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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Como bom 

pernambucano, V.Exa. é um poeta. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Sr. Presidente, na verdade, a gente já 

sabe que a Oposição — está aqui o Senador Flexa Ribeiro, o Deputado Domingos, o 

Deputado Felipe Maia — pretende fazer o papel legítimo, o papel democrático de 

obstruir, de tentar evitar que a gente faça o correto, que é resolver o problema da 

meta do superávit primário. 

 Mas é preciso que a Oposição compreenda que existem formas e formas de 

se fazer Oposição. Neste momento, é imperativo que quem não quer prejudicar o 

País, quem não quer fazer a cantiga do quanto pior, melhor, evidentemente, tem que 

aprovar essa mudança na LDO. E vou explicar por que aos companheiros da 

Oposição. 

 Eu lembro muito bem que o Deputado Bruno Araújo, do meu Estado, até 

colocou outdoor em Pernambuco inteiro com a questão da cesta básica. A Oposição 

teve uma participação importante na desoneração da cesta básica. Nós... O 

Governo da Presidente Dilma, Sr. Presidente, desonerou mais de 50 setores da 

indústria brasileira. O Governo da Presidente Dilma, da micro e pequena empresa, 

desonerou mais de 140 setores da pequena e microempresa. 

 Nós tivemos uma desoneração agora em 2014 em torno de 70 bilhões. É 

evidente que todos da Oposição aplaudiram essa desoneração. Eu não conheço um 

Deputado da Oposição que tenha se colocado contra as desonerações em plenário, 

até porque é fundamental para o País que a gente tenha uma agenda, sim, de 

desoneração. Na ocasião, a Oposição não foi contra. 

 O PAC, por exemplo, a Oposição não sabe, Deputado Domingos Sávio, teve 

crescimento de 47%. É evidente que é legítimo que a gente coloque os gastos com 

o PAC e os gastos com a desoneração no equilíbrio, na equação da meta do 

superávit primário. 

 O discurso da Oposição, em minha opinião, é um discurso meio natimorto. 

Vocês sabem muito bem que nenhum país é uma ilha. Não existe essa história de o 

Brasil sozinho, Sr. Presidente, resolver seus problemas. Nós tivemos um momento 

em que a China, por exemplo, crescia perto de 15%, 14% e alguma coisa. Hoje, a 

China cresce a metade, cresce 7%. O mundo todo está crescendo menos. É 
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evidente que, aqui no Brasil, nós tivemos um problema de crescimento. Mas, acima 

de tudo, a Presidente Dilma prestigiou... 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, Sr. Presidente! 

 Sr. Presidente, o Deputado Silvio Costa está falando em que enfoque? Ele 

está discutindo a matéria? Tem tempo regimental? Sob que ótica ele está... Eu não 

estou entendendo esse falatório do Deputado Silvio. 

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

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Com todo o respeito, Excelência, eu não 

estou entendendo sob que ângulo o Deputado Silvio Costa está falando. Até porque 

tem uma questão de ordem anterior ao parlatório dele, que, se a Oposição está 

fazendo o seu papel, eu não tenho dúvida de que o Deputado Silvio Costa está 

fazendo o papel dele de base do Governo. À Oposição é legítimo fazer o seu 

trabalho, agora, o Governo eu acho que deveria também ter seus limites. 

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

como ele... Ele pediu pela ordem...Ele pediu pelo art. 95... 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Quero fazer uma questão de ordem, Sr. 

Presidente. 

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

seguinte... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Falta 1 minuto. Já está 

encerrando. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Não, não! Primeiro, eu quero o mesmo 

tempo do Deputado Felipe Maia. 

 O Deputado Felipe Maia insiste em imitar o pai dele e nunca consegue, 

porque o pai dele diz coisa com coisa. Ele nem estudar o Regimento estuda. O que 

eu disse aqui é verdade, ele invadiu uma prerrogativa minha. O que eu estou falando 

aqui é, em nome do art. 95, ou seja, é uma reclamação. E em reclamação na cabe 

aparte. Eu não dei aparte ao Deputado Felipe Maia. Ele precisa, como Deputado 

jovem ainda, estudar mais. Aí, usa a palavra “parlatório”; ele não sabe nem o que é 

isso.  

