tem a coragem de dizer: “Não 

vamos sucumbir, não vamos nos deixar cooptar, não vamos nos sujeitar!”.  

V.Exa. tem sido também um bravo guerreiro em prol da democracia, porque, 

embora tenha o seu comportamento de lealdade à base, o que eu respeito, embora 

discorde, tem tido um comportamento respeitoso, regimental, dando à Oposição o 

tratamento que se prevê numa boa democracia. 

Portanto, eu agradeço a V.Exa. até mesmo a reflexão que fez sobre se nós 

estaríamos fazendo o jogo do Governo. Eu não estou. Não estou e estou querendo 

desmascarar o Governo, querendo fazer desta sessão e desta tarde aqui uma 

provocação. O Governo quer parar a Comissão Mista de Orçamento? Não interessa 

ao Governo aprovar as contas do Presidente Lula que estão aí? Nós da Oposição 

não estamos obstruindo a análise e a aprovação das contas do Presidente Lula. Não 

interessa ao Governo? Ou o problema não é a conta do Presidente Lula? Porque eu 

imagino que não seja. O problema é que não interessa ao Governo discutir as 

mazelas do próprio Governo. E aí se fecha o Parlamento, cala-se o Parlamento.  

É isso o que o Brasil está vivendo e é por isso que eu estou me manifestando 

desta forma, Sr. Presidente. 

Eu agradeço sua compreensão de considerar a reunião encerrada. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Domingos 

Sávio, inclusive pelas carinhosas palavras. Eu sou um Parlamentar empresário, 

então, eu gosto de resultados. Eu não fico me apegando a ideologias, eu quero fazer 

meu trabalho aqui e dar minha contribuição ao País, coisa que nós fizemos ano 

passado com o apoio da Oposição e fizemos muito bem: entregamos um Orçamento 

verdadeiro, denso, trabalhado, e entregamos no prazo correto. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 0088/14  11/03/2014 
 
 

 5

 Então, nossa missão nós cumprimos, e cumprimos bem e de forma una aqui 

na Comissão de Orçamento. 

 Eu declaro encerrada esta sessão, já convocando outra, de imediato, para às 

15 horas da terça-feira que vem, dia 18 de março. 

 Muito obrigado. 




