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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Há número regimental 

para a abertura dos trabalhos. 

 Declaro iniciada a 12ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias 

constantes da respectiva pauta. 

 Suspendo a presente reunião ordinária e convoco a sua continuação para 

amanhã, quarta-feira, às 14h30min. 

 Com a palavra o Deputado Cláudio Puty. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Sr. Presidente, quero só registrar que 

estamos aqui, membros da Base e da Oposição, com firme intuito — infelizmente, 

não temos ainda quórum para a votação — de votar o PLN 5. O Sr. Presidente tem 

nos orientado e tem uma preocupação importante com a alteração da LDO, para 

garantir o reajuste salarial de duas carreiras fundamentais, tanto dos peritos federais 

agrários quanto dos servidores da Polícia Federal. 

 Vamos continuar insistindo. Amanhã temos uma sessão do Congresso. 

Infelizmente o Senado não foi convocado. Não há sessão do Senado. Ficamos ainda 

em um certo impasse, mas quero reafirmar a nossa intenção, o nosso firme intuito, 

comprovado pela nossa presença aqui. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Antes até de suspender, 

voltando aqui um pouco atrás, eu queria tecer um comentário. Nós temos um 

calendário em que nós previmos que hoje, se conseguíssemos votar, seria o prazo 

para que pudéssemos chegar ao dia 17 votando, porque nós temos que votar agora 

o relatório preliminar e abrir prazo. Votaríamos no dia 9 e, depois, teríamos o outro 

prazo e finalmente, no dia 17 de julho, votaríamos, quando devemos sair no nosso 

recesso. 

 Agora, eu quero aqui até publicamente dizer o seguinte: eu sinto muito porque 

vários Parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado, não permaneceram, não 

vieram nem se apresentaram em nenhuma das reuniões até agora. Eu vou 

comunicar — estou avisando aqui publicamente, e que fique gravado — aos Líderes 

das bancadas, porque isso não é possível. É uma Comissão que, com a importância 

que tem, com os problemas que nós temos, precisa caminhar, independentemente 

do futebol, do São João, das coisas da nossa cultura popular. Nós temos uma 
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responsabilidade. Eu não quero assumir, por isso estou deixando isso público e vou 

comunicar aos Líderes das bancadas, seja da minha, seja de qualquer bancada que 

estiver com falta. O Regimento nos dá esse direito de que sejam trocados os 

membros desta Comissão ou de qualquer Comissão, mas principalmente desta. 

 O Deputado Puty levantou uma questão que são duas coisas importantes. Até 

o Governo, para facilitar, mandou uma medida provisória, mas temos também que 

aprovar aqui. São duas categorias importantes, e é um acordo que foi feito e vem 

sido negociado desde o ano passado. Chegou aqui, e nós conseguimos, juntamente 

com o Senado... Depois não deu tempo com o Senado, voltamos para o Governo, e 

o Governo enviou a medida provisória. Tudo bem. 

 Agora, não é só isso. Nós temos outras coisas para tratar, inclusive do nosso 

recesso. Se nós aqui não estamos saindo no recesso — antes do recesso, já 

estamos no recesso —, imagine na hora do recesso. Depois, entramos nas eleições. 

O que nós vamos fazer aqui? 

 Eu acho que é uma Comissão de muita responsabilidade, e os nossos 

Parlamentares, os membros da Comissão, deveriam se sentir assim: responsáveis 

por nós votarmos aquilo que é importante, importante não para nós, mas importante 

para o País, importante para as categorias, importante para quem está esperando 

alguma coisa como caminhos que partem aqui da nossa Comissão. 

 Então, nós temos número para abrir, mas não temos número para votar. 

Então, por isso, eu vou fazer mais uma tentativa. Eu sei que estamos com alguns 

problemas, é público na Casa, mas suspendo a reunião hoje e a convoco para 

amanhã, às 14h30min, mesmo horário, aqui neste plenário.  

 Está encerrada, encerrada não, está prorrogada, suspensa a reunião. 

 (A reunião é suspensa.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Declaro iniciada a 12º 

Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 

Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes na respectiva pauta. 

 Informo que a matéria está acessível nos terminais de pauta eletrônica 

localizados nas bancadas.  

 Há quórum para deliberação na representação da Câmara dos Deputados e 

do Senado Federal. 

 Antes de nós iniciarmos com o Relator, que está chegando, eu gostaria de 

aproveitar o ensejo para aprovarmos algumas atas que estão atrasadas.  

 Apreciação de atas. 

 Havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura das atas, 

por terem sido distribuídas antecipadamente.  

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

Regimento Interno da Comissão, coloco em votação as atas das seguintes reuniões: 

1ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 4, 5, 6 e 11 de fevereiro de 2014; 2ª 

reunião, de instalação das eleições da Mesa Diretora, realizada no dia 25 de março 

de 2014; 3ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 1º e 2 de abril de 2014; Reunião 

Extraordinária realizada no dia 9 de abril de 2014; 4º Reunião Ordinária, realizada no 

dia 15 de abril de 2014; 5º Reunião Ordinária, realizada em 22 e 23 de abril de 2014; 

6º Reunião Ordinária, realizada no dia 29 de abril de 2014; 7º Reunião Ordinária, 

realizada nos dias 6 e 7 de maio de 2014, 2º Reunião Extraordinária, realizada no 

dia 20 de maio de 2014; 9º Reunião Ordinária, realizada no dia 20 de maio de 2014; 

3º Reunião Extraordinária, realizada no dia 28 de maio de 2014; 10º Reunião 

Ordinária, realizada nos dias 3 e 4 de junho de 2014; 11º Reunião Ordinária, 

realizada no dia 10 de junho de 2014. 

 As atas estão em votação na representação da Câmara dos Deputados. Os 

Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovadas. 

 Em votação na representação do Senado Federal. Os Srs. Senadores que a 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)  

Aprovadas. 

 Expediente. 
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 Conforme decidido na 4º Reunião Extraordinária, realizada no dia 17 de abril 

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

taquigráficas desta reunião. 

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

eletrônico aos gabinetes dos membros e às Lideranças partidárias, nesta data.  

 Informo ainda que foi deferido o Ofício nº 361, de 2014, do dia 1º de junho de 

2014, do gabinete do Deputado Nilson Leitão, requerendo a retirada do 

Requerimento nº 5, de 2014, da CMO, conforme art. 42 do Regimento Comum do 

Congresso Nacional e o art. 256, § 1º, do Regimento Interno do Senado Federal. 

(Pausa.) 

 Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 4, de 2014, do 

Congresso Nacional, que abre ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da 

União, em favor da Justiça Eleitoral, dos Ministérios de Minas e Energia e dos 

Transportes, crédito especial no valor de 50 milhões, 959 mil e 686 reais, para fins 

de... 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sr. 

Presidente, boa tarde. 

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

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Na 

verdade, nós não podemos nem iniciar a apreciação, Sr. Presidente, porque a falta 

de quórum é visível, não há nenhum Senador aqui. Art. 134 do Regimento. 

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

presente, mas nós já aprovamos, inclusive, as atas. 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sim. 

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

concordar... Eu estou aguardando o Relator, porque ele está abrindo uma sessão da 

CPI no Congresso e vai voltar já Ele esteve aqui, mas teve que ir correndo ao 

Senado para tentar abrir a sessão e depois voltar para cá. O assessor dele já foi 

buscá-lo. Se V.Exa. permitir, pelo menos, se comparecer, ele lê o relatório 

preliminar, para podermos... Depois veremos se vamos votar ou não. V. Exa. 

concorda? 
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 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Nós 

não vamos votar, é lógico, porque não há quórum. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Quando voltar, ele lê o 

relatório, o que, para nós, é importante. Talvez até lá nós tenhamos mais alguns 

Deputados e Senadores, como V.Exa. aqui. Eu peço a compreensão de V.Exa. Nós 

vamos ler os expedientes até S.Exa. chegar. Se não chegar dentro de um tempo 

razoável, então eu terei que concordar com V.Exa. Tudo bem? 