Agora, para concluir, eu vou concluir... 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, para reclamação são 3 

minutos. 
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 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Não, não! V.Exa. foi deselegante. 

V.Exa. foi deselegante. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Reclamação são 3 minutos, Sr. 

Presidente. 

  O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Silvio, conclua. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - V.Exa. foi deselegante! 

 Só para concluir, eu ia concluir fazendo um apelo àqueles da Oposição 

consistente para que não prejudiquem o País. Essa era a conclusão. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Para uma questão de ordem, Sr. 

Presidente. 

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

está inscrito. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Eu gostaria de fazer uma questão de 

ordem, Sr. Presidente. 

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

ordem, com a palavra o Deputado Domingos Sávio. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, primeiro, eu volto a 

registrar que, de maneira regimental, de maneira muito tranquila e serena, eu 

registrei, às 15h01min, que o prazo regimental para se abrir esta sessão já havia se 

esgotado, antes que V.Exa. fizesse uso da palavra. E o fiz, verificando não apenas o 

meu relógio, mas o relógio da Casa, que norteia os trabalhos de toda Comissão. Eu 

não vou me alongar nesse aspecto, embora seja importante que isso fique 

registrado, porque eu entendo que já se inicia descumprindo o Regimento, e isso 

não é um bom precedente. 

 Mas a questão de ordem que eu faço a V.Exa... Eu não posso deixar, antes 

de fazer a questão de ordem, de registrar aqui o respeito e a admiração ao 

Deputado Felipe Maia, que, preocupado com o bom andamento do trabalho, 

questionou os prazos a serem usados e a natureza das falas em sintonia com aquilo 

para que se requer a fala. E não posso deixar também de repudiar a tentativa do 

Deputado Silvio de iniciar esta reunião, querendo dizer à Oposição o que ela deve 

fazer, ou o que é ou não é bom para o País e que aqueles que votarem contra 

determinada coisa estão votando contra o País. Eu acho que, aqui, não só quem 
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participa da Comissão, como a imprensa que faz a cobertura, já conhecem muito 

bem essa estratégia e essa linha. E eu não vou perder tempo com isso.  

 Eu me refiro ao art. 122, Presidente, para de maneira objetiva registrar aqui a 

V.Exa. o nosso entendimento de que se está descumprindo o Regimento da Casa, 

está se desrespeitando as prerrogativas dos Parlamentares. Quando o Presidente 

do Congresso, o Senador Renan, publica um prazo de tramitação para o PLN nº 36, 

de 2014, que trata da revisão de metas fiscais na LDO, ele publica um prazo e, de 

acordo com o que prevê o Regimento da Casa, estabelece até o dia 24 como prazo 

regimental para apresentação de emendas. Esse prazo estava vigente. Ele já 

exerceu a prerrogativa dele; transferiu aos Parlamentares o direito de exercer a sua 

prerrogativa de apresentar emenda até o dia 24. E, de uma forma autocrática, sem 

que haja previsão regimental, ele muda esse prazo. Uma coisa é ele ter a 

prerrogativa de dar até 8 dias. Ele autorizou um cronograma de tramitação com 8 

dias. Ele poderia, sim, ter publicado um cronograma com 1 dia, e todos os 

Parlamentares que se organizassem para exercer a sua prerrogativa em 1 dia. Mas 

não, ele publicou, está aqui em minhas mãos, consta dos Anais da Casa que eu 

tenho — eu tenho, e cada Parlamentar desta Casa tem — até o dia 24 de novembro 

para emendar o PLN nº 36, de 2014, Mensagem nº 365, de 2014. 

 Pois bem, sem prerrogativa regimental, de maneira autocrática, o Presidente 

da Casa publica um novo cronograma, anulando, tirando o meu prazo, tirando a 

minha prerrogativa parlamentar e dizendo que o prazo para emenda passa a ser até 

o dia 17 de novembro, às 17 horas. Inclusive, estabelece horas; e o Regimento fala 

em dias: “até 8 dias”. Essa história de dizer horas, se for aceita, significa que 

amanhã chega um projeto, e o Presidente diz o seguinte: “Vocês terão 5 minutos 

para fazer emenda — 5 minutos”. Agora, eu entendo que o Regimento me faculta 

não dias, mas horas.  

