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CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO

4ª  SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 56ª  LEGISLATURA

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
(REUNIÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA (SEMIPRESENCIAL))

Em 6 de Julho de 2022
(Quarta-Feira)

Às 14 horas e 30 minutos

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Havendo quórum regimental, declaro iniciada a presente reunião
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional para votação das matérias
constantes da pauta.

Esta reunião ocorre de forma semipresencial. Há Parlamentares que estão presentes no plenário e há Parlamentares que
participam de forma virtual, por meio da plataforma Zoom.

Senadora Eliane, S.Exa. poderia nos dar o privilégio de ouvirmos a sua palavra no microfone para registrar a sua presença?

A SRA. ELIANE NOGUEIRA (PP - PI) - Boa tarde a todos. Estou presente, Senadora Eliane Nogueira.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Está registrado, Senadora.

O SR. FABIANO CONTARATO (PT - ES) - Presidente, falo aqui apenas para fim de registro de presença.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Está registrado, Senador Contarato.

Solicito que sejam declarados como lidos os expedientes recebidos pela Comissão do dia 29 de junho de 2022 até a
presente data, tendo em vista que essas informações encontram-se publicadas na página da CMO na Internet.

(Pausa prolongada.)

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Tem a palavra a Deputada Aline Sleutjes.

A SRA. ALINE SLEUTJES (PROS - PR) - Boa tarde, Presidente Celso Sabino, Senador Marcos do Val e demais
membros desta Comissão tão importante. Hoje nós teremos aqui a discussão e a votação de um PLN que dá o pontapé
inicial para podermos iniciar a utilização do Plano Safra.

O Plano Safra disponibiliza aos nossos pequenos e médios produtores, por meio do nosso PRONAF e do PRONAMP,
condições para viabilizarem a nossa safra, safra que representa o alimento do prato do cidadão brasileiro, safra que alimenta
1 bilhão de pessoas no mundo, safra que é exportada para 170 países.

Eu fui Presidente da Comissão da Agricultura no ano passado, a primeira mulher na história do Brasil a estar nessa função,
da mesma forma que a nossa querida Ministra Tereza Cristina esteve à frente do Ministério da Agricultura. Tínhamos ali
um comprometimento especial com os pequenos produtores, que são aqueles que dependem de políticas públicas, que
dependem de incentivos, que dependem de orçamentos e que dependem do apoio do Governo Federal.

Hoje, se nós não abrirmos essa discussão e votarmos esse PLN, Presidente Celso, nós teremos o grande risco de atrasar
esse recurso lá na ponta da linha, lá nos bancos, e não disponibilizaremos os recursos necessários para a janela, que é de
60 dias. A safra não espera; o produtor não pode esperar; o alimento tem hora para chegar no solo e para ser retirado. Nós
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não podemos perder essa janela. E a responsabilidade desta Comissão é, por meio do trabalho do Deputado e Presidente
Celso, cumprir essas perspectivas de prazos.

Por isso a pressa; por isso a agilização da leitura desse relatório; por isso a necessidade de irmos para plenário votar; por
isso a necessidade de liberarmos esses valores, que nada mais são do que a equalização. Este é o dinheiro para darmos
garantia de linhas de crédito aos que precisam.

Vemos um Brasil em que, durante toda a pandemia, em momentos de dificuldades, todo mundo ficou em casa, o agro não
parou. E o agro continua a sua produtividade, continua mostrando que está...

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Deputada Aline, perdoe-me. Permita-me interrompê-la. Eu vou
já lhe devolver a palavra.

A SRA. ALINE SLEUTJES (PROS - PR) - Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Senadora Zenaide Maia, S.Exa. nos ouve?

A SRA. ZENAIDE MAIA (PROS - RN) - Estou ouvindo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Obrigado, Senadora. Está registrada a presença de S.Exa. na
Comissão.

Deputada Aline Sleutjes, S.Exa. tem a palavra novamente.

A SRA. ALINE SLEUTJES (PROS - PR) - Retorno à fala, Sr. Presidente, sobre a importância que temos, enquanto
Comissão de Orçamento, de viabilizar o que há de mais importante neste momento no Brasil: o setor que segura a economia
do nosso País, o setor que gera emprego, renda e desenvolvimento. Este é um setor que está impregnado diretamente em
100% dos nossos Municípios, um setor que está sendo infinitamente a mola propulsora da economia brasileira, porque
nela injetamos, por meio do Plano Safra, pouco mais de 350 bilhões de reais. O agro gera 3 trilhões de reais.

O benefício que hoje o agro traz para o Brasil é fantástico.

Então, nós temos o compromisso, a tarefa de votarmos esse PLN o mais rápido possível, liberarmos essas linhas de crédito
e fazermos com que, realmente, o dinheiro chegue lá à ponta principalmente aos nossos pequenos produtores da agricultura
familiar, para a manutenção desse povo na roça, dos homens e mulheres corajosos que vivem nos quatro cantos do nosso
Brasil.

Portanto, esse é o compromisso de todos os representantes do agro, o compromisso desta Comissão que trabalha com o
Orçamento do Brasil, para fazermos chegar esse dinheiro aos bancos o mais rápido possível.

Obrigada, Presidente Celso.

(Pausa prolongada.)

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Senador Marcos Rogério, S.Exa. nos ouve? (Pausa.)

Senadora Daniella Ribeiro, S.Exa. nos ouve?

A SRA. DANIELLA RIBEIRO (PSD - PB) - Sim.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Está registrada a presença de S.Exa., Senadora.

Muito obrigado.

Senador Marcos Rogério, S.Exa. nos ouve?

O SR. MARCOS ROGÉRIO (PL - RO) - Sr. Presidente, eu os ouço. Pode confirmar a minha presença também na
reunião.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Obrigado, Senador. Está registrada a presença de S.Exa.

Havendo quórum para deliberação, passemos à Ordem do Dia.

Ficou acordado pelo Colégio de Líderes que para a apreciação dos PLNs 9/22, 14/22, 17/21 e 18/21 vamos efetivar a
quebra de interstício de 2 dias úteis contados da publicação, conforme previsto no art. 128 da Resolução nº 1, de 2006,
do Congresso Nacional.

A quebra de interstício está em votação na representação da Câmara dos Deputados.

As Sras. e os Srs. Deputados que a aprovam, permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada, com o voto contrário da Deputada Adriana Ventura.
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Em votação na representação do Senado Federal.

As Sras. e os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada na representação do Senado Federal.

Item 1. Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 9, de 2022, do Congresso Nacional, que "Abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor dos Poderes Legislativo e Judiciário, da Defensoria Pública da União e do
Ministério Público da União, crédito suplementar no valor de R$202.540.096,00, para reforço de dotações constantes da
Lei Orçamentária Vigente".

Relator, Deputado Claudio Cajado.

Parecer pela aprovação do projeto de lei na forma apresentada pelo Poder Executivo.

Não foram apresentadas emendas.

O Relator está com a palavra para a apresentação do relatório.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PP - BA) - Sr. Presidente, se V.Exa. e os colegas permitirem, obviamente, eu irei direto
ao voto, uma vez que o relatório está disponibilizado, tanto por meio físico quanto por meio digital. Assim, ganharíamos
tempo.

"Parecer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, sobre Projeto de Lei nº 9, de 2022, do
Congresso Nacional, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Poderes Legislativo e Judiciário, da Defensoria
Pública da União e do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor R$202.540.096,00, para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária Anual."

Esses recursos, Sr. Presidente, serão aplicados na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Tribunal de Contas da
União, no Superior Tribunal de Justiça, na Justiça Militar da União, na Justiça do Trabalho.

A Exposição de Motivos, originalmente, esclarece, em função das demandas, principalmente no reforço da dotação
orçamentária, que os recursos sejam aplicados nesses Poderes.

"III - Voto do Relator

Do exame da proposição, verifica-se que a iniciativa do Poder Executivo encontra-se articulada na modalidade apropriada
de crédito adicional, isto é, crédito suplementar, uma vez que objetiva exclusivamente reforçar a categoria de programação
na Lei Orçamentária Anual vigente.

Do exame do projeto, verificamos que a iniciativa não contraria os dispositivos constitucionais e os preceitos legais
pertinentes, em particular no que diz respeito à sua compatibilidade com as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO/22) e do Plano Plurianual (PPA 20-23), e à sua conformidade com a LOA/22.

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 9, de 2022, do Congresso Nacional, na forma proposta
pelo Poder Executivo."

