CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 2042/13
26/11/2013

O SR. PRESIDENTE (Senador Wilder Morais) - Há número regimental para
abertura dos trabalhos.
Declaro iniciada a 11ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias
constantes da Pauta nº 30, de 2013.
Suspendo a presente reunião ordinária e convoco a sua continuação para às
18h30min de hoje, neste plenário.
A reunião está suspensa.
(A reunião é suspensa.)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Sandro Alex) - Boa noite.
Declaro reiniciada a 11ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à apreciação das matérias
constantes da Pauta nº 30/2013.
Suspendo a presente reunião ordinária e convoco a sua continuação para
amanhã, dia 27, às 14 horas, neste plenário.
A reunião está suspensa.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Declaro reiniciada a 11ª reunião
ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 30, de 2013.
Informo que as matérias estão acessíveis nos terminais de pauta eletrônica
localizados nas bancadas.
Há quórum para deliberação na representação da Câmara dos Deputados e
na do Senado Federal.
Informo que na reunião do colegiado de representantes das Lideranças
partidárias com assento na Comissão, realizada ontem, dia 26 de novembro, ficou
acordado que será mantido o prazo de 21 a 28 de novembro para apresentação de
emendas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2014. Relembro aos Srs.
Parlamentares que o prazo termina amanhã, quinta-feira, dia 28 de novembro. A
Secretaria da CMO receberá as emendas até as 18h30min.
Havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura da ata,
por ter sido distribuída antecipadamente. (Pausa.)
Não havendo discussão, conforme o estabelecido na alínea “f” do art. 8º do
Regulamento Interno da Comissão, coloco em votação a ata da 10ª reunião
ordinária, realizada nos dias 19 e 21 de novembro de 2013.
A ata está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Está aprovada.
A ata está agora em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Está aprovada também.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Pela ordem, Deputado Danilo
Forte.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Obrigado, Sr. Presidente, Senador
Lobão Filho.
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Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, houve um fato hoje, de que é
importante termos conhecimento, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara
dos Deputados. Com a devolução da PEC do Orçamento Impositivo depois da
aprovação do Senado, que modificou a aprovação inicial da Câmara dos Deputados,
teve esta que passar por uma nova admissibilidade na CCJ da Câmara. Foi
solicitado pelo DEM, pelo Deputado Claudio Cajado, uma quebra no que diz respeito
ao texto, uma separação no que diz respeito ao texto. Foi separado da PEC
exatamente o cronograma que foi apresentado sobre o refinanciamento da saúde,
que seria exatamente a proposta do Governo no acordo anterior da PEC do
Orçamento Impositivo, de escalonar, até 15% da receita corrente líquida, os
recursos para a área de saúde. O DEM destacou isso da PEC original, o que foi
aprovado por uma maioria de, se não me engano, 37 contra 22 votos.
Isso significa que voltará a ter a tramitação da PEC na Câmara dos
Deputados. Ela vai ser devolvida para a Comissão Especial, que vai fazer a
separação do texto; será reapresentada na CCJ, para ir novamente a Plenário; e
terá que novamente ir ao Senado da República, porque, se a Câmara dos
Deputados não a aprovar conforme veio do Senado, novamente ela retornará para o
Plenário do Senado da República.
O que nos garante agora o orçamento impositivo — e era por isso exatamente
a minha luta para que votássemos logo a LDO — é exatamente a LDO aprovada
pelo Congresso Nacional. Hoje, para 2014, nós temos a segurança do orçamento
impositivo em função da LDO que foi votada pelo Congresso Nacional.
E os parâmetros permanecem aqueles mesmos parâmetros anteriores, que
são exatamente da divisão dos 50% com relação à questão da saúde. E, em função
de um destaque feito na votação pelo Deputado Darcísio Perondi, no caso da saúde,
as emendas podem ir também para a FUNASA, porque não entram na conta da
contabilidade do SUS.
Então, espero que isso fique claro e que possamos conduzir aqui.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado, só para
esclarecimento: na LDO, V.Exa., como Relator, colocou 1,2 das receitas correntes
líquidas ou 1,0?
