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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Srs. Deputados, primeiro, 

quero deixar claro que a ausência de quórum hoje não prejudica em nada o 

andamento do processo, porque esta Comissão não tem o dever de analisar o 

mérito do que foi aprovado pelo Plenário, que é soberano. O nosso papel na 

Comissão é buscar retificar, corrigir alguma incoerência, algum ponto da redação 

que possa não estar condizente com o texto aprovado no plenário. 

 Para isso, haverá os debates, e a lista de inscritos já está constituída. 

Regimentalmente, as inscrições encerram-se no início dos debates, o que já 

ocorreu. Nós tivemos 18 inscritos. 

 Ressalto que não há prazo para a Comissão até a convocação da nova 

sessão. Ou seja, nós temos até o próprio dia da sessão para fazer a reunião e 

concluir a verificação do texto, que voltará ao plenário para a segunda votação na 

Câmara. Posteriormente a isso, a PEC retornará a esta Comissão para a verificação 

da redação final e, aí sim, irá ao Senado, resguardada, lógico, toda a questão do 

mérito, a respeito da qual é o Plenário que pode optar. Inclusive, na segunda sessão 

da Câmara, só é possível haver supressão de texto, não pode mais ser 

acrescentado texto nem ser apresentado novo destaque. 

 No Senado, aí sim, a PEC poderá ser modificada ou não, dependendo do 

encaminhamento. Se houver somente supressão de texto, ela não volta para a 

Câmara. Ela poderá voltar se o Senado a modificar no que diz respeito ao mérito. 

 Como nós temos até o dia 24 de outubro, eu acredito que nós conseguiremos 

concluir a fase de redação na Câmara esta semana ainda. Por estar convocada para 

amanhã sessão do Congresso, nós acreditamos que também amanhã teremos 

maior facilidade para obtenção de quórum. 

 Até peço desculpas aos demais Deputados, porque, em função da 

convocação e do fervor da última reunião, nós não fizemos o trabalho de 

convencimento para que os Deputados estivessem aqui hoje, segunda-feira à tarde. 

 Diante da convocação da sessão do Congresso Nacional, nós vamos 

remarcar para amanhã à tarde, por volta das 16 horas, reunião desta Comissão para 

a conclusão do trabalho de avaliação da redação final do texto do Deputado Darcísio 

Perondi, que foi aprovado em sessão da Câmara. 
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 Nós encerramos esta convocação para hoje e faremos uma nova reunião 

amanhã, às 16 horas, para concluirmos esse procedimento. 

 A nossa preocupação é exatamente a de não dar nenhuma margem para 

questionamento jurídico ou para judicialização do processo. Então, nós estamos 

fazendo as reuniões exatamente dentro do que reza o Regimento, para, dessa 

forma, não haver nenhuma possibilidade de a Oposição fazer qualquer arguição de 

não cumprimento do Regimento, qualquer questionamento do ponto de vista jurídico 

quanto ao procedimento da Comissão. 

 Para que nós tenhamos segurança, na expectativa de que o Brasil continue 

reencontrando a luz no fim do túnel, continue reconstruindo uma governabilidade 

coerente e responsável, que seja capaz de fazer renascer no País um sentimento de 

investimento, de geração de emprego e de retomada da economia, nós estamos 

cumprindo, do ponto de vista legislativo, o rito regimental desta Casa. Fazendo isso, 

esperamos que o País possa retomar, o mais rapidamente possível, seu caminho de 

desenvolvimento. Essa tem sido a nossa preocupação. Esse tem sido o nosso 

trabalho. 

 Nós pedimos desculpas a todos os que aqui compareceram, Parlamentares, 

não Parlamentares, profissionais da imprensa. 

 Amanhã, às 16 horas, reiniciaremos o nosso trabalho. 

 Meu muito obrigado e até amanhã. 