Inclusive, Sr. Presidente, como V.Exa. citou, não há apresentação de emendas a este PLN.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - O relatório está em discussão.

Tem a palavra o Deputado Marcel van Hattem.

O SR. MARCEL VAN HATTEM (NOVO - RS) - Sr. Presidente, ao longo deste mandato, nós do NOVO e, bem
verdade, também Parlamentares de outros partidos batemos muito — mais muito! — na tecla da necessidade de fazermos
uma reforma administrativa. Nós acompanhamos toda a tramitação dela; oferecemos emendas; falamos da necessidade
de corte de privilégios, inclusive aprovamos no plenário da Câmara dos Deputados, enquanto a discussão se dava, na
Comissão Especial, de fazermos uma reforma administrativa mais ampla, o fim dos supersalários, que se encontra em
berço esplêndido no Senado da República.

Aqui, no plenário da Casa, pelo menos, nós a aprovamos. Mas deixamos a reforma administrativa aprovada apenas na
Comissão Especial. Aliás, dentre os votos obtidos na Comissão Especial, sete foram de Parlamentares do Partido Novo.

Nós, às pressas, fomos chamados e contribuímos com a aprovação importantíssima de uma reforma que modernizasse
o setor público, que trouxesse mais qualidade à prestação do serviço público, que trouxesse avaliação de desempenho,
que valorizasse o bom servidor e garantisse que aquele que não cumpra com as suas funções adequadamente ou mesmo
cometa crimes durante o exercício de suas funções na administração pública seja desligado, que é algo, infelizmente,
muito raro e muito difícil no nosso País.
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Não obstante, a reforma administrativa não foi ao plenário da Câmara dos Deputados para a votação derradeira e, assim,
seguir a sua tramitação no Senado, para garantir ao cidadão, repito, uma prestação de serviços mais adequada àquele que
paga impostos e mais adequada ao século em que nós vivemos, diria eu até.

Agora temos o PLN 9/22, para a recomposição de despesa de pessoal e encargos sociais na LOA de 2022, que trata de
crédito suplementar no valor de 202 milhões de reais em favor dos Poderes Legislativo e Judiciário, da Defensoria Pública
da União e do Ministério Público da União.

Não é demais lembrar que alguns dos empregados destas áreas ou funcionários destes Poderes têm os maiores salários
da República. E não falo só dentro do serviço público, estou falando também dos setores em geral, comparados inclusive
à tão mal falada iniciativa privada.

Sete dos dez maiores salários pagos no Brasil estão no setor público. E, ainda assim, estamos premiando a ineficiência deste
Congresso Nacional em aprovarmos uma verdadeira reforma administrativa que seja boa para a população mais pobre
do Brasil. Estamos premiando esses Poderes com 202 milhões de reais a mais no Orçamento como crédito suplementar.
Repito, 202 milhões de reais como crédito suplementar para esses Poderes, aos quais já são pagos os maiores salários
da República.

Não podemos concordar com isso.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a discussão.

O SR. MAURO BENEVIDES FILHO (PDT - CE) - Sr. Presidente, eu pedi a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Perdão, Deputado.

O SR. MAURO BENEVIDES FILHO (PDT - CE) - Sr. Presidente, como eu havia entendido que essa suplementação
viria de realocação orçamentária. Quero apenas frisar que sobre o PLN 9/22 essa interpretação não é adequada, porque,
na realidade, a União está lançando mão de um valor do superávit financeiro do exercício de 2021 para tê-lo como fonte
da suplementação desse valor. Uma parte pequena é que vem de anulação de dotações orçamentárias. A outra vem, na
realidade, do superávit financeiro que a União pôde gerar na sua execução orçamentária.

Eu gostaria só de deixar isso claro, para compreendermos que havia dinheiro lá guardado para poder fazer a suplementação.

Então, eu pedi a palavra só para esclarecer isso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Obrigado, Deputado.

O SR. MARCEL VAN HATTEM (NOVO - RS) - Então, devolve para os mais pobres, não para os mais ricos.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Quero registrar aqui a presença do Senador Fabiano Contarato,
pelo sistema.

Está registrada a sua presença, Senador.

Tem a palavra o Deputado Júlio Cesar.

O SR. JÚLIO CESAR (PSD - PI) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, eu lamento muito a
previsão do Governo. Nós estamos no meio do ano e já estamos pedindo suplementação de verbas para pagar funcionários
e despesas destes órgãos. O que nós aprovamos no Orçamento para o exercício seguinte foi tudo o que foi proposto por
esses órgãos. Como é que acabam esses recursos no meio do ano?

Então, eu quero apenas registrar a minha preocupação com relação a essas previsões orçamentárias.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Obrigado, Deputado.

Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a discussão.

O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados.

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado, com o voto contrário do Deputado Marcel van Hattem.

O relatório está em votação na representação do Senado Federal.

As Sras. e os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado no Senado Federal.
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Comunico ao Plenário que, tendo em vista acordo firmado no Colégio de Líderes, proponho a inclusão na pauta dos
Projetos de Lei nºs 14, 17 e 18, de 2022-CN.

Em deliberação a inclusão na pauta na representação da Câmara dos Deputados.

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado, com o voto contrário do Deputado Marcel van Hattem.

O SR. MARCEL VAN HATTEM (NOVO - RS) - Eu só gostaria de registrar, Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Em votação na representação do Senado Federal.

As Sras. e os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Item extrapauta.

Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei do nº 14, de 2022-CN, que altera a Lei nº 14.303, de 21 de janeiro
de 2022, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2022. Relator: Deputado Claudio
Cajado.

Ao projeto não foram apresentadas emendas.

O voto é pela aprovação do Projeto de Lei nº 14, de 2022-CN, na forma proposta pelo Poder Executivo.

O prazo para o destaque está iniciado e será finalizado ao término da discussão, conforme estabelece o inciso I do art.
60 do Regulamento Interno da CMO.

O Relator está com a palavra para apresentação do relatório.

V.Exa. tem a palavra, Deputado Claudio Cajado.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PP - BA) - Presidente, de igual forma, o relatório encontra-se disponibilizado.

Se todos concordarem, eu iria direto ao voto, fazendo a pequena ressalva que este PLN é complementar ao que nós
acabamos de votar, que é o PLN 9/22.

"Parecer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização sobre o Projeto de Lei nº 14/2022-CN, que
altera a Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2022.

I - Relatório

(...)

A Exposição de Motivos esclarece que a proposta resulta em impacto orçamentário nas despesas primárias de R$
177.281.166,00 no âmbito dos demais Poderes e órgãos autônomos, que será compensado à conta de incorporação de
superávit financeiro e de anulação de dotações orçamentárias. Além disso, a proposta resulta em impacto orçamentário
nas despesas financeiras de R$ 25.258.930,00 não sujeitas ao teto de gastos e à meta de resultado primário de que trata
o art. 2º da LDO/22.

Ademais, a citada Exposição de Motivos salienta que órgãos dos demais Poderes e órgãos constitucionalmente
autônomos solicitaram a recomposição dos valores reduzidos no rol das autorizações e de suas respectivas programações
orçamentárias durante a tramitação do PLOA/22 no Congresso Nacional.

A matéria tramita em regime de Ordinária (art. 151, III, RICD).

Não foram apresentadas emendas à proposição.

É o relatório.

II - Voto do Relator

Do exame do projeto, verificamos que a iniciativa não contraria os dispositivos constitucionais e os preceitos legais
pertinentes, em particular no que diz respeito à sua compatibilidade com as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO/22) e do Plano Plurianual (PPA 20-23).

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 14/2022-CN, na forma proposta pelo Poder Executivo."

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - O relatório está em discussão.

Para discutir, tem a palavra o Deputado Marcel van Hattem.

O SR. MARCEL VAN HATTEM (NOVO - RS) - Sr. Presidente, assim como bem lembrou o Relator, o eminente
Deputado Claudio Cajado, o PLN 14/22, sobre o qual deliberamos agora, tem relação com o PLN anterior, o PLN 9/22.
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Por se tratar de continuação ou de adequação do outro relatório, obviamente também orientaremos contrariamente a essa
readequação orçamentária ou a esse valor, que possibilitará — no âmbito do Poder Legislativo e Judiciário, do Ministério
Público da União e da Defensoria Pública da União — reajustes, novas contratações e reestruturações de carreiras.