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O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Foi 1,2. Foi tudo feito de comum
acordo, conforme o acordo que foi feito no adendo do Senado, exatamente para não
ter nenhuma quebra. Só que dois destaques foram aprovados em função do
orçamento impositivo. Um destaque é do Deputado Darcísio Perondi, representando
a Frente Nacional de Saúde, que retira exatamente a obrigação da conta do SUS no
orçamento impositivo. Pode ser na saúde, mas não obrigatoriamente naquela rubrica
do SUS. E as rubricas da FUNASA podem ser atendidas com isso. Também o que
diz respeito à questão da regulamentação das emendas dentro da área de saúde, da
área de custeio, que era outra preocupação que o Deputado Cajado tinha colocado
com muita ênfase.
O outro destaque, apresentado pelo Senador Wellington Dias, do Piauí, dá
uma sinalização de como o Ministério da Saúde vai atuar com relação a essa
questão do custeio, para não vulgarizar demais essas emendas parlamentares que
vão para o Ministério. Então, dentro dessa preocupação, nós temos essas duas
mudanças apenas.
O relatório da LDO está sendo encaminhado para o Ministério do
Planejamento. Depois de aprovado, foram feitas todas as retificações conforme
acordadas dentro do plenário, inclusive num compromisso meu, como Relator, de
observar e obedecer integralmente as decisões que foram tomadas no plenário,
dentro do acordo que foi feito na votação.
Esperamos agora concluir essa parte da Lei Orçamentária dentro do prazo
preestabelecido. Eu acho que nós estamos com um prazo muito curto até 22 de
dezembro, por isso é que aprovamos, inclusive na reunião dos Líderes ontem — a
que, infelizmente, o nosso Presidente não estava presente, mas foi representado
pelo Bruno Araújo, o Vice-Presidente —, um cronograma fechado até o dia 11,
quando começa a apresentação dos relatórios setoriais para votação. Então, até o
dia 11, o calendário está aprovado.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Danilo
Forte.
Só quero registrar a contribuição que esta Comissão deu ao Congresso
Nacional. No momento em que há divergência entre o Senado e a Câmara dos
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Deputados, em que há, portanto, um vácuo na decisão da PEC que autoriza o
orçamento impositivo, nós resguardamos os direitos de todos os Deputados e
Senadores através da LDO, da manutenção de um direito que eu digo já
definitivamente consagrado, discutido, analisado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Só para 2014.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Sim, para 2014.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Isso é um absurdo!
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - É. Mas não importa, nós
conseguimos manter o direito. O Deputado Cajado é o único caso que ouvi do
Congresso Nacional que é contra o orçamento impositivo.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Não, é contra o orçamento
impositivo vinculando 50% da saúde...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Ah, sim, isso é um detalhe.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Detalhe?
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Acontece, Deputado, que nós
estamos discutindo, por incrível que pareça... V.Exa. tem três ou quatro mandatos,
não é isso? Cinco, uma coisa assim? (Pausa.) Cinco mandatos. Tenho certeza de
que, desde o primeiro mandato, o Deputado Cajado já discutia orçamento impositivo,
e nunca foi possível se impor ao Governo uma situação em que ele aceitasse o
orçamento impositivo. Mas nós aqui da Comissão de Orçamento conseguimos fazer
prevalecer... Não importa se são 50% para a saúde ou não, isso é uma coisa a ser
discutida depois, mas conseguimos fazer prevalecer a figura do orçamento
impositivo pela primeira vez na história do País, resguardando ao Parlamentar,
principalmente da Oposição, o direito de apresentar suas emendas, representando o
seu povo.
Antigamente, aqui, Deputado da Oposição não tinha direito a emenda
parlamentar, só Deputado da Base. Eu sou da Base e acho absurdo haver essa
distinção, essa discricionariedade entre Oposição e Base. Todos temos direitos
iguais. Da mesma forma como eu tenho direito de apresentar emenda para o meu
Estado, para os meus Municípios, V.Exas. também têm. E isso não pode ficar ao
bel-prazer do governante, isso tem que ser imposto por lei ou por regra. E nós, já
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que não conseguimos impor pela PEC, estamos impondo pela LDO aqui da
Comissão de Orçamento.