 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE  - Vou 

dar-lhe um voto de confiança. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não perderá... 

 O Deputado Domingos Sávio está chegando. Estou lendo a inclusão na pauta 

de um relatório. Isso não quer dizer que vamos votá-lo agora. Nós vamos só incluí-lo 

na pauta, porque estamos aguardando o Relator para que ele possa ler o relatório 

preliminar. Depois nós vamos ver se temos número para votar. Eu pedi a 

compreensão da Deputada, e ela concordou. Pode ser? 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO  - Um minutinho, Sr. Presidente, por 

gentileza. 

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

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO  - Sr. Presidente, V.Exa. me permite 

uma sugestão? Nós estamos diante de uma situação que já sinaliza aquilo que, em 

reuniões internas do Colégio de Líderes e de Coordenadores de bancadas na 

Comissão Mista, já prevíamos: que nós iríamos caminhar para um momento em que 

seria imperioso um ambiente de acordo para votação. 

 Nós já estamos vivendo isso agora, mais ainda na semana que vem e mesmo 

na semana seguinte — eu acredito que nós teremos de fazer um esforço 

concentrado aqui. Já foi, hoje, objeto de um primeiro entendimento com o Presidente 

Henrique Eduardo Alves o nosso parecer de que na semana que vem nós teremos 

duas possibilidades. Se a Seleção Brasileira estiver classificada... Às vezes a gente 

acha até desconfortável dizer isso, porque nós não deveríamos parar nada, mas a 

realidade não pode ser ignorada. Se o Brasil estiver jogando na terça-feira por uma 

vaga na final da Copa do Mundo, sendo ela realizada aqui no Brasil, não vamos nos 

iludir achando que teremos qualquer atividade aqui na terça. 
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 Mas eu defendi no Colégio de Líderes e defendo que prevaleça isto: em 

qualquer cenário, o Brasil estando jogando ou não na terça-feira, que na quarta-feira 

estejamos aqui trabalhando. 

 Meu raciocínio é o seguinte: eu espero que a nossa Seleção esteja na terça-

feira disputando uma vaga para a final; se, por uma infelicidade, não estiver, 

deveremos estar aqui trabalhando na terça-feira. Mas, num cenário que todos 

desejamos, no caso de a Seleção Brasileira ter êxito, na quarta-feira nós poderemos 

estar aqui. Até lá temos prazo para conhecer melhor as mudanças que o Governo 

fez no projeto e construir um acordo, e não só sobre esse projeto. 

 Eu quero sugerir a V.Exa. que caminhemos para o esforço de costurar um 

acordo para definir o calendário de votação da LDO, porque, se quisermos ter LDO, 

teremos que ter um calendário muito bem definido de esforço concentrado para essa 

votação. Para esse acordo ocorrer, nós temos, ainda, algumas questões que vão 

desde conhecer as mudanças que houve no projeto até outras situações pontuais de 

cada partido, de cada bancada. 

 Há disposição, sim, de nossa parte, de fazer acordo, mas não há como fazer 

acordo em relação a algo que ainda não conhecemos e sobre o qual não tivemos 

oportunidade de construir o entendimento com os nossos pares. O Democratas tem 

esse sentimento também, pelo que eu percebo. E nós usaríamos esse prazo até 

quarta-feira para, além de superar o entendimento nesse projeto de lei, nessa 

modificação da LDO de 2014, avançar nas outras questões que dependem de 

acordo, de reuniões com V.Exa., de reuniões com o próprio Governo. Creio que 

assim poderemos ter mais êxito. 

 Portanto, eu sugiro a V.Exa. que encerremos a reunião, até pela absoluta falta 

de quórum para deliberação de qualquer natureza, quanto mais para o fechamento 

de um acordo sobre uma matéria que nós ainda nem conhecemos. 

 Mas que fique claro também que nós estamos conscientes de que com isso 

não estamos prejudicando em nada o alcance desse projeto, porque nós não 

teremos mais a sessão do Congresso que estava prevista. E como não teremos 

mais a sessão do Congresso que estava prevista, o nosso esforço de votar hoje aqui 

não vai produzir resultado prático. Se nós votarmos na semana que vem, estaremos 

alcançando o mesmo objetivo. 
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 A SRA. DEPUTADA PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE - Sr. 

Presidente, iniciou-se a Ordem do Dia. Nós já estamos na Ordem do Dia na Câmara 

dos Deputados. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Ainda não fomos 

comunicados. Eu mandei verificar isso. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente... 

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

Sávio, meu Líder, eu o conheço e sei que V.Exa. tem a compreensão de que esta é 

uma Casa política e de que esta é uma Comissão política. Nós temos que resolver 

as questões com acordos. Acontece que, mesmo que nós não tenhamos a 

compreensão do Senado, que, inclusive, já decidiu que não vai haver nenhuma 

votação naquela Casa nesta e na próxima semana, nós temos que fazer a nossa 

parte, não podemos depender da outra Casa. Se nós fizermos a nossa parte, depois 

ninguém poderá nos cobrar, porque, a partir do momento em que aprovarmos o 

tema aqui, nós o levaremos para lá. O Congresso é que vai ter que resolver. Pelo 

menos nós teremos feito a nossa parte. Eu cobrei ontem aqui publicamente que nós 

precisamos ter um pouco mais de compreensão de que a Comissão tem que 

funcionar, porque tem responsabilidade. 

 Aqui nós temos alguns assuntos extrapauta, coisas urgentes. Se alguém vier 

nos cobrar isso, sejam os agentes da Polícia Federal, seja o pessoal do INCRA, seja 

quem for, nós teremos cumprido a nossa parte. Quer dizer, não somos nós da CMO 

que vamos impedir que as coisas andem. Por isso eu pedi ao nosso Relator para 

que viesse até aqui —. ele também está muito atarefado — para pelo menos ler o 

seu relatório preliminar. Com a leitura começa a correr o prazo para as emendas. 

V.Exa. sabe disso melhor do que eu. Aí, sim, vamos ver o que o Governo mudou ou 

não mudou e as mudanças que vamos propor. Aí cabe à nossa Comissão. 

 Ele tem um relatório simples, a leitura vai ser muito rápida. E nós fazemos a 

nossa parte: aprovamos e abrimos prazo para podermos estudar de fato a LDO. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - O parecer a que V.Exa. está se 

referindo é o do PLN 5? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Isso. 
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 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Não é o parecer preliminar da 

LDO? São duas situações. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Há o da LDO, o relatório 

preliminar, e o do PL 4 e do PL 5, que está agregado. Têm os interesses da Polícia 

Federal e do INCRA e a LDO. Nós poderíamos ler o relatório da LDO e abriríamos o 

prazo para as emendas. Aí — V.Exa. tem razão — nós temos que entender o que 

está na LDO, mas só a partir do momento em que abrirmos o prazo para que todas 

as bancadas possam sugerir, emendar, retirar, acrescentar. E aí nós temos aquele 

prazo que V.Exa. propôs até quarta-feira, quinta-feira. Tranquilo. O que V.Exa. 

acha? 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - O parecer, Senador, é da LDO, o 

parecer preliminar da LDO? Quanto ao parecer preliminar da LDO, não vejo 

problema, Sr. Presidente. Acho que há acordo, porque ele está na Ordem do Dia. 

Dos PLNs, é que eu acho que devemos deixar para a semana que vem, porque nem 

há sessão do Congresso. Então, que o nosso Relator faça a leitura do parecer 

preliminar da LDO e começa a correr o prazo para as emendas. 