O Deputado Mauro Benevides há pouco usou da palavra, falando sobre as fontes dos recursos. Não discordamos das
fontes apresentadas. São as fontes verdadeiras. Porém, o que nós entendemos é, se estão sendo transferidos esses recursos
para alguma área, que fossem para quem menos ganha ou de volta para o bolso do cidadão, que não deveria nem estar
pagando tanto imposto, se há superávit.

Aliás, nós aqui precisamos pensar por que nós aprovamos tão rapidamente benefícios, privilégios, reajustes, novas
contratações e reestruturações de carreiras para quem já ganha 30 mil, 40 mil ou 50 mil reais por mês. Nós estamos falando
de pessoas que ganham 30 mil, 40 mil, 50 mil reais por mês — ganham acima do teto! Reajustes, novas contratações,
reestruturações de carreiras, 200 milhões de reais para os Poderes da República que mais bem pagam os seus servidores,
para profissões que têm os mais altos salários do País, inclusive comparativamente à iniciativa privada, da qual se extraem
os recursos para pagar os salários do setor público.

O setor público deve existir, deve funcionar? Sim. Deve ter salários compatíveis com as funções e as responsabilidades?
É óbvio. Mas já estamos há muitos anos, há décadas, há séculos extrapolando no Brasil essa máxima. As corporações
sequestraram o País, e não posso deixar de dizer que sequestraram também a CMO. Apenas eu, um Deputado Federal
membro desta Comissão, estou debatendo esse assunto. Nem quem é a favor está falando. Não se debate nada aqui. Vão
logo e aprovam 202 milhões de reais em dois PLNs. É de se indignar!

Temos uma população que sofre com a fome, com a inflação, com a miséria, e depois aprovam, lá no Plenário, PECs
populistas que só vão agravar a inflação, a fome e a miséria. Aqui na Comissão, querem aprovar um PLN de 200 milhões
de reais para reajustar salários de carreiras que já pagam mais de 40 mil ou 50 mil reais, para fazer novas contratações e
para reestruturar carreiras já muito caras para o cidadão brasileiro.

Não há como aceitar isso, Sr. Presidente. Nós vamos votar contra.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Tem a palavra o Deputado Mauro Benevides Filho.

O SR. MAURO BENEVIDES FILHO (PDT - CE) - Sr. Presidente, para clarear, eu gostaria de ouvir os técnicos. V.Exa.,
com certeza, saberá responder também.

Eu entendo que o PLN 14/22, além de tratar de cento e tantos milhões de reais, como o Deputado está se referindo, na
realidade, está tirando a obrigatoriedade de o Governo Federal enviar PLNs até outubro. Ao fazer isso, ele está liberando o
Governo de fazer tudo isso, sem comunicar nada ao Congresso Nacional. Preciso saber se é isso ou se eu estou entendendo
equivocadamente.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Passarei a palavra ao Relator, o Deputado Claudio Cajado, para
responder essa dúvida do Deputado Mauro Benevides Filho.

Enquanto o Relator se organiza, tem a palavra o Deputado Enio Verri.

O SR. ENIO VERRI (PT - PR) - Sr. Presidente, esse PLN 14/22 é mais amplo. O Deputado Mauro Benevides Filho
pegou um ponto, e eu vou além. Não entro muito no debate das corporações. Eu entendo que esse é um debate que deve
ser feito, mas não é agora e não é da maneira como se coloca. Eu sou contra o tudo ou nada. Nós temos que construir
um Estado que seja o mais amplo possível para atender os mais pobres. O Estado só serve para os mais pobres. O Estado
mínimo interessa aos ricos. Quem precisa do Estado é o pobre.

Entretanto, a mudança na LOA é muito mais ampla do que se aparenta. Não se trata apenas de fazer o casamento com o
PLN 9/22. Ela é muito mais ampla, e há outras alterações. Nesse sentido, a bancada do PT vai orientar o voto contrário.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Consulto se o Relator quer se manifestar.

O SR. MARCEL VAN HATTEM (NOVO - RS) - Presidente, se me permite, eu quero só reconhecer que há pontos
favoráveis sim neste PLN. O fato é que eu tenho apenas 3 minutos para debater — sei que é algo regimental e não estou me
queixando disso —, o Deputado Enio Verri também os tem. Talvez nós divirjamos até em quais são os pontos positivos,
mas nós temos aqui o entendimento de que há pontos positivos. Em 3 minutos, abordei aqueles que eu entendo que acabam
fazendo com que o PLN mereça a reprovação, porque eles são muito piores do que os eventuais ganhos com aqueles
pontos favoráveis apresentados no PLN.

Seria isso, Presidente. Muito obrigado pela tolerância de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Tem a palavra o Relator, o Deputado Claudio Cajado.
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O SR. CLAUDIO CAJADO (PP - BA) - Presidente, não há essa hipótese evocada pelo Deputado Mauro Benevides
Filho. Ele não amplia nada do que já está previsto na própria Lei de Diretrizes Orçamentárias nem na lei...

O SR. MAURO BENEVIDES FILHO (PDT - CE) - Eu não estou falando de ampliação de dotação.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PP - BA) - Não, não é dotação. V.Exa. falou que fica dispensado o prazo de suplementação.

O SR. MAURO BENEVIDES FILHO (PDT - CE) - O prazo de outubro para encaminhar PLNs está sendo extinto.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PP - BA) - Veja, o que nós colocamos aqui é o seguinte: quando nós fizemos a Lei
Orçamentária Anual...

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Permita-me complementar, Deputado.

No ano passado, houve o envio de PLN em novembro, em dezembro, assim como nos outros anos anteriores.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PP - BA) - Exato. Isso é positivo. Eu entendo que isso é positivo porque cercear essa
possibilidade, havendo condição de suplementar orçamentariamente uma dotação em detrimento de outra, é uma questão
que diz respeito ao Governo, e ela vem para ser analisada pelo Parlamento.

Além disso, eu digo o seguinte: quando nós elaboramos a Lei Orçamentária para este ano, houve modificações excessivas
que trouxeram grandes problemas ao Governo. Por meio do PLN 9/22 e do PLN 14/21, que votamos agora, nós estamos
equacionando a distorção que houve por parte deste Parlamento quando votou a Lei Orçamentária. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Enquanto o Deputado Mauro pega as orientações aqui com a
consultoria, quero informar aos Srs. e às Sras. Parlamentares que esses dois PLNs foram objeto de amplas reuniões aqui
com a Defensoria Pública da União, que tem uma carência muito grande de servidores em todo o território nacional,
sem mencionar a relevância dos trabalhos realizados pela Defensoria àqueles cidadãos brasileiros menos favorecidos que
precisam se defender judicialmente.

No Estado do Pará, por exemplo, há uma carência muito grande de servidores. E esse projeto vai permitir que a Defensoria
contrate, pelo menos, mais 22 novos defensores públicos da União, além de reforçar a equipe de assessoramento dos
desembargadores do TRF 1 — alguns desembargadores estão com mais de 30 mil processos para oferecer sentença —
e também do Ministério Público da União.

Nós fomos amplamente demandados por pedidos de urgência na aprovação desses PLNs.

Antes de conceder a réplica ao Deputado Mauro Benevides Filho, vou conceder a palavra, para discutir, ao Deputado
Carlos Henrique Gaguim, pelo tempo de 3 minutos.

Tem V.Exa. tem a palavra, Deputado.

O SR. CARLOS HENRIQUE GAGUIM (UNIÃO - TO) - Sr. Presidente, eu gostaria também de registrar minha posição
favorável à questão da Defensoria Pública, em virtude de conhecer a Instituição do meu Estado de Tocantins, pelo bom
trabalho que esses profissionais vêm fazendo no Estado, atendendo a pessoas carentes principalmente.

A nossa Procuradora Stella Maris é uma profissional exemplar e dedica, há muitos anos, o seu trabalho à Defensoria.

Presidente, em nome da Procuradora Stella Maris e de todos os funcionários da Defensoria do Tocantins, nós votamos
pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Obrigado, Deputado Carlos Gaguim.

Não havendo mais oradores inscritos para a discussão, vou conceder, derradeiramente, a palavra ao Deputado Mauro
Benevides Filho, pelo tempo de 1 minuto, para sua réplica. (Pausa.)

O SR. MARCEL VAN HATTEM (NOVO - RS) - Sr. Presidente, posso fazer um comentário? Preciso apenas de 1
minuto.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Tem a palavra, por 1 minuto, o Deputado Marcel van Hattem.