O Congresso deve isso a esta Comissão, que, apesar — e eu disse isso,
registrei esse fato — de o Governo ter mandado representantes aqui, contrários ao
relatório do Deputado Danilo Forte, teve a coragem de aprovar o relatório com a
figura do orçamento impositivo.
Então, parabéns mais uma vez ao Relator, que teve a coragem de fazer o
relatório independentemente da pressão que sofreu. E parabéns a esta Comissão
que aprovou o relatório dessa forma.
Não poderia deixar de fazer esse registro. Só faço o registro contra o seu
voto, mas, na questão da saúde, sobre a determinação de 50%, não em relação à
filosofia do orçamento impositivo.
Antes de iniciar a discussão da ata, fica determinado por esta Presidência o
prazo de 2 dias para emendas ao PDL de relatoria do Senador Wilder Morais,
referentes às contas de 1991; e relativas ao Relator, Deputado Efraim Filho,
referentes às contas de 1990. Então, ficam determinados 2 dias de prazo para
apresentação de emendas.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Com a palavra o Deputado
Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu pediria que V.Exa. encerrasse a
reunião e marcasse outra para a próxima semana, por dois motivos. Primeiro, nós
temos o prazo fatal das emendas individuais e coletivas para serem apresentadas
amanhã. As bancadas dos Estados estão se reunindo; a da Bahia, inclusive agora,
às 14 horas, está reunida. Todos nós que temos que elaborar nossas emendas
podemos fazer os contatos com os Municípios, com os Governadores, para poder
elaborar. Mas o tempo é exíguo. Está havendo sessão extraordinária na Câmara dos
Deputados, e amanhã é o prazo fatal para tudo.
Já que, nesta semana, nós já avançamos muito e só há duas matérias na
pauta, poderíamos muito bem deixar essa pauta para a próxima semana, sem
nenhum prejuízo. Portanto, eu pediria que V.Exa., até pelo esvaziamento da
Comissão aqui, diante desses fatos, pudesse nos atender.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu perguntaria ao Deputado
representante do PMDB se corrobora o pedido de V.Exa. em nome da bancada do
PMDB.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - O PMDB concorda.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu também perguntaria ao
Deputado Nelson Meurer, do PP, se corrobora o pedido de V.Exa.
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Concordo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Estavam previstos para a pauta
de hoje um PL e uma medida provisória, que eu estou transferindo, neste momento,
para a reunião de terça-feira, às 14h30min, quando deliberaremos sobre esses dois
itens.
Antes de encerrar, eu gostaria de ler os expedientes sobre a mesa e de fazer
o registro da presença do Deputado Federal Edivaldo Holanda (palmas),
homenageando o Estado do Maranhão e tendo seu filho como Prefeito da honrosa
cidade de São Luís, Capital do nosso Estado do Maranhão. Então, registro a
presença do Deputado e parabenizo o Prefeito.
Conforme decidido na 4ª reunião extraordinária, realizada em 17 de abril de
2008, fica dispensada a leitura dos expedientes, que serão transcritos nas notas
taquigráficas desta reunião. Informo ainda que a lista com os expedientes será
enviada, através do correio eletrônico, aos gabinetes dos membros e das Lideranças
partidárias nesta data.
Muito bem, as matérias já foram transferidas para a próxima reunião.
Eu suspendo a reunião de hoje, transferindo-a, então, para a próxima terçafeira, às 14h30mim.
Muito obrigado a todos os presentes. Obrigado à assessoria, aos jornalistas e
aos Deputados presentes.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Declaro reiniciada a 11ª
Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 30, de
2013.
Informo que as matérias estão acessíveis nos terminais da pauta eletrônica
localizados nas bancadas.
