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O SR. FÁBIO SOUSA (PSDB-GO. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente Rodrigo Maia, eu vou me manifestar contrário à matéria, 
apesar de respeitar muito o Relator, que é uma das pessoas mais 
próximas que tenho aqui na Casa. 

Sr. Presidente, na primeira vez em que o tema repatriação foi colocado 
aqui na Casa - isso no ano passado -, eu me posicionei contrariamente, 
por vários motivos. E não será diferente agora. É uma posição pessoal. 
Eu não sei qual é a posição da bancada. 

Por quê? Primeiro porque nós precisamos começar a ter a cultura no 
País de valorizar quem faz as coisas de forma certa, quem paga o seu 
imposto da forma correta, quem age de forma certa. Muitas vezes, nós 
nos preocupamos em valorizar quem faz as coisas de forma errada. 

Querendo ou não, aquele que manteve seus recursos no exterior por 
10 anos, 15 anos, até 20 anos, para fazer a repatriação, ficou 10 anos, 
15 anos se posicionando de forma errada. E agora nós estamos 
fazendo algo que o beneficia.  

Evidentemente, isso vai trazer recursos para o Erário, mas eu não acho 
que devemos buscar recursos de todas as formas ou de qualquer 
forma. Há formas corretas de se fazer isso. 

Além do mais, se o dinheiro está lá fora, está por algum motivo. Se o 
dinheiro foi colocado lá fora, foi por algum motivo. Não foi de graça, 
não foi porque a pessoa não quis trazer o investimento para o País ou 
porque achou que lá teria uma renda maior. Então, posiciono-me de 
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forma contrária a respeito disso. 

Eu acho, Sr. Presidente, que, no País, no Brasil, precisamos começar a 
debater formas de valorizar culturalmente aquele que faz a coisa certa 
e de combater essa cultura do jeitinho que nós temos. É por isso que 
me posiciono de forma contrária.  

Repito: o Deputado Alexandre Baldy é um dos Deputados desta Casa 
que mais respeito e admiro. Ele sabe disso. Mas não é dele a proposta. 
A proposta veio do Senado. Ele é apenas o Relator aqui na Casa. E 
acho que a proposta que veio do Senado piora até a primeira proposta 
que nós aprovamos aqui no plenário. É por isso que eu me posiciono 
de forma contrária mais uma vez, até para continuar tendo os meus 
posicionamentos na Casa. Na primeira vez, também me posicionei de 
forma contrária e vou continuar desta forma, posicionando-me de forma 
contrária à aprovação de qualquer repatriação nesses termos, aqui na 
Casa. 

Sr. Presidente, é esse o meu voto. 

 

 