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

compreensão de V.Exa. com o nosso Relator. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO Só a leitura, não é, Sr. Presidente? 

Não é votação, é só a leitura do parecer preliminar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Só a leitura. 

 O SR. SENADOR VITAL DO RÊGO - Vamos fazer só a leitura. Primeiro, eu 

agradeço aos Líderes partidários a compreensão. 

 Tendo em vista o apertado prazo que nós temos, cumpre-nos cumprir o nosso 

dever de encaminhar a V.Exas. o relatório preliminar ao Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para 2015. É uma síntese da matéria que deverá ser motivadora de 

um estudo de V.Exas. 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, neste ato, esta Comissão passa a 

votar o relatório preliminar ao PLDO 2015. Essa providência é necessária, nos 

termos regimentais, para abrir o prazo de apresentação de emendas ao projeto. 
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 Em nosso relatório, fizemos uma breve avaliação do cenário econômico e 

social do projeto segundo requer a Resolução nº 1, de 2006, do Congresso 

Nacional. 

 Quanto à parte dispositiva, preferimos sugerir disposições mais enxutas e 

simplificadas. 

 Nos termos regimentais, o parecer preliminar tem por finalidade fixar regras e 

parâmetros para a apresentação e acolhimento das emendas. 

 Se fugíssemos disso, poderíamos criar obstáculos às futuras negociações 

parlamentares para a aprovação do texto final do PLDO 2015. 

 Como se pode verificar na parte dispositiva, estabelecemos a possiblidade de 

criação no anexo de metas e prioridades, uma vez que, historicamente, esse 

instrumento tem-se mostrado de grande utilidade para priorização das 

programações pelo Legislativo. No nosso entendimento, tal anexo deveria ser 

composto por um número menor de ações do que aquele usualmente aprovado pelo 

Congresso Nacional em anos recentes. 

 Se priorizarmos uma quantidade elevada de ações, o anexo perde sua 

credibilidade, além de ser pouco provável a existência de recursos para acomodar 

as correntes despesas. Nessa linha, entendemos, inicialmente, que o anexo poderia 

ser integrado por ações estruturantes decorrentes de emendas coletivas. No 

entanto, acolhendo as diversas sugestões por meio de emendas, estamos acatando 

a possibilidade de inclusão de ações decorrentes de emendas individuais, seja de 

interesse nacional, seja de interesse restrito em cada Estado ou no Distrito Federal. 

 Sr. Presidente, foram apresentadas 14 emendas ao nosso relatório preliminar. 

Desse total, estamos votando pela aprovação de nove emendas e pela rejeição de 

apenas cinco emendas. 

 O nosso voto é, portanto, pela aprovação do relatório preliminar apresentado, 

já integrado pelas relevantes contribuições decorrentes das emendas de V.Exas. 

 Esse é o voto, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vou consultar novamente 

a Deputada Professora Dorinha e o Deputado Domingos Sávio. Estamos 

dialogando. Já se iniciou a Ordem do Dia e não podemos colocar em votação o 

parecer. Consulto se podemos, caso haja entendimento, suspender esta sessão e 
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reabri-la assim que terminar a Ordem do Dia. Ou nós a encerramos, porque eu sou 

obrigado a encerrá-la, uma vez que não dá para votar, mesmo com todo o esforço 

de V.Exa. E já está aberto o prazo para as emendas. Agora, há outro pormenor. A 

minha ideia era suspender a sessão e já marcar sua reabertura para terça-feira ou 

encerrá-la e convocar outra para terça-feira, porque há aquele problema: pode ter 

jogo e pode não ter jogo. Poderia marcar para quarta, mas se houver jogo na terça e 

nós ganharmos, haverá a ressaca na quarta. É um problema. Eu sou brasileiro e 

gosto de futebol, a exemplo de todos aqui. No outro dia vai ficar a discussão no 

plenário se foi gol ou não, se foi pênalti ou não. Vai ser aquela guerra, os mineiros 

contra os paulistas, os paulistas contra os goianos. E Mato Grosso do Sul também 

se divide um pouco, assim como o Piauí. Mas essa não é a questão. 

 Quer dizer, estamos num dilema. Por quê? Nós tínhamos pensado aqui num 

calendário, porque nós temos também a previsão do nosso recesso se 

conseguirmos cumprir a nossa tarefa. Se votássemos essa matéria até amanhã, 

teríamos — apertado, muito apertado — até o dia 17. Se não conseguirmos, não 

vamos aprovar a LDO antes do nosso recesso. Aí o que pode acontecer? Nós 

vamos sair no recesso e nós todos vamos pagar o preço de mais um recesso 

branco, porque nós não estamos trabalhando, já estamos há vários dias sem votar 

nada. E aí o Congresso, Situação e Oposição, vai pagar o pato. Uns mais, outros 

menos, porque os que estiveram presentes pagam pelos ausentes. Esse é o nosso 

drama. 

 Então, eu consulto V.Exas., porque eu não tenho outra saída. Eu não posso 

colocar o relatório em votação, porque já se iniciou a Ordem do Dia. 

 V.Exa. quer discutir, quer a palavra? 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Sr. Presidente, quero agradecer aos 

nobres pares da Oposição pela colaboração que estamos tendo neste momento 

para aprovar o relatório preliminar da LDO. 

 Eu concordo com o Deputado Domingos Sávio no sentido de fazermos um 

acordo para aprovar o relatório, até porque a aprovação dos PLNs 4 e 5 depende de 

uma sessão do Congresso, podemos até levá-los diretamente, não vamos entrar em 

conflito por questões secundárias aqui. 
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 Gostaria de sugerir fortemente, uma vez que não há previsão de uma longa 

Ordem do Dia, que mantivéssemos suspensa a sessão e a retomássemos, por 

acordo, mesmo com quórum insuficiente, e aprovássemos o relatório de maneira 

simbólica, sem votação nominal, enfim, a partir de acordo com o Deputado 

Domingos Sávio e com a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Bom, Sr. Presidente, eu quero, até 

em respeito aos colegas aqui, porque não adianta fazermos um acordo para 

suspendermos a sessão por algumas horas e voltarmos aqui e ficarmos no mesmo 

impasse. Nós vamos tomar o tempo dos senhores, do Senador Vital do Rêgo e de 

todos os outros que aqui vierem. 

 Qual é a realidade que nós temos? Nós fomos até a leitura, o que é 

absolutamente positivo, porque nós estamos fazendo com que o calendário, de 

alguma forma, tenha a atenção desta Comissão. Ela é imprescindível para que se 

abra a discussão. No momento da discussão é que nós poderemos apresentar 

destaques. 

 O Senador foi muito generoso. Eu não sei com quem. Parece-me que de 14 

emendas aprovou nove, espero que as cinco rejeitadas não sejam as nossas. (Riso.) 

Como nós ainda não conhecemos em detalhes... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu, conhecendo bem o 

Relator e conhecendo V.Exa., vou concordar com o relatório. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sei que a generosidade dele é 

republicana, disso eu não tenho dúvida, mas o certo é que nós precisamos 

conhecer, e isso é justo, para que cada uma das bancadas, ao conhecer, possa ter 

um mínimo de tempo para se reunir para verificar se vai destacar ou não algumas 

dessas emendas rejeitadas e, obviamente, isso demanda um pouco de tempo e não 

vai ter como ser resolvido agora, no lapso de tempo entre a suspensão e o reinício 

ainda neste dia. Vamos ser práticos e realistas. 