Há quórum para deliberação na representação da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Tem a palavra, pela ordem, o
Deputado Danilo Forte.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, ontem foi gerado um
impasse com relação à grande vitória, saudada inclusive por V.Exa., Presidente,
quanto ao orçamento impositivo, que foi, sem sombra de dúvida, a maior vitória
política da 54ª Sessão Legislativa do Congresso Nacional.
Em função da votação que aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça
ontem, foi criado um embaraço político, quando houve uma modificação na PEC que
foi aprovada pelo Senado da República, num acordo que foi feito por todas as
Lideranças da base aliada com o Governo, com relação ao encaminhamento da
PEC do Orçamento Impositivo. Nós, na LDO, asseguramos para 2014 o orçamento
impositivo, em conformidade com o acordo que foi feito, exatamente para
garantirmos a votação.
Diante do impasse que foi gerado, que se refletiu até aqui na Comissão Mista
de Orçamentos, quando tinha um PLN de revisão do PPA, que é importante para o
Governo, que é importante para o Ministério do Planejamento, na revisão das metas
do PPA, acordamos que deixaríamos tudo para ser decidido na próxima terça-feira.
Mas, na reunião com todos os Líderes de todas as bancadas, inclusive com o
próprio Líder da Oposição, do DEM, o Deputado Ronaldo Caiado, na Mesa e na
Presidência desta Casa — eu estava lá, junto com o Presidente Henrique Eduardo
Alves —, ficou acordado que se intercederia junto ao Presidente desta Comissão, no
sentido de prorrogar a apresentação das emendas parlamentares — emendas
individuais, emendas de bancada e emendas de Comissão.
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Portanto, como tinha sido gerado um impasse em relação à PEC do
Orçamento Impositivo e como existiria até a possibilidade de nós termos a
necessidade de fazermos uma revisão da própria LOA — que já prevê o orçamento
impositivo, em conformidade com o que foi aprovado na LDO, e subsequentemente
esta revisão na LDO —, solicitaríamos a esta Comissão que prorrogasse o prazo da
apresentação das emendas até quarta-feira da semana que vem, pois foi marcada
para a próxima terça-feira uma nova reunião com todos os Líderes, para tentarmos
resolver o impasse, o embaraço político criado na CCJ.
Diante desse fato, o Presidente Henrique Eduardo Alves entrou em contato
com V.Exa. e anunciou, no plenário da Câmara dos Deputados, em meio a uma
grande votação que aconteceu ontem, com relação à revisão, inclusive, do tamanho
das bancadas por norma do TSE, que todos os Parlamentares se sentissem
liberados de apresentar as emendas até o prazo de hoje, pois este seria prorrogado
para quarta-feira da semana que vem, em face da necessidade dessa reunião que
seria feita com todos os Líderes e com a Presidência, para se chegar a uma solução
quanto à votação da PEC do Orçamento Impositivo, que está agora sob a tutela de
uma revisão, sob o crivo da CCJ, inclusive diante do recurso que será apresentado
pelo Deputado Eduardo Cunha, Líder do PMDB, para que seja refeita essa decisão
da CCJ, na medida em que aquela Comissão não tem competência para analisar
mérito, apenas a admissibilidade, a juridicidade e a constitucionalidade das normas
que vão à votação pelo Plenário da Câmara dos Deputados.
Diante disso, muitos colegas Deputados — uma quantidade enorme —
resolveram postergar, jogar para a próxima semana, a apresentação das suas
emendas, até porque existem bancadas inteiras que estão lutando para que não
haja a obrigação dos 50% para a saúde — isso, inclusive, foi exalado nesta
Comissão pelo Deputado Claudio Cajado, que era contra a imposição, por causa da
composição do orçamento impositivo que foi feita, de se determinar que 50% das
emendas dos Parlamentares sejam destinados à saúde, apesar de todo o debate e
esforço que nós fizemos para defender o acordo e a forma acordada com o
Governo.
Diante desses fatos, eu acho que seria de bom senso, de bom alvitre, para
que não se crie mais uma crise institucional — que seria uma crise institucional com
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os próprios colegas Deputados que viajaram confiando na palavra do Presidente da
instituição, Deputado Henrique Eduardo Alves, e no comunicado que foi feito de que
esta apresentação das emendas seria realocada para terça-feira da semana que
vem —, que nós aqui decidíssemos adiar este prazo até quarta-feira da semana que
vem.