 Então, está errado! Está errado ele tirar a prerrogativa de um Parlamentar. 

Está errado publicar um novo cronograma, dando em horas. E está errado ele 

estabelecer que, até o dia 18, será apresentado o relatório e que, após 24 horas, ou 

seja, no dia 19, será discutido e votado. O art. 128 — e aí eu incluo na minha 

questão de ordem, além do art. 122, o art. 128 do Regimento Comum — é claro e 

diz: 2 dias úteis após a apresentação e distribuição do relatório, haverá espaço para 

a discussão e votação. O Regimento é claro.  
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 Portanto, nós não podemos ficar sob a premissa de que vivemos numa Casa 

que fala que é democrática, mas, se a Oposição for contra, ela está contra o País. 

Então, a Oposição tem que se calar, tem que aceitar esse tipo de argumento que 

teve na abertura da sessão, aceitar prazo de algumas horas, para se fazer um rolo 

compressor para aprovar algo que — e, no mérito, eu vou discutir — é um desastre 

para o País. É um desastre para o País, acaba com a responsabilidade fiscal e 

coloca o País no caminho das incertezas no plano econômico, o que é ruim para 

cada trabalhador, para cada cidadão que depende do poder de compra de seu 

salário, que não consegue especular nos mercados. Inflação é um veneno para o 

trabalhador, e é isso o que este Governo está preparando ao não ter 

reponsabilidade fiscal. 

 Sr. Presidente, eu quero, na minha questão de ordem, pedir a V.Exa. que faça 

valer o cronograma original. Este cronograma original me dá prazo até, 

precisamente, o dia 24 de novembro, para apresentar emendas ao PLN nº 36, de 

2014. 

 Esta é a minha questão de ordem. 

 Muito obrigado. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Para contraditar, Sr. Presidente. 

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

Sávio, para esclarecer aqui toda Comissão, de fato, tinha a leitura e a publicação 

pelo Presidente do Senado, que é o Presidente do Congresso. Mas eu, na condição 

de Presidente desta Comissão, fui comunicado na quarta-feira de outra decisão. 

Então, na quinta-feira, nós aqui, através da Secretaria da Comissão, enviamos a 

todos os Parlamentares, a todos os gabinetes, a mudança que houve por parte do 

Presidente do Congresso.  

Então, nós cumprimos a nossa parte. Nós recebemos, porque ele publicou a 

outra, e nós tivemos o trabalho de publicar duas vezes, para que não houvesse 

nenhum desencontro, para que ninguém pudesse dizer: “A Presidência e a 

Secretaria da Comissão receberam e não notificaram, não publicaram...” Então, isso 

foi publicado. 

 Compete a V.Exa. Eu acho que V.Exa. tem seu direito e suas razões. Mas 

nós temos que discutir isso, porque, quando ele comunicou à Comissão, eu tive que 

acatar. Ele é o Presidente do Congresso, ele mudou, e eu comuniquei a todos. Não 
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sei se todos receberam, mas foi publicado duas vezes. Foi distribuído por e-mail 

para todo mundo. Essa foi também a nossa tarefa. 

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

registrar que a minha questão de ordem, em momento algum, estabelece algum 

questionamento à condução dada por V.Exa, condução essa que acho impecável. A 

condução dada por V.Exa. no sentido de nos comunicar é algo tranquilo. O que eu 

estou dizendo, que entendo que foge ao Regimento, é a decisão do Senador Renan 

Calheiros. S.Exa. não está acima do bem e do mal e do Regimento para decidir e 

retirar prerrogativa de Parlamentar.  

O próprio Congresso publicou um cronograma, me deu um prazo até dia 24 

de novembro, que é um prazo regimental. Se ele ainda tivesse errado, me dado um 

prazo de 15 dias, mas ele me deu um prazo regimental, que é de 8 dias. Pois bem, o 

Senador Renan Calheiros me deu um prazo regimental — eu estou trabalhando com 

esse prazo —, aí, a critério pessoal, de maneira autocrática, sem reunião de Colégio 

de Líderes, diz: “não, eu mudei e vai ser até daqui 5 minutos”. Se eu fico sabendo na 

segunda-feira, às 16 horas, ou fico sabendo na terça, hoje, eu já perdi o meu prazo. 