O SR. MARCEL VAN HATTEM (NOVO - RS) - Sr. Presidente, eu gostaria de fazer só uma reflexão sobre essa questão
da Defensoria.

Eu entendo o trabalho importante prestado aos mais desfavorecidos. Mas lembro que há no Brasil milhões de advogados
ganhando 3 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais por mês. Além de ganharem pouco, eles ainda têm que se preocupar com
o pagamento do aluguel do escritório, do estagiário, etc.
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Por que nós não migramos para um sistema, por exemplo, de vouchers, em que os mais pobres possam inclusive escolher
quem vai defendê-los, por meio de contratação de serviço de advogados da iniciativa privada? Por que precisamos
contratar, por exemplo, no seu Estado do Pará, mais 22 defensores públicos que vão ganhar 20 mil reais, 30 mil reais,
dez vezes mais do que poderia custar alguém da iniciativa privada e que poderia, portanto, atender a muito mais pessoas
com o mesmo valor empregado?

Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar aqui, até para que avancemos no debate sobre uma reforma administrativa e
aquilo que queremos para um País mais moderno, mais barato para o cidadão e mais eficiente para todos nós.

Obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Deputado Marcel, obrigado pela sua consideração. Quero só
destacar que os 22 não são para o Pará, são para todo o Brasil.

O SR. MARCEL VAN HATTEM (NOVO - RS) - Eu tinha entendido que V.Exa. estava levando todo mundo para lá,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Não, eles são para todo o Brasil. Também ressalto que um defensor
público em início de carreira não ganha 30 mil reais. Ainda vai demorar muito para ele ganhar os 30 mil reais.

O SR. MARCEL VAN HATTEM (NOVO - RS) - Mas certamente ganha mais do que 3 ou 4, que é o que ganham
muitos advogados.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Eu quero já me comprometer com o meu apoio para o projeto que
V.Exa. vai apresentar. Quero assiná-lo, inclusive, junto com V.Exa.

O SR. MARCEL VAN HATTEM (NOVO - RS) - Vou apresentar. Ótimo! Obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Não havendo mais oradores inscritos, a discussão e o prazo para
apresentação de destaques estão encerrados.

Não foram apresentados destaques.

O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados.

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado, com o voto contrário do Deputado Enio Verri e do Deputado Marcel van Hattem.

Em votação na representação do Senado Federal.

As Sras. e os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado na representação do Senado.

Aprovado o relatório.

A matéria vai ao Congresso Nacional.

Extrapauta.

Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 17, que altera a Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021, que
dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2022.

Relator: Deputado Carlos Henrique Gaguim.

Emendas ao projeto: foi apresentada uma emenda.

Voto: pela aprovação do projeto de lei na forma do substitutivo apresentado. Quanto à emenda apresentada, o Relator
ofereceu voto pela rejeição.

O Relator está com a palavra para a apresentação do relatório. O prazo de destaques está iniciado e será finalizado ao
término da discussão, conforme estabelece o inciso I do art. 60 do Regulamento Interno da CMO.

Está com a palavra o Deputado Carlos Henrique Gaguim.

O SR. CARLOS HENRIQUE GAGUIM (UNIÃO - TO) - Sr. Presidente, já está disponibilizado na página o nosso
parecer. Eu já estou disponibilizando para os nobres pares devido à importância que destacamos aqui das obras que
estão em andamento e que, ao final do exercício, são paralisadas, acarretando milhões em prejuízos. Em virtude disso,
empreiteiras, comerciantes ou vendedores não podem executar essas vendas.

Nós estamos fazemos com que haja o segundo colocado para que possa assumir as obras paradas e dar continuidade a
elas. No Brasil, existem mais de 7 mil obras paradas atualmente. Só de creches, são mais de 1.500 obras paradas. Portanto,
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isso vai facilitar muito. Existem também as obras inacabadas. E, no que se refere à tecnologia, não retira nada da ciência
e tecnologia, e aquilo que eles não gastarem pode ser usado em outras fontes.

Essas pequenas alterações é que foram feitas.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - O relatório está em discussão.

Tem a palavra o Deputado Enio Verri.

O SR. ENIO VERRI (PT - PR) - Sr. Presidente, eu compreendo, na essência, os desafios desse ponto. Deputado Gaguim,
eu compreendo. Também conversei com outros colegas Parlamentares do meu campo, dentro desta Casa, dos partidos de
Oposição e compreendo os elementos que foram colocados.

Entretanto, eu não posso deixar de me colocar aqui, neste momento, quando se trata de redução de investimento em ciência
e tecnologia. O Deputado Gaguim disse — e, se ele disse, é verdade, não há dúvida — que esse dinheiro será gasto porque
não foi possível gastar. Não foi possível gastar por incompetência de um Governo, porque nossas universidades estão
fechando. As universidades federais não têm dinheiro nem para comprar papel higiênico, não conseguem pagar vigia, o
pessoal da limpeza.

Ao mesmo tempo, nós temos outro problema muito sério. Quem faz pesquisa no Brasil são as universidades públicas.
Sem pesquisa não há inovação, não há competitividade, não há inserção no resto do mundo. As empresas privadas e
as faculdades privadas não fazem isso. Então, ao mesmo tempo em que a iniciativa privada não faz investimento em
inovação, em pesquisa e em desenvolvimento, nós cortamos verbas do setor público, que faz a pesquisa. Nós estamos
condenando o Brasil a perder espaço no campo internacional, a perder o que havia sido conquistado há muito tempo.

Nesse sentido, mesmo sabendo o que foi colocado, eu quero aqui alertar sobre esse risco.

É por esse motivo que o Partido dos Trabalhadores irá votar contra esse ponto.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Obrigado, Deputado Enio.

Esta Presidência registra que fica muito alegre em perceber o afinamento da bancada do Partido Novo com a bancada do
Partido dos Trabalhadores aqui na Comissão. (Risos.)

A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - Presidente, eu vou fazer a gracinha depois! Vou devolver a graça para
V.Exa.

(Não Identificado) - Começou com o PSDB e o PT!

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Com a palavra o Deputado Marcel van Hattem.

O SR. MARCEL VAN HATTEM (NOVO - RS) - Como V.Exa. falou em afinamento, Presidente, eu gostaria de lembrar
que para tocar piano é preciso duas mãos, para ficar bem harmônico, uma na direita e uma na esquerda. Então, estamos
afinados, mas divergimos quanto aos motivos, porque entendemos que a rejeição desse PLN é necessária.

Nós temos no PLN 17 a concordância com o primeiro ponto; o Partido dos Trabalhadores tem discordância. Nós
entendemos que essa flexibilização é importante, sim, não é algo a que estejamos nos opondo aqui, mas, por outro lado,
entendemos ser temerária essa alteração nos restos a pagar. Entendemos que vai contra, inclusive, as regras das finanças
públicas no Brasil. É algo que não se poderia admitir a possibilidade de mudar o credor na nota de empenho. É algo
muito temerário.

Por isso mesmo, nós, em nome da transparência da utilização dos recursos públicos e dos gastos que devem ser escrutinados
por toda a população, de uma forma muito transparente, somos contrários ao PLN 17.

Então, repito, somos contrários por motivos diferentes. Mas esperamos até que outros Parlamentares, que talvez tenham
até outros motivos para divergir a respeito desse PLN — diferentes dos nossos ou daqueles apresentados pelo Partido
dos Trabalhadores —, somem-se a nós e garantam uma vitória, pelo menos, aqui ao NOVO, neste plenário na CMO, na
tarde de hoje.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Deputado Marcel, quero registrar aqui o que já é público, os ideais
do Partido Novo — o liberalismo econômico, a austeridade orçamentária, a austeridade fiscal. E o partido aqui, através
da sua bancada, defende sempre, com muita coerência e com muita firmeza, os ideais que criaram o Partido Novo. Da
mesma forma faz o Partido dos Trabalhadores, que tem um viés na construção de políticas sociais ao longo da história
do País. Eu queria fazer esse registro.
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Com a palavra o Deputado Mauro Benevides Filho.

O SR. MAURO BENEVIDES FILHO (PDT - CE) - Sr. Presidente, dois pontos precisam ser esclarecidos.