Não é a primeira vez nem o primeiro ano que esta Comissão trabalha no
período entre o Natal e o Ano-Novo, nós ainda temos uma semana diante desses
fatos. O pior dos mundos seria gerar uma crise institucional que inviabilize a votação
do Orçamento, inclusive para o próprio Governo, porque o Governo precisa da
revisão do PPA, o Governo precisa do Orçamento. Agora que as obras do PAC
foram excluídas da continuidade das despesas ressalvadas para o ano de 2014, o
Governo também precisa dar continuidade aos projetos que estão em execução. Eu
acho que, do ponto de vista governamental, não seria interessante criar mais um
problema na relação da Câmara dos Deputados com o Poder Executivo.
Diante desses fatos, eu achava mais prudente e mais sensato — esta é uma
Casa política — que a gente aqui ratificasse o anúncio feito pelo Presidente
Henrique Eduardo Alves da prorrogação do prazo das emendas até quarta-feira da
semana que vem e, a partir da próxima semana, a gente fizesse um replanejamento
do nosso trabalho até a última semana de dezembro, para, assim, salvar a votação
do Orçamento e votar também os PLNs que ainda interessam principalmente à área
econômica do Governo, inclusive num momento crítico como este, já que ontem
houve o aumento da taxa de juros — nós voltamos a dois dígitos na taxa de juros —,
e isso é preocupante para todo o País.
A gente precisa sinalizar segurança gerencial da parte da gestão fiscal do
Governo, para que a gente não retome o processo inflacionário. Uma crise na
Comissão de Orçamento pode transtornar toda a paz econômica e todo o
desenvolvimento econômico que o País está vivendo agora.
Diante desses fatos, eu peço aos Deputados da bancada do PT que tenham
compreensão. Como todas as decisões desta Comissão, na sua grande maioria, têm
sido tomadas em comum acordo, que nós cumpramos este momento deste anúncio
que foi feito pelo Presidente da Casa, o Deputado Henrique Eduardo Alves, para não
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aumentar ainda mais esta crise institucional que já está tornando difícil o final da
nossa legislatura.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Danilo
Forte.
Antes de passar a palavra aos inscritos, eu queria equalizar os
acontecimentos aqui com todos os presentes.
O Presidente Henrique Eduardo Alves, ontem, usando a mesma tese que é
utilizada nesta Comissão, tentou por acordo quebrar o interstício de dez sessões
para a votação do orçamento impositivo. Apesar de termos Parlamentares,
Deputados, divergentes, a intenção do Presidente era colocar o orçamento
impositivo em votação e decidi-lo na votação. Mas ele não pode fazer isso, se ele
não tiver a unanimidade dos Líderes para quebrar o Regimento. E ele não encontrou
essa unanimidade ontem, porque um dos partidos foi divergente desta tese.
Portanto, teoricamente, ele teria que cumprir o interstício de dez sessões, o
que realmente inviabilizaria o orçamento impositivo.
O Presidente Henrique Eduardo Alves me ligou. Esta Comissão aqui
determinou que seriam 8 dias, vencendo hoje a apresentação de emendas, às
18h30min. Eu tenho, pelo Regimento, de 8 a 10 dias. O décimo dia vence no
sábado. Muito bem. Eu estabeleci, para que a gente possa cumprir o cronograma
desta Comissão...
Com licença, por favor, assessores.
Eu determinei que o cronograma fosse de 8 dias, para que nós possamos
cumprir o cronograma desta Comissão e votar o Orçamento ainda este ano. Com o
apoio da Oposição, com o bom senso desta Comissão, já discutido entre todos, nós
iríamos efetivamente conseguir vencer este cronograma e prestar o nosso serviço
ao País, cumprindo nossa responsabilidade.