Então, isso é absurdamente autoritário, desrespeitoso e, no meu entendimento, fere 

os princípios do exercício pleno do mandato de cada Parlamentar, seja Deputado, 

seja Senador. 

 Reitero o meu apelo no sentido de que deve prevalecer o cronograma de 

tramitação original. A mudança desse cronograma teria que ser submetida a um 

acordo de Colégio de Líderes ou à votação no Pleno desta Comissão. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA  - Presidente, eu pedi uma questão de 

ordem e V.Exa. ainda não meu concedeu. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Desculpe-me, Deputado 

Felipe Maia, mas é que já tinha um Senador inscrito há muito tempo, por isso, é que 

não me preocupei. 

 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Sr. Presidente, este assunto 

levantado pelo Deputado Domingos Sávio está concluído? 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Não, não. 

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

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO  - Questão de ordem tem que 

responder, Presidente. 
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 O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Eu quero contraditar. Tenho direito a 

contraditar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Mas ele pediu para uma 

questão de ordem, então, primeiro... 

O SR. DEPUTADO PAULO PIMENTA - Sem problemas. O Deputado Felipe 

Maia é figura extraordinária. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Depois V.Exa. e também 

já tem outro aqui na frente. 

 Deputado Felipe Maia, tem V.Exa. a palavra. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA  - Sr. Presidente, antes de entrar na minha 

questão de ordem, para que eu possa manter a minha imagem de Parlamentar, no 

final do segundo mandato e indo para o terceiro, eleito pelo Rio Grande do Norte... 

Um Deputado equilibrado, respeitador, coerente, ligado ao Regimento da Casa, 

diferente de outros que estão aqui, que são desequilibrados e desrespeitosos, quero 

dizer a V.Exa. que a interrupção que fiz na fala de um Parlamentar desta Comissão 

foi baseada no § 3º do art. 96 do Regimento Interno desta Casa que fala das 

reclamações:  

Art. 96....................................................................... 

.................................................................................. 

§ 3º  Aplicam-se às reclamações as normas 

referentes às questões de ordem, constantes dos §§ 1º a 

7º do artigo precedente.  

O artigo precedente é o 95: 

“Art. 95....................................................................... 

.................................................................................. 

§ 2º  Nenhum Deputado poderá exceder o prazo de 

três minutos para formular questão de ordem, nem falar 

sobre a mesma mais de uma vez.” 

Ou seja, só para que eu continue com a minha imagem de Parlamentar 

equilibrado nesta Comissão, eu quero dizer a V.Exa. que a minha interrupção foi 

baseada no Regimento Interno desta Casa. 

Mas a minha questão de ordem, Sr. Presidente, é com base no art. 29, § 1º 

do Regimento Comum do Congresso Nacional. Eu acho que essa matéria não está 
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vencida porque, às 15h01min., ou seja, 31 minutos após o início desta sessão, o 

Deputado Domingos Sávio questionou V.Exa. quanto à abertura da sessão:  

“Art. 29.  À hora do início da sessão, o Presidente e 

os demais membros da Mesa ocuparão os respectivos 

lugares; havendo número regimental, será anunciada a 

abertura dos trabalhos.  

§ 1º  Não havendo número, o Presidente 

aguardará, pelo prazo máximo de 30 (trinta) minutos, a 

complementação do quorum; decorrido o prazo e 

persistindo a falta de número, a sessão não será 

realizada.” 

A minha questão de ordem, dando continuidade ao que o Deputado 

Domingos Sávio questionou a V.Exa. às 15h01min., pelo relógio da Comissão, que 

na minha opinião deve ser o que devemos seguir, V.Exa. não deveria abrir esta 

sessão. Então, gostaria de questionar a Mesa quanto ao cumprimento do art. 29, § 

1º do Regimento Comum do Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Deputado Felipe Maia, eu 

acho que o Deputado Domingos Sávio tem todo direito, mas também ele há de 

entender que nós estávamos aqui numa conversa e por um descuido meu, aí eu 

confesso a V.Exa., que eu olhei para lá, pensei que era quinze, ainda faltava 1 

minuto. Então, eu me penitencio. Agora, eu não vou... É duro para dar o quórum 

nesta nossa Comissão. E deu quórum. Nós estamos com quórum para trabalhar. 