Aqui, pelo que eu entendo, o PLN 17 está dando... Hoje um fundo tem destinação específica para aquela despesa. Aqui se
está deixando claro que vai ser possível tirar de lá do fundo dessas dotações orçamentárias para poder suplementar outras
destinações. Isso é inclusive contra a lei, porque, quando se estabeleceu o FNDCT, seria para destinação específica. Eu
pensava, Presidente, que era só tirar dinheiro daqui e pegar acolá, mas não é, não.

Como o Deputado Marcel van Hattem competentemente coloca, nós estamos dizendo o seguinte: na Lei nº 4.320,
empenha-se, liquida-se e paga-se. Você empenhou, definiu quem é o credor. Sabe o que se está dizendo aqui, Sr.
Presidente? Que, no ano seguinte... Não é no exercício, porque às vezes se anula — e o Presidente Celso Sabino sabe
muito melhor do que eu estas questões. No exercício, até ainda vai: anula-se o empenho, faz-se de novo. Mas trocar o
credor no exercício seguinte... Gente, eu acho que eu não estou no Brasil, não!

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Tem a palavra o Deputado Claudio Cajado. (Pausa.)

O SR. MAURO BENEVIDES FILHO (PDT - CE) - Para ser no exercício seguinte, tem que ser restos a pagar.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PP - BA) - Presidente, se há uma sucessão (falha na gravação) ao Governo pagar a dívida.
Se o credor original passa a não existir e há um credor secundário, o Governo quer pagar para não se locupletar. É
justamente o inverso.

Então, vamos admitir que você tenha uma empresa que assuma. É o caso de uma licitação em que o primeiro colocado
desiste e assume o segundo colocado. Seria esse o caso. Então, a informação é essa, é para esses casos específicos.

Além disso, atende-se também principalmente aos Estados do Nordeste, em que existem órgãos como a CODEVASF
e o DNOCS a atenderem a associações, principalmente de setores da agricultura familiar, com a doação de bens e
equipamentos que estão alocados, muitos dos quais estão no pátio dessas empresas, sem que se possa fazer a doação, em
razão dessa reserva eleitoral.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Vou passar a palavra ao Relator.

Eu acredito, Deputado Mauro Benevides, que ninguém nesta Comissão concorda com o enriquecimento ilícito por parte
da União ou com o enriquecimento sem causa por parte da União. Se uma obra foi realizada pelo segundo colocado num
processo de licitação, substituindo o primeiro, ainda que no ano seguinte, a obra foi entregue para a sociedade, então o
recurso não pode ficar na União e o executor da obra não pode ficar sem receber. Eu acho que esse é o entendimento
que está claro.

O SR. MAURO BENEVIDES FILHO (PDT - CE) - Mas, Sr. Presidente, a Lei nº 4.320 não permite isso.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Eu vou passar a palavra ao Relator, que está inscrito, e vou conceder-
lhe a palavra para uma réplica logo na sequência.

Tem a palavra o Relator, o Deputado Carlos Henrique Gaguim.

O SR. CARLOS HENRIQUE GAGUIM (UNIÃO - TO) - Sr. Presidente, vou falar da questão de uma obra licitada.
Vamos supor que a obra de uma universidade seja licitada por 20 milhões de reais. Uma empresa entra na licitação e
coloca lá o preço dela. Hoje, o valor para se fazer é de 20 milhões de reais, mas ela coloca lá o valor de 17 milhões de
reais. Com 17 milhões não se faz essa obra. Aí, se o primeiro não fizer essa obra, automaticamente a lei tem que autorizar
que a obra seja executada pelo segundo colocado. Há milhares e milhares de licitações hoje no Brasil inteiro em que a
pessoa entra só para mergulhar, mas não dá conta de fazer a obra. Há mais de 20 mil licitações hoje no Brasil nas quais
as pessoas entram sem ter condições: não têm equipamento, não têm recurso financeiro, não têm nada. Essas obras ficam
paradas. Isso acontece no Brasil inteiro.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Respeitando o processo democrático e o debate, que está
interessante, vou conceder a palavra, por 1 minuto, ao Deputado Mauro Benevides para a réplica. Em seguida, vou
conceder a palavra à Deputada Adriana Ventura, que não é membro, para que se manifeste pelo tempo de 1 minuto.

Tem a palavra o Deputado Mauro Benevides. (Pausa.)

A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - Eu quero 3 minutos, não quero só 1 minuto, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Mas V.Exa. não é membro, Deputada. Sinto muito.

Tem a palavra o Deputado Mauro Benevides.
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O SR. MAURO BENEVIDES FILHO (PDT - CE) - Sr. Presidente, se uma obra foi empenhada por 17 milhões de reais
e uma empresa ganhou a licitação por 17 milhões de reais, mas não cumpriu o exigido, o preço do segundo colocado vai
ser mais alto do que o do primeiro. Numa classificação de licitação, o preço do segundo colocado é maior do que o do
primeiro. Então, esse argumento não...

A Lei nº 4.320 não permite trocar credor. Você tem que retirar o empenho, desfazê-lo e empenhá-lo novamente com um
novo credor. Mas não existe na lei brasileira... Eu duvido que a CONOF coloque lá no papel que isso é possível. Quero ver!

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Tem a palavra a Deputada Adriana Ventura, pelo tempo de 3
minutos.

A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - Eu já ia pleitear 5 minutos, mas está bem, Presidente.

Na verdade, a discussão aqui, que eu acho extremamente relevante, é sobre o fato de que estamos ferindo duas leis: a Lei
de Licitação e a Lei de Finanças Públicas, que é a Lei nº 4.320. Isso é muito claro.

Se o Governo faz assim, está fazendo errado. O que estamos discutindo agora são restos a pagar: não é no mesmo ano, é
no outro exercício. Isso compromete a transparência, compromete a contabilidade pública. Estamos barbarizando agora
o princípio da contabilidade pública. Esta Comissão tem que ter responsabilidade.

Sr. Relator, eu faço um apelo a V.Exa. em relação a tudo o que nós já conversamos sobre as emendas e outras questões. Há
coisas que podemos debater aqui e mudar. Mas ficar atropelando leis, atropelando princípios, atropelando a Constituição
é entrar num terreno muito perigoso.

Então, o apelo que eu faço é para que realmente preservemos... Restos a pagar no ano seguinte? Estão barbarizando o
Orçamento público: está virando qualquer coisa, está virando chacota, está dando vergonha. Eu acho que esta Comissão
não merece passar por isso.

Eu vou encerrar minha fala para continuarmos a discussão.

Obrigada.

O SR. CARLOS HENRIQUE GAGUIM (UNIÃO - TO) - Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Marcos do Val. PODEMOS - ES) - Tem a palavra o Relator.

O SR. CARLOS HENRIQUE GAGUIM (UNIÃO - TO) - Sr. Presidente, eu preciso só de 3 minutos para fazer uma
consulta. Pode conceder a palavra a outro Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Marcos do Val. PODEMOS - ES) - Quem é o próximo orador? (Pausa.)

Então, nós vamos aguardar os 3 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Deputado Mauro, V.Exa. quer mais um tempo de réplica?

O SR. MAURO BENEVIDES FILHO (PDT - CE) - A minha única ponderação ao Presidente, que tem sido muito cortês
com todos da Comissão, era só que ouvisse a opinião da Consultoria aqui. Eu queria dizer ao Presidente que eu duvido
que ele tenha coragem de botar isso no papel. Não tem.

O SR. MARCEL VAN HATTEM (NOVO - RS) - É possível pedir vista aqui, Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Não, Deputado Marcel.

O SR. MARCEL VAN HATTEM (NOVO - RS) - Deveria poder.

Saindo agora das discussões entre um lado e outro, eu acho que este tema, Sr. Presidente, é muito sério para ser votado
deste jeito, com inclusão extrapauta, chegando assim desta forma. Nós estamos aqui debatendo e arguindo que está se
ferindo inclusive a Constituição e principalmente leis que decorrem dela, que têm base na Constituição. Eu acho muito
difícil votarmos desta forma e aprovarmos — nós vamos votar contra, é claro — um PLN tão rapidamente.

Eu nunca vi isto: aqui se está dizendo que o Governo quer pagar. É uma coisa engraçada, não é? Na verdade, até onde eu
sei, o credor é que quer receber, não é quem deve que quer pagar. Normalmente é o contrário. Mas tudo bem, o Governo
é uma mãe, não é? O Governo quer pagar. O interesse, na verdade, é daqueles que querem utilizar-se das verbas públicas
por algum motivo, talvez.

Independentemente disso, Sr. Presidente, eu pediria mais reflexão do Plenário desta Comissão. Quem sabe se não podemos
votar em outro momento esse PLN?

Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Obrigado, Deputado Marcel.

Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a discussão e o prazo para a apresentação de destaques.

Não foram apresentados destaques.

O Relator recebeu o projeto do Governo, fez o seu substitutivo, fez a análise de mérito, a análise técnica, a análise de
adequação orçamentária, a análise da questão constitucional.

O SR. MARCEL VAN HATTEM (NOVO - RS) - Presidente, o pedido que o Deputado Mauro Benevides fez para que
se ouvisse a Consultoria não vai ser atendido?

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - O relatório está em votação na Câmara dos Deputados.

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado, com voto contrário do Deputado Marcel van Hattem, do Deputado Enio Verri...

O SR. MARCEL VAN HATTEM (NOVO - RS) - Mas a Consultoria não vai ser consultada?

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - A Consultoria não participa do processo de discussão nem do
processo de votação.

O SR. MARCEL VAN HATTEM (NOVO - RS) - Ela não vota, mas ela não pode orientar V.Exa. e nos passar a opinião
dela, Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Há o voto contrário de outro Deputado aqui também.

O SR. MARCEL VAN HATTEM (NOVO - RS) - Presidente, precisamos de uma opinião técnica para balizar o debate.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - O projeto foi aprovado com o voto contrário do Deputado Elias Vaz.

Registrados os votos contrários, o projeto foi aprovado na representação da Câmara dos Deputados.

Em votação na representação do Senado Federal.

As Sras. e os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado na representação do Senado Federal.

Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 18, de 2022, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de
Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de 1 bilhão e 200 milhões de reais, para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente. O Relator é o Deputado Luiz Carlos. O relatório será lido no plenário pela
Deputada Aline Sleutjes. Ao projeto não foram apresentadas emendas. O voto é pela aprovação do projeto de lei na forma
proposta pelo Poder Executivo.

A Deputada Aline Sleutjes está com a palavra para a apresentação do relatório.

A SRA. ALINE SLEUTJES (PROS - PR) - Eu agradeço, Presidente.

Está disponibilizado o relatório nas mesas dos Deputados e Senadores e no sistema virtual também.

Peço a V.Exa. que me permita ir direto ao voto.

Eu só pediria silêncio, Presidente Celso, por favor, porque estou muito rouca.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Eu peço silêncio ao Plenário, porque a Relatora está lendo o parecer.
Trata-se de um projeto de grande relevância, que pretende autorizar uma operação oficial de crédito no valor de 1 bilhão
e 200 milhões de reais para o financiamento da safra neste ano de 2022.

Eu gostaria de pedir a colaboração da Assessoria, dos integrantes da imprensa e dos Parlamentares presentes no plenário.
Quem tiver que ouvir a Assessoria, por favor, peço que ouça fora do plenário. Uma Deputada está lendo o relatório. Peço
essa gentileza.

A SRA. ALINE SLEUTJES (PROS - PR) - Obrigada, Presidente.

Eu vou direto ao voto.

"Analisando o projeto, verifica-se que a presente proposição se acha articulada na modalidade apropriada de crédito
adicional, isto é, crédito suplementar, por reforçar dotações orçamentárias na Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022 —
Lei Orçamentária Anual para 2022.
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Cumpre registrar que a fonte indicada (Reserva de Contingência Fiscal - Primária) apresenta-se viável e que a proposição
não fere dispositivos relativos à alocação de recursos, especialmente no que se refere às metas fiscais estabelecidas na
Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021 (...).

Por fim, o Projeto de Lei nº 18, de 2022-CN, não afeta a observância do Novo Regime Fiscal estabelecido pela Emenda
Constitucional nº 95, de 2016, uma vez que mantém as despesas primárias nos limites definidos pelo art. 107, § 6º, inciso
II, da Constituição Federal.

Desse modo, do exame da proposição, constata-se que a iniciativa do Poder Executivo segue os princípios da boa técnica
orçamentária e atende às normas constitucionais e legais pertinentes à matéria.

Diante do exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 18, de 2022-CN, na forma proposta pelo Poder Executivo."

O Relator foi o nobre Deputado Luiz Carlos, e o relatório foi lido por mim — Deputada Aline Sleutjes —, que sou a
Relatora ad hoc.

Presidente, eu quero fazer um apelo aos colegas. Aqui nós estamos falando do Plano Safra, que este ano será de 340,8
bilhões de reais. Houve um acréscimo de 36%. Mas eu, como defensora do agro, sei que alguns produtos e insumos
aumentaram 100%, 200%, 300%, 400%. É o caso dos fertilizantes e de vários produtos importados dos quais dependemos.
Falo aqui principalmente do custo de produção, porque aumentou a energia, aumentou o combustível, aumentou a questão
estrutural.

Esse valor de apenas 1 bilhão e 200 milhões de reais representa uma vírgula desse Orçamento geral, mas sem ele não se
inicia o Plano Safra nos bancos. Então, se nós não tivermos a votação desse valor, que nada mais é do que a equalização
das taxas de juros — nós tínhamos uma SELIC de 2% e hoje temos uma SELIC de 13% —, se não investirmos nessa
linha e colocarmos esse recurso, não haverá Plano Safra. Não havendo Plano Safra, nobres Deputados, Deputada Adriana,
Deputado Marcel, nós não temos safra, não temos produção, não temos comida.

Então, nós precisamos nos dedicar agora ao comprometimento desta matéria, que é importantíssima. Nós estamos falando
de um setor que recebe 340 bilhões de reais de investimento de linhas de crédito e que gera quase 1 trilhão e 200 bilhões
de reais de renda para o Governo Federal, para a União, para o PIB brasileiro. Nós estamos fazendo nada mais do que
balizar, dar um assopro nas dificuldades de operação de crédito em relação principalmente ao pequeno produtor, que é
a linha do PRONAF.

Então, Presidente, este projeto é importantíssimo, porque o agro não espera. Os prazos já estão... O recurso já era para estar
disponível nos bancos no dia 1º de julho. Nós já estamos no dia 6 e precisamos liberar esse recurso para que haja o pontapé
inicial da liberação dos contratos para tantas centenas e milhares de produtores, pequenos e médios, que estão aguardando
essas linhas de crédito. Isso é vital para o Brasil, é vital para economia, é vital para todo o sistema econômico do nosso País.

Então, eu peço humildemente a todos os nossos membros que votemos hoje esta matéria, relatada pelo Deputado Luiz
Carlos e hoje por mim, como Relatora ad hoc. Ela é de suma importância para o desenvolvimento do nosso País e para
esse setor que é a locomotiva, o coração do nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Muito obrigado, Deputada.

O relatório está em discussão. Está aberto o prazo para a apresentação de destaques até o encerramento desta discussão.

Está inscrita para discutir a Senadora Zenaide Maia.

A SRA. ZENAIDE MAIA (PROS - RN) - Sr. Presidente, colegas Deputados e Senadores, eu queria perguntar à Relatora
ad hoc, a Deputada Aline, quanto desse 1,2 bilhão de reais fica para a agricultura familiar, porque a agricultura familiar
é que é responsável por 75% do alimento que vai para a mesa do brasileiro.

Eu já acho o seguinte: o Governo tem que botar crédito nos bancos para os bancos poderem emprestar. Nós sabemos que,
por exemplo, na PEC do Orçamento de Guerra, os bancos receberam 1,2 trilhão de reais para emprestar às pequenas e
microempresas, e eles não emprestaram nem 4%, ou seja, o Governo empresta e ainda tem que ser o avalista. O dinheiro
é dele, do Tesouro, e o Governo ainda vai ser o avalista.

A minha pergunta, Deputada Aline, é só esta: quanto desse 1,2 bilhão de reais vai para a agricultura familiar?

A SRA. ALINE SLEUTJES (PROS - PR) - Nobre Senadora, quando foi lançado...

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Tem a palavra a Relatora, a Deputada Aline Sleutjes.

A SRA. ALINE SLEUTJES (PROS - PR) - Respondendo à nobre Senadora, quando houve o lançamento do Plano Safra,
esse plano já demonstrava que a maior parte dele era para o PRONAF. Quando eu falo em PRONAF, eu falo em agricultura
familiar, eu falo em pequeno produtor.
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Aqui nós estamos falando basicamente de subsidiar o recurso para o pequeno produtor. Se nós não tivermos esse recurso
de equalização, não existe liberação de nenhuma linha de crédito nem para pequeno, nem para médio, nem para ninguém,
nem para investimento, nem para armazenagem, nem para seguro, nem para nada.