 Então, eu iria tomar o tempo de V.Exa. e iria ter o constrangimento de, 

voltando aqui no final do dia, dizer: “Não podemos votar. Vamos obstruir. Não 

aceitamos, não concordamos, porque ainda não ouvi a bancada.” A Deputada 

Professora Dorinha sinto que teria a mesma dificuldade. Não há tempo. 
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 Portanto, não é uma ação de obstrução o que nós estamos fazendo. Nós 

estamos apenas exercitando de uma maneira muito clara aquilo que nós precisamos 

fazer para construir o acordo. É bem o contrário de obstrução. Quer dizer, nós 

queremos contribuir para que o País tenha a votação dessas matérias relevantes. 

Vamos fazer esse esforço. Agora, nós precisamos desse prazo. 

 Se V.Exa. não quiser correr o risco de marcar para terça-feira, porque pode 

alguém pensar que nós estamos agourando o Brasil, e eu também não quero, nem 

por hipótese, isso, eu sugiro que V.Exa. marque para quarta-feira à tarde. Acho que, 

na quarta à tarde, quem estiver de ressaca já se curou e pode vir trabalhar. 

 A verdade é que a gente até fica um pouco constrangido. E às vezes até eu, 

por exemplo, fico chateado, magoado de ver que a Câmara e o Senado não estão 

trabalhando. Eu não tenho conseguido ficar parado sequer nos dias de sábado ou 

domingo — a minha esposa tem viajado comigo aos sábados e domingos, às vezes 

até às 10 horas da noite —, porque as ações políticas nunca se restringiram ao que 

ocorre dentro das salas de reuniões do Parlamento, especialmente num momento 

como este, é extremamente rico na política. 

 Alguém diz: ”Ah, mas eleição é problema seu.” Não, eleição é um problema 

do País. E ainda bem que é, senão não seria uma democracia. Então, não há como 

se ignorar que o processo eleitoral é um processo da atividade, do trabalho do 

Deputado e de todos os cidadãos que se envolvem com o processo democrático. 

 Então, Sr. Presidente, nós estamos todos trabalhando muito. Assistir a algum 

jogo da Copa é algo natural para todos os brasileiros nas diferentes funções que 

temos. Mas, passado o jogo, temos que trabalhar. 

 Eu reitero o apelo: marque para quarta-feira, nós estaremos aqui. Encerre por 

hoje. E nós deixaremos a discussão para ser concluída. Mas espero que a 

discussão já ocorra num ambiente de acordo. 

 Nós conversaremos com o Relator e com V.Exa. e verificaremos o que já dá 

para acordar. Depois do acordo feito, mesmo que percamos uma ou outra tese, não 

obstruiremos — pelo menos é o que nós temos praticado, se o acordo é feito, nós o 

cumprimos. 

 Por hora, peço a V.Exa., mais uma vez, que encerre a sessão e marque outra 

para quarta-feira. 
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 O SR. SENADOR VITAL  DO RÊGO - Sr. Presidente, pela ordem. 

 O SR. DEPUTADO BETINHO ROSADO - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Pela ordem, concedo a 

palavra ao Relator, Senador Vital do Rêgo. 

 O SR. SENADOR VITAL  DO RÊGO - Sr. Presidente, em atenção ao 

Deputado Domingos Sávio e aos demais companheiros, cabe-me informar que nós 

aprovamos total ou parcialmente emenda do Senador Cyro Miranda, emenda do 

Deputado Jovair Arantes, emenda da Deputada Professora Dorinha Seabra 

Rezende, emenda do Senador Flexa Ribeiro, emenda da Senadora Lúcia Vânia, 

emenda do Deputado Jaime Martins, emenda do Deputado Jaime Martins e emenda 

do Deputado Jaime Martins. 

 O SR. DEPUTADO BETINHO ROSADO - Minas está bem contemplada. 

 O SR. SENADOR VITAL  DO RÊGO - Está bem contemplada. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Deputado Devanir Ribeiro, pela ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Pela ordem, Deputado 

Cláudio Puty. 

 O SR. DEPUTADO BETINHO ROSADO - Sr. Presidente... 

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

1 minutinho só. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Deputado Domingos Sávio, só para 

entender sua proposta, faríamos a leitura hoje e na quarta-feira votaríamos também 

o PLN nº 4 e o PLN nº 5. Obviamente, construiríamos o acordo até quarta. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - O propósito é esse. A leitura já foi 

feita... 

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

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - ... e agora nós teríamos... 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Incluiríamos os outros pontos da pauta. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - ...o encerramento e incluiríamos os 

dois pontos na pauta da próxima reunião. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - E votaríamos na próxima quarta. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Claro. Sem problemas. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - O.k. 
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 O SR. DEPUTADO BETINHO ROSADO - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Betinho Rosado 

com a palavra. 

 O SR. DEPUTADO BETINHO ROSADO - Sr. Presidente, eu tenho observado 

que a cada minuto que passa novos companheiros, mais companheiros chegam à 

nossa Comissão. Acho que existe a possibilidade de nós votarmos essa matéria 

ainda hoje, o que nos dispensaria, inclusive, uma vez que nós não vamos ter reunião 

da Câmara na próxima semana, dessa reunião na quarta-feira. 

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

Domingos Sávio, V.Exa. sabe que não é um problema de situação ou de oposição, 

ninguém está tratando de obstrução, nós queremos produzir algo que seja bom, não 

para nós, mas para o Congresso, para o País, para todos. 

 Como não há outra saída, vou fazer uma proposta: eu suspenderia esta 

sessão e convocaria para terça-feira. Isso se não houver jogo. Se houver jogo, fica 

marcada para quarta-feira. Então, nós podemos suspender a sessão até lá, já foi 

feita a leitura e garantimos que poderemos fazer a votação na terça ou na quarta-

feira. E aí nós incluiremos os outros, porque há vários e abrimos o prazo para os 

destaques, para as emendas, para que nós possamos — a Professora Dorinha 

Seabra Rezende já foi contemplada —, apresentar mais sugestões, que são boas. 

Nós não encerraríamos, suspenderíamos. Hoje a noite não vai dar, ninguém sabe 

onde vamos parar. Se na terça-feira não houver jogo, nós viremos na terça-feira. 

Então, ficaríamos com essas duas convocações na terça e na quarta-feira. 

 Eu peço a compreensão da Deputada. Tudo bem? 

 O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL - Sr. Presidente... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Só um minuto, Sr. Presidente, para 

nós avaliarmos aqui. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Sandro Mabel. 

 O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL - Sr. Presidente, é uma pena que o 

Relator tenha saído. Mas uma das coisas que eu acho que é importante é um País 

que trabalha com metas, metas mais fortes, metas mais arrojadas, principalmente 

quando nós vemos aí a necessidade de reduzir a despesa para aumentar o 

investimento. O Brasil é um País que não investe. Nós temos um PIB fraco e um 
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investimento fraco. Nós temos que forçar o orçamento, estabelecer metas. E as 

administrações têm que começar a se mexer. O orçamento vem, de uma forma 

muito espaçosa, contemplando o crescimento da receita, mas também da despesa. 

O País passa por um momento que não pode ser de crescimento de despesa, nós 

temos que reduzir a despesa e aumentar o investimento. 

 Cada vez mais nós nos acomodamos nessa posição e o Congresso não exige 

que o Executivo faça a sua parte. O Executivo, independentemente de quem venha 

a ser eleito, tem que fazer a sua parte, principalmente no que toca às despesas de 

custeio, que são despesas altas, despesas que podem ser cortadas. O País precisa 

economizar e deixar de gastar dinheiro com despesas correntes, às vezes, mal 

aplicadas. Nós temos que diminuir, temos que programar a despesa. E para 

programar só tem um jeito: apertar. O Governo não pode entrar no cheque especial. 