 Então, a coisa melhor é nós cumprirmos o nosso dever aqui. Já que viemos 

aqui, nós podemos trabalhar com tranquilidade para que nós vençamos a nossa 

pauta. Não é por causa de meio minuto, ou 1 minuto, podemos começar antes ou 

começar depois. São trinta minutos. Podia começar 1 minuto antes, ou 2 minutos 

antes, mas acho que V.Exa. há de compreender que há possibilidade de nós 

continuarmos com os nossos trabalhos. 

 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - Pela ordem, Presidente. Ainda no 

mesmo assunto.  

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

é pela ordem? 
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 O SR. DEPUTADO MENDONÇA FILHO - É pela ordem. Eu quero dizer a 

V.Exa. que a gente aqui está tratando de um assunto de extrema responsabilidade e 

gravidade para o País, e não dá para apreciar uma matéria como essa na base do 

descuido. Com todo o respeito que eu tenho a V.Exa., se porventura o prazo fixado 

no Regimento Interno do Congresso Nacional foi vencido tem que se encerrar a 

reunião. A gente não tem condições de levar adiante a presente reunião, porque 

V.Exa. deu início a ela depois de vencido o prazo de trinta minutos, que é o prazo 

máximo, tolerado, pelo Regimento Interno da Casa, sob pena de nulidade.  

E a gente não gostaria de arguir a nulidade desta sessão, tendo em vista o 

fato de que V.Exa. não está acatando a questão de ordem formulada pelo Deputado 

Domingos Sávio e referendada pelo Deputado Felipe Maia. Então, eu apelo ao bom 

senso de V.Exa. que dê por encerrada esta sessão, porque ela agora está 

caminhando na absoluta ilegalidade. Ela não tem mais como avançar. Não é 

questão de preciosismo, não. A gente está aqui numa luta, numa batalha política, às 

claras. Nós temos o entendimento de que o Executivo quer passar por cima da Lei 

de Responsabilidade Fiscal, quer desrespeitar todos os compromissos firmados com 

relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias, faltando pouco mais de trinta dias para o 

final do ano, o final do exercício orçamentário. Então, não tem sentido. O Governo 

desmoralizou a política econômica, Presidente, e a gente tem que fazer com que 

pelo menos o Congresso Nacional zele pelos compromissos públicos assumidos 

pelo Executivo, que infelizmente estão sendo todos desconsiderados.  

Então, faço um apelo final a V.Exa., que faça cumprir o Regimento. Não é 

questão de descuido, não. Se porventura o prazo está superado, nós vamos arguir e 

pedir a nulidade da presente reunião, porque V.Exa. sabe que infelizmente o prazo 

já se foi e não tem como esta sessão seguir adiante. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Eu quero dizer, tanto ao 

Domingos Sávio quanto ao nosso querido Mendonça Filho, que como Presidente eu 

não vou transigir de forma nenhuma, mas eu acho que nós podíamos ter um 

pouquinho mais de compreensão. Como não temos aqui, e V.Exa. tem razão... 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Pela ordem, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Não dou pela ordem. Não 

tem questão de ordem, nem pela ordem agora.  
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Eu vou dizer a V.Exa. o seguinte: eu vou encerrar esta sessão, até porque eu 

tenho convocada uma nova reunião extraordinária para as 18 horas.  

Então, está encerrada esta sessão. Convoco outra para as 18 horas, com um 

novo quórum.  

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

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Estão encerrados os 

trabalhos. Novo quórum. Encerrado. 

O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Muito obrigado, Sr. Presidente, 

parabéns. 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Cada vez mais fã de V.Exa. pelo respeito 

ao Regimento que V.Exa. sempre tem. Parabéns pela sua atitude, como sempre 

respeitador, equilibrado! 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Devanir Ribeiro) - Nós agora podemos falar 

qualquer coisa, porque está encerrada a reunião. Para as 18 horas, estamos 

convocados novamente.  

 




