DECLARAÇÃO ESCRITA DE VOTO
(Do Sr. Deputado Alexandre Padilha)

Nos termos do parágrafo único do artigo 182 do RICD, declaro que,
na votação nominal do DTQ nº 1, do NOVO – que “Permite que
eventuais compensações a vedações ao gasto público estabelecidas
no Regime não precisem estar expressamente previstas no Plano de
Recuperação Fiscal.” Votei SIM (ao texto) conforme orientação do
meu Partido, o Partido dos Trabalhadores – PT.
Comunico, ainda, que o motivo de não ter conseguido votar no momento da votação, foi
causado por problemas no sinal da internet.

Sala das Sessões, 31 de março de 2021.

Alexandre Padilha
Deputado Federal
PT-SP
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PLP nº 10/2021, que “Altera a Lei Complementar nº 172, de 15 de
abril de 2020, e a Lei nº 14.029, de 28 de julho de 2020, para
conceder prazo para que os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios executem atos de transposição e de transferência e atos
de transposição e de reprogramação, respectivamente; altera a Lei
Complementar nº 156, de 28 de dezembro de 2016, para conceder
prazo adicional para celebração de aditivos contratuais e permitir
mudança nos critérios de indexação dos contratos de refinanciamento
de dívidas; altera a Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de
2017, para permitir o afastamento de vedações durante o Regime de
Recuperação Fiscal desde que previsto no Plano de Recuperação
Fiscal; altera a Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021,
para conceder prazo adicional para celebração de contratos e
disciplinar a apuração de valores inadimplidos de Estado com Regime
de Recuperação Fiscal vigente em 31 de agosto de 2020; e revoga o
art. 27 da Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021”.

Documento eletrônico assinado por Alexandre Padilha (PT/SP), através do ponto SDR_56341,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
da Mesa n. 80 de 2016.
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