Nós precisamos de um orçamento mais rígido, no qual haja mais investimento e 

menos despesa. O Brasil tem que trabalhar com uma meta negativa de despesa. A 

despesa tem que reduzir todo ano, que seja 0,5%, que seja 1%, mas não pode nem 

ir com a inflação ao contrário. O crescimento que o País pode ter em arrecadação 

tem que se transformar em investimento — investimento em educação, investimento 

em saúde, investimento em infraestrutura. 

 Nós aqui somos complacentes com os Governos. Eu não quero dizer o 

Governo do PT, do PSDB, de quem quer que seja. O Governo tem que aprender a 

usar a tesoura, a cortar despesa, a se preocupar com o corte de despesas. E só se 

preocupa se não tem dinheiro. Então, não podemos colocar dinheiro farto, se nós 

queremos contemplar despesa. 

 O Relator, esta Comissão, nós temos que começar a olhar áreas onde podem 

ser reduzidas despesas, onde podem ser reduzidos esses gastos que estão 

aumentando brutalmente no País. Muitas vezes, nós estamos pegando dinheiro, 

como esses 2 bilhões da PETROBRAS, para cobrir déficits. Nós não podemos fazer 

isso! Déficit se cobre com corte de despesa. E se houver crescimento da 

arrecadação, mesmo em função da inflação, tem que virar investimento. 

 A União, os Estados e os Municípios têm de gastar melhor. E só vão aprender 

a gastar melhor se não tiverem dinheiro. Quando têm dinheiro, gastam tudo mal 

gasto. Ninguém se preocupa em economizar! 
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 É pena que o Relator saiu quando V.Exa. me deu a palavra. Mas eu acho que 

nós temos de trabalhar com uma visão um pouco mais dura com relação ao 

Orçamento, às despesas e à geração de dinheiro para investimento. 

 Portanto, Sr. Presidente, como V.Exa. tem uma missão muito importante, que 

é a de aprovar um Orçamento desse tamanho, eu acho que nós temos de analisar 

bem isso aqui. 

 Uma pessoa que ganha muito, perde o emprego e passa, em outro emprego, 

a ganhar menos, tem que cortar despesas para se adequar a uma nova realidade. 

Corta o clube, corta isso, corta aquilo. O Governo não racionaliza, não corta 

despesa, fica gastando o mesmo tanto como se tudo estivesse muito bem. Não está 

bem. O Brasil não vai crescer sem investimento. Com essa gastança um país não 

cresce. São gastos malfeitos e sem controle. 

 Por isso, Sr. Presidente, eu quero sugerir que nós, que estamos nesta 

Comissão, assumamos a missão, Deputado Betinho Rosado, de chegar duro para 

que essas pessoas aprendam a economizar. E só economizam quando não têm 

dinheiro. Aí o cara vai dividir a despesa, dizer: “Olha, esse é o nosso orçamento, nós 

vamos ter que enxugar a despesa.” E começa a pensar na despesa. Porque, quando 

o dinheiro está farto, ninguém pensa em despesa. É uma gastança! Compra 

passagem de um dia para o outro quando, se comprasse com 30 dias de 

antecedência, a passagem seria muito mais barata. Se apagasse a luz, se fizesse 

um melhor gasto, se aproveitasse melhor, se não pagasse um monte de horas-

extras, isso, aquilo, reduziria os gastos malfeitos. Eu diria que até o desperdício, 

muitas vezes até com folgas de corrupção disso, daquilo, vai enxugando. Por quê? 

Porque tem necessidade de se manter. Quando aperta, pula. 

 Portanto, Sr. Presidente, fica aí a nossa manifestação. Nós faremos isso de 

forma mais apropriada, inclusive com o Relator presente. Eu, particularmente, não 

concordo com esse relatório preliminar, porque eu acho que nós não estamos dando 

sinalização nenhuma. Este Congresso está a reboque de um Executivo que faz um 

Orçamento normalmente folgado, sem contemplar investimento e contemplando que 

se continue gastando. 

 Deputado Cláudio Puty, V.Exa., que é do ramo, sabe muito bem que só 

apertando se consegue controlar despesas. Nós temos que sinalizar, o Congresso 
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tem que mostrar que tem de apertar. Nos Estados Unidos, o Congresso deu um 

aperto no Presidente Barack Obama para valer. Os Estados Unidos quase 

quebraram por falta de dinheiro. Mas, tenho certeza, naqueles dias, muita coisa foi 

enxugada para se manter mais 1 dia, 2 dias, 3 dias o país funcionando. 

 É isso que faz com que as pessoas gastem menos e tenhamos mais dinheiro 

do brasileiro para voltar para ele como investimento e não só como gastança. 

 É isso aí, Sr. Presidente. 

 Obrigado. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Sr. Presidente, para comentar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Cláudio Puty. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Sr. Presidente, acho que a intervenção 

do Deputado Sandro Mabel toca num tema muito importante. Obviamente, eu não 

concordo plenamente, apesar de todo o respeito e carinho que tenho pelo Deputado, 

com tudo o que ele diz. 

 Gostaria de cumprimentar o nosso Relator pelo seu relatório preliminar. 

 Obviamente, essa discussão sobre política fiscal é sempre um tema muito 

polêmico, porque normalmente se tenta utilizar para uma nação, para uma economia 

aberta, a lógica que se usa para uma família. Normalmente, as duas lógicas não são 

as mesmas, porque uma nação ou uma economia com a característica do Brasil não 

vai à falência nos moldes de uma empresa. Ela pode, eventualmente, ficar 

insolvente. Mas é um país, é uma sociedade. 

 Uma das coisas que nós aprendemos no século XX é que, muitas vezes, o 

gasto governamental é fundamental para, inclusive, tirar a economia da recessão. 

Esse é o bê-á-bá da economia keynesiana. Todos os economistas, economias, 

bancos centrais trabalham com essa lógica, exatamente a lógica que está por trás 

da própria política monetária e da política fiscal da macroeconomia. 

 É importante lembrar que, no final dos anos 1990 até 2002, nós já tivemos 

uma relação dívida/PIB de 60% ao ano. Este País já teve uma condição fiscal que o 

colocava praticamente na UTI. 

 Hoje a relação dívida líquida/PIB do Brasil está entre 33% e 40%, abaixo de 

35% e caindo. Adicione-se a isso que o perfil dos papéis da dívida brasileira tem 

sido cada vez maior em moeda nacional, ao contrário do passado, quando eram 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 0897/14  02/07/2014 
 
 

 16

perfis anexados ao dólar. São papéis de prazo mais longo e são papéis que 

sinalizam uma maior confiança do investidor em relação aos fundamentos da 

economia brasileira. 

 É óbvio que precisamos sempre lutar por um Estado que atenda às 

necessidades da maioria da população. O Estado brasileiro não foi criado para 

atender aos interesses da maioria da população brasileira. Quem está na fila do 

SUS, quem já está na escola pública, quem compara, inclusive, os gastos da elite 

brasileira com os gastos que são realizados para atender à maioria do povo sabe 

disso. Inclusive, nós aqui temos que dar exemplos reiterados de austeridade no que 

se refere ao melhor uso do gasto público. Mas não é simplesmente utilizando a 

lógica individual do arrocho orçamentário que nós vamos resolver esse problema. 

Isso exigiria uma remodelação do Estado brasileiro. O que nós estamos tratando e 

aquilo que as estatísticas não mostram é que a gestão fiscal nos últimos anos no 

Brasil tem sido uma gestão responsável, tem sido uma gestão que tem conseguido 

fazer com que o País trilhe um caminho de investimento. E aí vocês me perguntam 

se nós poderíamos, e um argumento muito utilizado é que, quando o Governo gasta, 

ele desloca investimento privado, à medida que a capacidade, obviamente, da 

economia de absorver certos bens é limitada, há um certo efeito de deslocamento. 

