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Plano Mansueto deve ter relatório entregue em
15 dias, diz relator
Deputado Pedro Paulo (DEM-RJ) reiterou que proposta federal de ajuda aos Estados
é prioridade e deve ser votada até março

Por Juliana Schincariol e Rodrigo Polito, Valor — Rio

07/02/2020 10h05 · Atualizado 

   

O deputado federal Pedro Paulo (DEM-RJ), relator do Plano Mansueto, planeja

entregar o texto ao Congresso nos próximos 15 dias. Ele reiterou sua avaliação de

que o principal projeto de lei do plano federal de ajuda aos Estados é prioridade e

deve ser votado até março.

“Até antes do Carnaval, eu acredito que o relatório estará pronto para ser votado na

Câmara”, disse Pedro Paulo a jornalistas. Ele participa nesta sexta-feira de seminário

sobre o pacto federativo realizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) no Rio.
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Pedro Paulo: Relatório deve estar pronto antes do Carnaval, para votação até março — Foto: Pablo Valadares/Câmara
dos Deputados

Segundo ele, o Plano Mansueto está entre as quatro prioridades da pauta

econômica do governo, que também incluem as reformas tributária e administrativa

e a PEC Emergencial. Isso, portanto, segundo ele, facilita as articulações políticas. Já

tiveram início as conversas com partidos e bancadas regionais.

“O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, decidiu não montar
comissão especial e designar relator diretamente no
plenário, o que agiliza muito o processo de tramitação”, disse
Pedro Paulo.

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, avalia que a situação dos

Estados está melhorando, mesmo que inicialmente seja de forma marginal. “Na

virada do ano, vários deles fizeram a reforma da Previdência. E muitos seguiram a

mesma reforma da Previdência do governo federal. E isso está melhorando”, disse.
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