Então, se nós não tivermos a liberação desse valor, que é o pontapé inicial para a liberação de todos os contratos... Aqui eu
não vou entrar no mérito e no desmérito. Independentemente de se tratar do pequeno, do médio, da agricultura sustentável,
da agricultura familiar, eu estou falando do agro brasileiro, que suporta a alimentação de 1 bilhão de pessoas no mundo.

Nós estamos falando do PRONAF, que é uma linha. Só para vocês terem uma ideia, de todo o investimento, 532 milhões
de reais são só para o PRONAF. Então, se nós não liberarmos esse 1 bilhão de reais, que vai servir para o PRONAF,
para o PRONAMP e para as outras linhas, nós não liberamos nenhuma linha, Sr. Presidente, nem para o pequeno, nem
para o médio, nem para ninguém.

O agro não espera: não espera guerras ideológicas, não espera bandeiras políticas. O agro tem 60 dias de janela de plantio.
Já começou. Nós estamos atrasados. Nós já tivemos uma dificuldade gigante com o Plano Safra anterior, cujos contratos
estavam abertos de fevereiro até maio e não havia dinheiro, porque a SELIC tinha saído de 2% para 13%, portanto era
necessário mais dinheiro lá para continuar liberando os recursos. O dinheiro que o Governo encaminha para lá para
equalizar é um garantidor. Se não há garantia, o banco não empresta. Então, nós precisamos, com esse valor de hoje, dar
essa garantia, para que os bancos comecem a liberar e para que o pequeno, o médio e todas as linhas comecem a funcionar.

O meu apelo aqui é que não fiquemos hoje discutindo a questão ideológica de qual programa, qual projeto é para todos.
Liberando esse recurso, nós estamos liberando o funcionamento do Plano Safra.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Senadora Zenaide Maia, V.Exa. deseja fazer uso da palavra?

A SRA. ZENAIDE MAIA (PROS - RN) - Eu queria fazer a réplica, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Pois não.

A SRA. ZENAIDE MAIA (PROS - RN) - Eu não estou contra o agronegócio, nem estou tendo postura ideológica. Nós
sabemos que essa história de ideologia... As decisões são políticas, Deputada Aline, com todo o respeito.

E V.Exa. não me respondeu quanto desse valor seria destinado para a agricultura familiar, segmento que tem sido mais
penalizado. Isso não é ser contra o agronegócio, não tem a ver com ideologia, é coisa prática. É de 1,2 bilhão de reais o
valor que está destinado para o PRONAF, para o pequeno e médio. Eu só perguntei quanto disso realmente iria para a
agricultura familiar, que, no final, toda a vida, é quem fica com menos recurso. A pergunta foi essa.

Ninguém aqui está discutindo ideologia, se posicionando de forma contrária ao agronegócio, essa coisa toda. Eu estou
perguntando quanto vai ficar para a agricultura familiar, que é quem bota comida na mesa do brasileiro, porque nós
sabemos que o agronegócio não é responsável por isso. O agro é mais exportação, é segurança do PIB, são 340,8 bilhões
de reais. A única pergunta que eu fiz é: quanto desse valor que estamos prestes a aprovar fica para a agricultura familiar?
Foi só isso.

Sr. Presidente, obrigada pelo espaço. Eu queria só explicar o que é que eu estava perguntando.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Senadora Zenaide, é um privilégio para nós membros desta
Comissão ouvir as ponderadas e eloquentes palavras de V.Exa. Os microfones estão sempre abertos para V.Exa.

Pergunto à Relatora se quer ainda se manifestar ou se vai aguardar as demais...

A SRA. ALINE SLEUTJES (PROS - PR) - Não, Sr. Presidente. Eu acho que está bem explicado que a linha de crédito
que nós estamos liberando hoje vai beneficiar a todos, porque nós dependemos de todos. O PRONAF, como eu falei, é
uma parcela significativa do financiamento do Plano Safra. É, vamos dizer assim, o elo mais importante neste momento,
é quem precisa de linha de financiamento. E esse valor que nós estamos liberando ajuda o pequeno, ajuda o médio, ajuda
o grande, ajuda a armazenagem, ajuda o seguro rural, ajuda todo o segmento. Hoje nós precisamos, na verdade, destravar
esse recurso.

O Plano Safra é para todos, o Brasil é de todos.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Tem a palavra o Deputado Waldenor Pereira.

O SR. WALDENOR PEREIRA (PT - BA) - Sr. Presidente, eu apenas queria me apresentar a V.Exa., que se dirigiu
a mim como "esse Deputado". Meu nome é Waldenor Pereira, fui eleito pelo Partido dos Trabalhadores, no Estado da
Bahia, e estou no terceiro mandato.
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O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Obrigado. Esta Presidência pede escusas. Eu não me referi a V.Exa.
como "esse Deputado". Eu consultei o Secretário, fora do microfone, e falei: "Esse Deputado gostaria de se inscrever".
O seu nome jamais deixará de ser lembrado por esta Presidência. O uso da máscara dificulta um pouco a identificação
visual de alguns Parlamentares, o que não justifica o ocorrido. Eu peço, publicamente, desculpas a V.Exa.

Tem a palavra o Deputado Pedro Lupion.

O SR. PEDRO LUPION (PP - PR) - Deputado Celso Sabino, parabéns por esta Presidência. É um prazer vê-lo aí fazendo
esse belíssimo trabalho.

Cumprimento o Senador Marcos do Val, amigo, e cada um dos membros desta Comissão.

Quero apenas esclarecer, Presidente, que esse PLN é de suma importância para que seja dado o pontapé inicial para lastrear
as operações do Plano Safra 2022/2023. Nós temos uma preocupação muito grande em relação ao aumento da taxa de
juros. Existe a necessidade de uma equalização, e esse dinheiro tem justamente essa destinação.

Até complementando um pouco a resposta da Deputada Aline, que tão bem relatou hoje esse PLN, quero dizer que nós
não estamos definindo linhas de crédito dentro do Plano Safra, e sim propiciando o lastro inicial para o programa e a
equalização da taxa de juros para que possamos dar o pontapé inicial das operações financeiras do Plano Safra 22/23,
que é o maior da história, com 340,88 bilhões de reais, sendo que do PRONAF, agricultura familiar, são 53,61 bilhões de
reais, um acréscimo de 36% em relação ao Plano Safra vigente até o mês passado.

Então, é de suma importância a aprovação desse PLN. Nós precisamos disso. As operações precisam ocorrer o mais rápido
possível, porque todos nós produtores já estamos em campo aguardando isso.

Obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Obrigado, Deputado Pedro Lupion.

Com a palavra a Deputada Adriana Ventura. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Carlos Henrique Gaguim.

O SR. CARLOS HENRIQUE GAGUIM (UNIÃO - TO) - Sr. Presidente, quero só parabenizar a nossa Relatora, pelo
conhecimento que tem da área, e também V.Exa., que tão bem vem conduzindo esta Comissão, esta Presidência.

Quero dizer que eu só gostaria que o nosso Ministro pudesse também, junto com a equipe técnica, destinar um pouco
mais para a agricultura familiar nos nossos assentamentos. Só no Tocantins, há 650 assentamentos. Estamos fazendo um
trabalho forte lá no Tocantins. O Governo disponibilizou mais de 50 técnicos para que pudessem ajudar, e estão ajudando,
na questão da regularização fundiária. Só este ano, já foram emitidos mais de 20 mil títulos de regularização fundiária
pelo Governo e pelo INCRA. Em 20 anos, foram emitidos 120 títulos; e em 1 ano, quase 20 mil títulos.

Então, esse é o trabalho que um INCRA está fazendo. E eu gostaria que pudesse ser revista até a questão, Relatora, de
uma parcela maior de recursos para que o INCRA possa fazer mais pelo Brasil em termos de dar o título, a escritura de
propriedade. Aí, sim, o pequeno produtor, o pequeno e o microempresário ali do campo poderão ter um PRONAF, poderão
obter financiamento e gerar emprego e renda para o nosso País. É o pequeno produtor também, junto com o grande, que
vai colocar comida na mesa do brasileiro e do mundo.

A SRA. ZENAIDE MAIA (PROS - RN) - Sr. Presidente, quero dar uma informação. São 532 milhões de reais para o
PRONAF, ou seja, pequenos e médios produtores, e 668 milhões de reais para os grandes produtores. Gostaria de deixar
registrado que existem esses valores aí.

Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Obrigado, Senadora.

Tem a palavra o Deputado Mauro Benevides Filho.

O SR. MAURO BENEVIDES FILHO (PDT - CE) - Sr. Presidente, quero só tentar ajudar aqui a compreensão dos
internautas que estão nos acompanhando. Esse aqui é um dinheiro que, por política econômica e de fomento ao agro — que
tem tido um papel importante tanto na arrecadação do Governo Federal quanto na própria geração de empregos, portanto,
na estabilidade da economia —, esse é um pagamento da diferença entre o custo da União — hoje a SELIC está em
13,25%, apesar de que um passarinho ali me disse que vai vir mais 0,50%, Presidente, mas esse é outro assunto — e aquela
taxa de juros que o banco empresta àqueles que são os tomadores. Então, essa diferença entre aquele percentual de hoje e a
taxa de juro que é emprestada ao executor, àquele detentor do agronegócio, é o incentivo financeiro. Isso não é classificado
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na peça orçamentária como despesa primária. Isso é classificado no Orçamento da União como despesa financeira ou
despesa primária? (Pausa.) Vai como primária, porque é Tesouro e aporta diretamente, para poder, assim, executar.

Essa diferença tem uma razão: estimular realmente a produção agrícola do nosso País.

Já vou concluir, Sr. Presidente. Quero apenas ajudar o brilhante relatório da nossa querida Deputada aqui e dar a relevância
que isso representa para todos nós. A Senadora Zenaide Maia falou em 536 milhões de reais. A estimativa, Senadora, que
tinham me dado era exatamente de 558 milhões de reais. Portanto, estamos bem parecidos nesse valor.

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. MAURO BENEVIDES FILHO (PDT - CE) - Ah, o PRONAF, como um todo, seria de 53 bilhões de reais.

De forma focada, o interesse da Senadora era saber, dentro desse aporte do pagamento desse subsídio, vamos dizer assim,
quanto desse subsídio seria destinado àqueles de menor tamanho, aos pronafianos. Era parecido o valor que V.Exa. colocou
e que tínhamos estimado. Portanto, ele tem dividido... Obviamente, o grande, que vai ter uma parcela menor, tem que
trabalhar a sua armazenagem, a silagem. Ele tem outros investimentos que faz no crédito, até porque estoques reguladores
também são importantes no agronegócio, Sr. Presidente. Isso é extremamente relevante.

Estou reforçando aqui, portanto, o brilhante relatório da nossa querida Deputada Aline Sleutjes, que já se manifestou, ao
qual me associo, para que possamos aprovar isso rapidamente.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Não havendo mais oradores inscritos para a discussão, está
encerrada a discussão e o prazo para apresentação de destaques.

Não houve destaques apresentados.

O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados.

As Sras. e os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

O relatório está em votação na representação do Senado Federal.

As Sras. e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Aprovado o relatório. A matéria vai ao Congresso Nacional.

Apreciação das atas.

Havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura da ata da 4ª reunião deliberativa extraordinária,
realizada no dia 29 de junho de 2022. Caso haja alguma retificação, peço aos Srs. Parlamentares que se manifestem.

A ata está em votação na representação da Câmara dos Deputados.

As Sras. e os Srs. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.

A ata está em votação na representação do Senado Federal.

As Sras. e os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada a ata.

Consulto se a Deputada Adriana Ventura deseja fazer o uso da palavra.

A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - Presidente Celso Sabino, eu vou querer fazer uso da palavra, sim.

Eu só queria deixar consignado... Até pelo respeito que eu tenho a V.Exa. e ao Senador Marcos do Val, acho que vou
fazer isso na próxima reunião. Quero saber quando vai ser a próxima reunião deliberativa. Isso é uma pergunta. Quando
é a próxima reunião deliberativa? Pergunto também se a LDO será votada no Plenário na sexta-feira. Se houver outra
deliberativa até sexta-feira, posso falar no início da reunião seguinte. Nós temos essa definição, Presidente, ou não? Essa
é a pergunta.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Bom, a pauta do Congresso Nacional, Deputada, é definida pelo
Senador Rodrigo Pacheco.

A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - Não sabemos ainda. É isso?

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Há informação de que deverá ser votado na sexta ou, talvez, se
não houver possibilidade, na próxima semana, na sessão do Congresso Nacional.
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A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - O meu questionamento é o seguinte: a reunião desta Comissão é a última?

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Não.

A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - É a última desta semana? É isso que eu quero saber. Teremos uma
reunião amanhã?

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - Não. Nós ainda temos alguns PLNs que precisam ser votados.
Estamos na dependência de os Relatores apresentarem os relatórios. Havendo relatório, havendo prazo e havendo acordo
no Colegiado de Líderes, como sempre temos feito, poderá haver sessões ainda até o dia 17, ou, se não houver, a partir
de agosto.

A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - Eu queria só fazer uma solicitação. Nem vou usar meu tempo de fala.
Causa-me um incômodo enorme... Participo como Líder do NOVO na reunião de Líderes, certo? Eu não sou membro
desta Comissão este ano. Entretanto, eu fico profundamente incomodada que tenhamos uma Consultoria Orçamentária
muito qualificada, que trabalha muito sério, que produz uma nota técnica contrária, e, quando um Deputado da Comissão
quer ouvi-la, não possa. Entendo que haja questões técnicas de consultor participar ou não. Agora, em relação a um item
que foi incluído extrapauta, que quebrou interstício, porque tinha que haver, no mínimo, 2 dias para análise e apresentação,
pedimos para a Consultoria se manifestar — e sabemos que a nota é contrária, porque a Consultoria se posicionou de
maneira contrária a isso, por todos os motivos que falamos e por ferir várias leis e Constituição —, mas não foi possível.
É um absurdo, Presidente!

Peço a atenção de V.Exa. porque sei que V.Exa. gosta de cumprir as regras, os prazos e tudo. Peço que, na próxima
vez em que houver alguma coisa que entre em cima da hora e que tenha minimamente um posicionamento contrário
da nossa Consultoria Orçamentária, que tem qualidade... Do item 6 ao item 21 da nota que eles apresentaram, que está
disponível agora no sistema, eles falam todas as temeridades e as coisas que indicaram para não haver esse parágrafo que
foi apresentado. Pedimos para ouvi-los, e nos foi negado.

Eu queria pedir a V.Exa. que, das duas, uma: ou dê os 2 dias da Resolução Comum, ou que minimamente possamos ouvir
a Consultoria Orçamentária. Como eu disse, esta Comissão tem uma Consultoria qualificada, que nós precisamos usar.
É temerário esta Comissão aprovar o que foi aprovado hoje, e eu acho que o nosso nome está em jogo. Então, eu peço a
atenção de V.Exa. a respeito do prazo da Resolução Comum, do interstício, que eu sei que tem maioria para fazê-lo, mas
acho que temos que rediscutir isso quando houver um tema sensível e o posicionamento da Consultoria Orçamentária for
contrário. Esse é um pedido que faço a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Celso Sabino. UNIÃO - PA) - V.Exa. é uma combativa Deputada. É um debate de altíssimo
nível. V.Exa. é muito preparada tecnicamente. Concordo com V.Exa. em relação às ponderações feitas, especialmente nas
considerações feitas em relação à qualidade técnica da nossa Consultoria, que é uma das melhores do País. Concurso para
consultor legislativo aqui no Congresso Nacional é um dos mais disputados. Conte com esta Presidência para construirmos
todas as pautas.

Lembro a V.Exa. que tentamos trabalhar sempre aqui com os acordos. Fizemos uma reunião com o Colégio de Líderes
antes desta reunião, em que foi acordado, por unanimidade, entre os presentes que iríamos fazer esse acréscimo na pauta,
que iríamos fazer a votação da quebra do interstício. Foi votada aqui a inclusão na pauta, foi votada aqui a quebra do
interstício, com o voto contrário do Deputado Marcel van Hattem, representante do NOVO. E nós tentamos tocar aqui.

Agora, realmente, não há o espaço regimental para que possa, durante o processo de discussão e votação, outro cidadão
que não seja um Parlamentar fazer aqui a sua participação, mas estão anotadas as ponderações de V.Exa. Conte com esta
Presidência. Vamos trabalhar na construção das próximas pautas aqui da CMO.

Declaro encerrada a presente reunião.
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