 Nós tivemos um crescimento abaixo do esperado nesses últimos 2 anos, a 

meu ver, muito menos por causa disso e muito mais porque os nossos campeões 

enfrentaram dificuldades no mercado externo e no mercado interno. A 

PETROBRAS, que corresponde à boa parte do nosso PIB, a própria ELETROBRAS, 

e a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce e a PETROBRAS, por conta de 

condicionantes externos. A política de tarifas e, no caso da Vale do Rio Doce, por 

conta da redução da demanda por minerais ocorrida principalmente por conta da 

situação econômica dos países que nos demandam, particularmente países do 

centro e a China e, no caso da ELETROBRAS, tivemos o efeito da medida provisória 

que reduziu a conta da energia elétrica. Aí eu tenho que concordar com o Deputado 

Sandro Mabel. Ali havia gordura para ser cortada. Nós praticávamos as maiores 

tarifas de energia elétrica do mundo e, ao começarmos a praticar tarifas para a 

indústria, inclusive com o apoio da FIESP, da CNI, tudo o mais, a empresa entrou, 

durante um bom período, em situação deficitária. Segundo informações da própria 
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ELETROBRAS, no prazo de 2 a 3 anos, ela vai conseguir arrumar a casa, rearrumar 

a gestão para poder oferecer tarifas competitivas e, ao mesmo tempo, se adequar. 

 Portanto, concordo parcialmente com o Deputado Sandro Mabel. Existem, 

obviamente, gorduras no Estado brasileiro a serem cortadas, organizadas, mas 

grande parte da população precisa de mais Estado, precisa de saúde, de educação 

pública, e isso envolve gastos. E, ao mesmo tempo, os nossos indicadores fiscais 

são saudáveis, não correspondem ao terrorismo encontrado em parte dos analistas, 

normalmente vinculados à oposição à Presidenta Dilma. 

 Portanto, acho que é muito importante o debate que o Deputado traz aqui, o 

debate associado a esse relatório preliminar, Sr. Presidente. 

 Eram esses os comentários que eu gostaria de fazer. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu até queria encerrar, 

mas acho este debate importante. V.Exa. levantou o debate, e o Deputado Puty 

também contrapôs, mas concordou com algumas coisas — como eu também, que, 

como Presidente, não posso entrar no debate. Mas acho que é esse debate que nós 

deveríamos fazer numa Comissão como a nossa, quer dizer, o que, para onde, o 

que queremos e o que nós vamos fazer. Quando a gente fala “o Governo”, devemos 

ter em mente que quem aprova o orçamento somos nós. 

 O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL  - É Isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Então, nós somos 

corresponsáveis por aquilo que nós fazemos, seja no Governo A, B, C ou D, seja no 

Município, no Estado ou na União. 

 O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL  - Não, nós somos responsáveis. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Então, não vamos dizer 

que é o outro. Vamos dizer assim: nós brasileiros não temos capacidade de 

raciocinar e apresentar um projeto que resolva todos os problemas. Nós temos 

saídas, nós temos um País importante, mas não sou eu que vou fazer esse debate. 

 V.Exa. levantou um debate e tem noção do que está falando. O Puty também 

é um economista, sabe o que está rebatendo, estuda essa matéria. Portanto, para 

nós todos isso é importante. Não quero saber se é mais uma escola ou menos uma 

escola, eu não quero saber se é mais uma faculdade ou menos um hospital; não é 

essa a questão. O Parlamento tem as suas virtudes, mas também tem os seus 
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defeitos, e nós participamos dele, nós estamos aqui. Hoje eu sou Situação, mas 

amanhã eu posso ser Oposição — porque eu já fui Oposição, já fui Situação, nunca 

fui "muito pelo contrário", eu sempre tive posição. Essa é a questão. 

 Portanto, esse é o debate que deveríamos fazer. Às vezes, a mídia brasileira 

pega as coisas nas entrelinhas, mas ela não diz o discurso como um todo. Há no 

Brasil muitos torcedores, torcedores para todos os lados, seja para área econômica, 

seja para a área do desenvolvimento, seja para a área da agricultura. Eu sempre 

digo o seguinte: é a mesma coisa de se colocar um palmeirense para discutir a 

vitória do Corinthians, ele vai dizer que foi o Palmeiras que jogou mal, não foi o 

Corinthians que ganhou. 

 Aqui no Brasil, nossos economistas, nossos analistas políticos fazem isso, 

pois são contra o Brasil. Mas a economia internacional nos diz que não. Nós temos 

2,3% de PIB, que foi o maior PIB. Eu pergunto assim: quanto foi o PIB dos Estados 

Unidos, quanto foi o da França, quanto foi o da Espanha, quanto foi o da Hungria, 

quanto foi o da Inglaterra? Mas aí é outra questão, então não vamos comparar. Mas 

tem gente que fala assim: “Na China é tal coisa”. Então, por que não vai para a 

China? Vai para a China para ver como é. Então, este é um debate que nós 

deveríamos fazer, ou seja, um debate político misturado com o econômico, mas nós 

não fazemos. 

 Com a palavra o Deputado Betinho Rosado. Agora, é o homem do Rio 

Grande do Norte, com toda a experiência e que pode nos ensinar aqui. 

 O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL  - Depois, eu gostaria de me inscrever 

novamente, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO BETINHO ROSADO - No exemplo que V.Exa. citou a 

respeito do futebol, há um pequeno erro, porque, quando se fala em vitória, a vitória 

não deveria ser do Corinthians, mas do Vasco. (Risos.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - No Rio eu sou vascaíno, 

viu? 

 O SR. DEPUTADO BETINHO ROSADO - Sr. Presidente, esse assunto que o 

Deputado Sandro Mabel trouxe à baila na tarde de hoje na nossa Comissão é de 

absoluta importância da Comissão. Ele está exatamente no cerne do que deve a 

Comissão se preocupar: as questões econômicas. Afinal de contas, na definição do 
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que é a ciência econômica está a existência de recursos escassos e de fins 

alternativos. E o Deputado Sandro Mabel aplica muito bem esse princípio quando diz 

que nós devemos discutir o orçamento para saber onde vamos alocar os 

investimentos dos impostos que a nossa Nação arrecada. 

 O Deputado Puty entrou também na discussão e levantou algumas premissas 

a respeito da alocação desses recursos. O Deputado Sandro Mabel, falando a 

respeito da necessidade de se diminuir os gastos governamentais, defendeu que 

alguns gastos podem ser, e muitas vezes são, os motores desse desenvolvimento 

econômico. 

 É necessário o Governo participar de forma ativa na economia. O Governo, 

num país como o nosso, com uma economia como a nossa, não é neutro, é 

participante — e participante ativo — de forma direta no seu orçamento ou de forma 

indireta, através de suas empresas. E esta Comissão é o locus, o local em que esse 

debate deve ser travado. E é o orçamento da Nação brasileira que define 

exatamente de que forma e em que intensidade o Governo vai participar e atuar 

nesse debate econômico e nessas ações econômicas. 

 Por isso, esta Comissão, a Comissão de Orçamento, reveste-se de uma 

importância muito grande nos dias de hoje. Eu amplio um pouco mais essa 

discussão que está sendo colocada aqui sobre recursos para atividades, custeio e 

investimento, para se incluir a distribuição desses recursos federais entre os entes 

federativos. Afinal de contas, o nosso arcabouço legal permite que os Estados 

arrecadem um único imposto, que é o ICMS, e aos Municípios quase nada. O bolo 

da arrecadação fica exatamente com o Governo Federal. Um novo pacto federativo 

para dar força, dar pujança a esses entes federativos é necessário, e uma discussão 

desse tipo deve se iniciar exatamente na Comissão de Orçamento. 

 Obrigado, Presidente. 

 O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL  - Sr. Presidente, eu gostaria ainda de 

usar a palavra por um minuto. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Sandro Mabel, 

V.Exa. pode preencher todos os vazios aqui. 

 O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL - Obrigado. Então, vamos preencher. 

Presidente, eu vou dar um exemplo ao nosso Deputado Puty, de quem eu sou 
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admirador, sobre seguro-desemprego. Acontece no seguro-desemprego uma coisa 

grave: com um desemprego de 5% ao ano, o seguro-desemprego não pode crescer 

73%, enquanto era 59%. Ele não pode crescer 73%. O que acontece com o seguro-

desemprego? Acontece que precisamos de políticas mais duras. A pessoa que 

recebe o seguro-desemprego e está desempregado deveria ter 3 ou 4 horas por dia 

para fazer um curso de aperfeiçoamento. Então, em vez de nós gastarmos com 

seguro desemprego, deveríamos fazer com que a pessoa tivesse que comparecer a 

algum lugar e fizesse um curso. 

 Por quê? Porque, por exemplo, na atividade rural, eu tomo aperto de muita 

gente lá que trabalha comigo e que me diz: “Não, patrão, você tem que me mandar 

embora.” “Mas, porque eu tenho que mandar você embora?” “Não, você tem que me 

mandar embora, porque eu fico no seguro desemprego e continuo trabalhando aqui”. 

Eu digo: “Mas, rapaz, eu não posso fazer isso. É ilegal”. “Não, todos os fazendeiros 

fazem isso”. Como é que isso? Não é todo o mundo que faz, mas virou moda. Vira 

um salário adicional. À custa de quem? À custa dos outros brasileiros. 

 Então, se o senhor for ver, no período de 2003 a 2013, a variação nominal de 

seguro-desemprego subiu 2.220%, de 81 milhões para 1,89 bilhão. Para se ter uma 

dimensão, o restante dos seguros-desemprego que existem — a exemplo daquele 

que socorre o pescador artesanal — subiram 287%. 

 O que temos que fazer? Nós não podemos aceitar um orçamento que venha 

com um acréscimo desses. Nós temos que colocar essas coisas e dizer: "Não! O 

tanto que temos de seguro é isso. Vamos criar políticas para que o seguro fique 

nisso". E há de se estabelecer isso. 

 E quanto a essa questão do pescador artesanal, Puty, ao conferirmos o Item 

113, o TCU vem e bate em cima, dizendo: “Estão dando seguro-desemprego para 

quem não é pescador.” Então, virou festa e subiu 2.200%. Aí, quando o TCU dá um 

aperto, faz-se um trabalho e diminui de 1 milhão e 41 benefícios para 965 mil 

benefícios. Por que diminuiu? Diminuiu porque existem abusos. E por que existem 

abusos? É porque a bolsa é muito cheia, é muito dinheiro para gastar de forma 

errada. Nós temos que investir! Um País cresce se tiver investimento. 

 Aí eu concordo com o senhor: nós precisamos ter a máquina do Governo 

gastando cada centavo em investimento que beneficie a todos, que gere emprego 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fi scalização 
 Número: 0897/14  02/07/2014 
 
 

 21

para construir esses investimentos e tudo mais. Mas nós não podemos fazer gastos 

como esses. Nós estamos cansados de saber, nós da Comissão de Orçamento, o 

Brasil, o Ministério do Trabalho, que no seguro-desemprego ocorre uma fraude sem 

tamanho! São milhares e milhares de pessoas que trabalham 6 meses, pedem 

demissão, mas continuam trabalhando e recebendo seguro-desemprego. 

 Ora, nós tínhamos que punir duramente isso aqui. Deveríamos baixar os 

valores orçamentários para o seguro-desemprego e punir — e punir os dois lados: 

quem faz isso e quem aceita um empregado com seguro-desemprego. Nós temos 

que punir.  

Então, nós temos que ter um número. Se nós tivermos um número, haverá 

mecanismos de punição. Mas se não tivermos um número, esse número vai 

subindo. O cara nunca nem viu vara, linha, anzol ou peixe e nem mora perto do rio, 

mas recebe o seguro-desemprego de pescador. Quer dizer, são coisas que vão 

facilitando os desvios. A nossa categoria tem culpa nisso, porque pode ter certeza 

que alguém trouxe um aqui e outro ali, e vai se aceitando isso. 

 Então, Presidente, o senhor falou uma coisa muito importante. O Congresso 

tem que ter a responsabilidade do Orçamento da União. Nós temos que focar no 

desenvolvimento, nós temos que focar numa coisa para a frente. Nós temos muitos 

pontos que podemos dizer o seguinte: pode gastar isso. É a mesma coisa do 

telefone quando se coloca um tarifador e se fala: a cota do mês é de 72 reais, 

dividida em 4 semanas. Portanto, você tem tanto por semana. Aí, Presidente, o 

senhor vai ver que o cara não passa. Sabe por quê? Porque na hora que o tarifador 

atingir aquilo ali, ele fica sem telefone, e ele vai ter que arrumar uma alternativa, vai 

gastar no vizinho, mas o do vizinho também está tarifado. Então, você vai reduzindo 

isso, e as pessoas param de fazer esses gastos que são desnecessários. E o 

Congresso, se não apertar, se não espremer e disser: aqui não se aumenta o 

número para o seguro-desemprego; que se criem políticas para fazer isso. 

 Arrumar um funcionário hoje é uma luta, porque realmente não há 

desemprego. Esse Governo fez um trabalho, os Governos vêm fazendo, o Governo, 

sobretudo do Presidente Lula, fez um trabalho importante. Nós temos um dos 

menores desempregos da história do País. E o que nós temos aí? Um mundo em 

que cresce nesse tamanho o valor orçamentário para o seguro-desemprego. Então, 
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há alguma coisa errada nisso. E o que é errado? É nós não botarmos uma trava, 

uma coisa dura. 

 Então, Puty, eu acho que nós temos que ter a responsabilidade de começar 

abrir essas contas e dizer: aqui, não. Corta isso aqui, corta isso aqui e aumente 

onde nós achamos que tem que aumentar: no desenvolvimento, em gastos de 

investimentos. Aí, sim. 

 Então, eu acho que a Comissão de Orçamento tem que trabalhar mais 

duramente e destrinchar esse orçamento. É o tal do OBZ, que V.Exa. conhecer bem, 

Orçamento Base Zero. Quer dizer, aí sim nós vamos fazer um OBZ no Governo e 

nós vamos conseguir gastar o que precisa ser gasto. E aí sobra dinheiro. Sobra 

dinheiro para fazer investimento, para fazer mais educação, para fazer mais saúde, 

para colocar mais equipamentos, para fazer mais estradas, casas e tudo o que 

precisa ser feito. 

 Portanto, eu acho, Sr. Presidente — e gostaria que sob a sua batuta isso 

pudesse acontecer de uma forma mais clara —, que devemos fazer um OBZ nesse 

orçamento, e o senhor vai ver o tanto que este País vai crescer nos próximos anos. 

E o pessoal vai dizer: "Foi o Deva que, apesar de corintiano, fez aí um grande 

orçamento". 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não. V.Exa. acertou em 

quase tudo, mas pecou no final. Eu sou alvinegro, mas sou da Vila. 

 O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL - Então, está bom. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) – O debate, Deputado, não 

é interessante? Vejam o que é a cabeça de dois Deputados aqui. Imaginem se todos 

nós levantássemos uma questão sobre como nós observamos nosso País e qual a 

nossa responsabilidade. Nós precisamos ficar não só com a cabeça de empresário e 

nem só com a cabeça dos trabalhadores. 

 Quando o Deputado Sandro Mabel cita o problema do seguro-desemprego, 

eu me recordo que estive na Holanda na década de 70 e lá ocorre o seguinte: o 

holandês, quando procura emprego, tem direito a três pedidos; ele escolhe se vai 

para o norte, para o sul ou para o leste; o primeiro e o segundo emprego ele pode 

recusar, mas o terceiro ele tem que aceitar. Lá a agência do emprego é do Governo, 

ele é quem emprega. Mas ele se locomove e leva a família. Ele tem escola, tem tudo 
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garantido, mas ele tem duas opções e na terceira ele é obrigado a aceitar. Quer 

dizer, isso é na Holanda, não é na China, não é no Brasil e não é no Paraguai. É lá. 

E isso existe até hoje. E lá tem o fundo soberano, que é do petróleo e que sustenta 

essa máquina. 

 Então, essa questão de desemprego é uma coisa complicada. Disso eu 

entendo muito bem, porque fui dirigente sindical. E só se entende mais de 

desemprego quando se vai para a fila do desemprego, porque, às vezes, a gente 

fala em tese, em números, e os números são confiáveis; às vezes, não.  

Agora, o problema é saber o que fazer para resolver determinados problemas 

que nós temos. É crucial mesmo. V.Exa. tem razão em alguns pontos, e nós 

podemos travar uma discussão, como V.Exa. puxou, sobre a questão do 

desemprego.  

Vejam só: para contratar um empresa, primeiro, eu licito o contrato; depois eu 

licito a obra; depois eu contrato a empresa que vai gerenciar a obra, sendo que nós 

temos o Congresso, a AGU, o Ministério Público e o Tribunal de Contas, seja do 

Município, do Estado ou da União, para fiscalizar. Para que nós contratamos mais 

uma outra empresa para fiscalizar?  

Quando a gente fala do desemprego, por que não falamos das grandes 

empresas que também estão lá ganhando o seu dinheirinho e sem aparecer. 

Depois, quando a obra cai, quando a ponte cai, quando a barragem estoura, 

ninguém é responsável. Aí o cara fala: “Bom, até onde eu vi, estava correto.” 

 Então, há muitos desmandos. E aí vai o nosso dinheiro. 

 O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL - Precisamos ajudar a construir isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Vamos ajudar. V.Exa. e o 

Puty que vão nos ajudar e nós vamos sair dessa marca. 

 O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL - Sr. Presidente, só para falar a V.Exa. 

sobre a fila do desemprego. Eu acho triste. Eu sempre trabalhei com vendas. Eu 

sempre tive indústrias que vendem coisas. E a pessoa depende de ganhar dinheiro 

para viver e para comer. Então, eu sempre fui a favor de aumento de salário mínimo. 

Eu sou fã disso aí. 

 Agora, o que acontece, Sr. Presidente? Por exemplo, em uma unidade que 

tínhamos em Três Lagoas, o funcionário que trouxesse outro funcionário que 
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trabalhasse durante 3 meses na empresa ganharia uma bicicleta, assim como o 

outro. E isso para conseguirmos trazer um funcionário. Em outros lugares, 

antigamente — e graças a Deus que esta fase passou —, quando se anunciava a 

contratação para 5 vagas no jornal, apareciam 500 pessoas, que ficavam lá no sol. 

Dava um dó danada daquele povo. Agora, quando você oferece cinco vagas, 

aparecem dois, três gatos pingados ali. Então, eu acho que é importante. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - É porque a economia está 

bem. Então, o desemprego caiu. 

 O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL - É verdade. Está piorando, mas ela 

tem condições de melhorar ou de continuar boa como estava. Agora, eu acho 

importante, Sr. Presidente, que o Congresso olhe esses tipos de distorções e não 

deixe essas despesas aumentarem. Devemos apertar, porque é apertando que a 

turma... Quem mexe com carro de boi diz que é apertando que o carro chia. É por aí. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Deputado Sandro Mabel, um aparte. 

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

mas essa discussão é apaixonante. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Eu ia sair, mas quero dizer que não 

podemos jogar a criança junto com a água suja. Eu acho que instituições como o 

seguro-desemprego ou como o seguro-defeso são fundamentais; o resto é 

fiscalização. Nós não podemos ter uma regra absoluta, no sentido de reduzir esse 

gasto, sem saber o que está por trás dele. 

 O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL - Não é isso não. Devemos organizar 

esse gasto. O que estou dizendo é que nós não podemos liberar o gasto, temos que 

apertar. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Organizar o gasto. Eu acho que nós 

temos que ser mais seletivos. 

 O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL - Eficientes. 

 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Eficientes. Não esquecendo que o fato 

de você dizer que está cada vez mais difícil achar alguém para trabalhar é uma 

coisa incrível e fantástica num país onde, no século XIX, há pouco tempo 

historicamente, vinham viajantes ingleses e escreviam cartas onde diziam o 
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seguinte: “Acontece uma coisa engraçada este País: os brancos não trabalham, só 

trabalham os escravos.” 

 Você vê que nos países anglo-saxônicos os cidadãos constroem suas 

próprias casas, reformam e tudo mais. Isso é uma tradição de grande apelo e de 

apego ao trabalho. E nós temos uma tradição onde uma parte da sociedade se 

baseava fundamentalmente no trabalho escravo, no trabalho dos analfabetos para 

sustentar seus gastos de luxo, sua vida... A primeira versão do Banco do Brasil 

quebrou porque Dom João VI chegou aqui e fundou um banco para financiar os 

gastos da Corte. Em 10 anos após a chegada de Dom João VI ele quebrou. Em 

1818 já estava quebrado. Quer dizer, é este País. Então, não podemos culpar as 

vítimas pelo que as elites fizeram. 

 Obrigado. 

 O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL  - Sr. Presidente, eu sou totalmente 

favorável à instituição do salário-desemprego para a pessoa que perde o emprego. 

É tão pequeno o salário, mas ainda é um trauma perdê-lo. Tem que existir. O que 

não pode existir são os abusos, e o abuso existe quanto tem fartura. Por exemplo, 

meu netinho senta à mesa comigo e larga comida no prato. Eu falo: “Negativo! Você 

vai comer agora. Se pôs esse tanto, vai comer.” Por quê? Porque nós não podemos 

acostumar com fartura, que se pode jogar tudo fora. Não, negativo! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Mabel, quando eu era 

garoto... 

 O SR. DEPUTADO SANDRO MABEL - É porque eu fui criado assim. Meu pai 

me ensinou a tomar banho assim: ele abria o chuveiro para eu me molhar, fechava a 

água enquanto eu me ensaboava e só depois abria de novo para eu me enxaguar.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Quando eu era criança, 

meu pai falava: “Este ano vai ser de fartura". E eu pensava que iria faltar tudo, 

porque o caipira falava "fartar" ao invés de "faltar". E eu sou caipira também. 

 O debate está bom, mas a Professora está aqui inquieta e quer ir para o 

plenário. Pode ir, não tem problema. Missão cumprida, pois não vamos votar nada. 

Quando V.Exa. sair, pode falar que a sua emenda foi classificada e está tudo 

correto. 
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 Eu quero agradecer a presença de todos e, antes de encerar esta reunião, eu 

cancelo a reunião extraordinária que foi convocada para hoje às 15 horas. 

 Em virtude da falta de acordo para a deliberação das matérias constantes da 

pauta, encerro os trabalhos, antes convocando a realização da reunião ordinária 

para o dia 8 de julho, terça-feira, às 14h30, no Plenário 2 da Câmara dos Deputados, 

sendo que, como conversamos, se houver o jogo, será marcada para quarta-feira; 

se não houver o jogo, será na terça. 

 Está encerrada a nossa reunião e vamos ao plenário. 

 Muito obrigado, uma boa tarde a todos. 