Ontem, porém, apareceu este fato novo. O Presidente Henrique Eduardo
Alves me ligou ontem, no fim da tarde, e disse: “Senador, eu lhe pediria que
postergasse para a quarta-feira, para que a gente possa discutir finalmente e tentar
resolver na terça-feira a questão do impositivo”. Eu respondi ao Presidente da
seguinte forma: “Presidente, para isso, eu preciso ter uma reunião de Líderes da
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minha Comissão” — que eu convoquei ontem. “Eu preciso que haja a unanimidade
dos meus Líderes e, em sendo assim, eu vou romper o Regimento e vou, com a
soberania do Plenário, aumentar o prazo para a quarta-feira”.
Muito bem. Nós fizemos a reunião de Líderes hoje. Mas o PT é contra. Eu não
tenho mais a unanimidade dos partidos. Portanto, eu fico impedido de quebrar o
Regimento. Eu entendo as palavras corretas, conscientes, do Deputado Danilo
Forte, que prevê uma grande crise institucional. Muitos Deputados viajaram e não
apresentaram suas emendas, com base no comunicado do Presidente Henrique
Eduardo Alves. Mas, da mesma forma como ele não conseguiu quebrar o
Regimento lá, eu fico impedido de quebrar aqui, se eu não tiver a unanimidade dos
partidos. Eu não tenho como fazer isso. Muito bem. Este é o ponto um.
Ponto dois: quebrado este prazo, inviabiliza-se também o cronograma desta
Comissão.
Agora, o que eu posso fazer? Uma solução alternativa que não resolve nem
um lado nem o outro, mas, pelo menos, ameniza. Eu posso, porque é regimental e
cabe a mim decidir, aumentar o prazo para o limite máximo, que seria amanhã,
sexta-feira, e posso permitir — já acertei com a minha Secretaria — que até
segunda-feira os Deputados apresentem suas emendas via fax, apresentando à
Comissão o original assinado na segunda-feira.
É possível, depois de apresentadas as emendas, através do sistema, todos
os Parlamentares alterarem suas emendas. Então, se o Deputado achar que deve
colocar ou não os 50% para a saúde, pode depois alterar no sistema — e a nossa
Secretaria vai estar preparada para essas alterações. Isso tudo aguardando a
decisão da Câmara, na terça-feira sobre se, afinal, irá votar ou não o orçamento
impositivo, se irá quebrar ou não o Regimento.
Então, esta Comissão está fazendo todo o possível, dentro da lei, para
atender essa situação que se está configurando — todo o possível!
Eu tenho a maior boa vontade e o maior bom senso para evitar crises,
inclusive, entre os Poderes, entre o Senado e Câmara. Hoje há uma divergência de
posição entre Senado e Câmara, mas esta Comissão vai tentar ser o ponto de
equilíbrio desta divergência e vamos tentar trazer bom senso a esta discussão.
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Passo a palavra ao primeiro inscrito, Senador Walter Pinheiro. Em seguida,
Deputado Domingos Sávio.
O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, eu quero
inicialmente dizer a V.Exa. que acho que a gente deve fazer todo o esforço para
superar os entraves e problemas. Falo aqui não só pela bancada do meu bloco no
Senado, pois também conversei com o Presidente do Senado. Portanto, estou
apresentando uma posição no sentido de que vamos buscar o entendimento
possível.
Ora, se a Câmara dos Deputados, a quem compete votar a PEC do
Orçamento Impositivo, está marcando uma reunião para terça-feira — e aí tem a ver
com a PEC exclusivamente —, a proposta que nós estamos fazendo aqui, em nome
da bancada do PT no Senado, é a de manter o prazo. E V.Exa. pode flexibilizar a
questão das assinaturas e apresentação das emendas por fax. Mantido o prazo,
terça-feira, nós teremos a reunião dos Líderes da Câmara para discutir o que fazer
com a PEC. Na terça à noite, V.Exa. convoca uma reunião da Comissão de
Orçamento e, em havendo modificações, a gente pode, de comum acordo,
estabelecer qual o novo procedimento diante do impasse — se este continuar e se
não tiver a votação da PEC —, ou diante da solução encontrada pelos Líderes.
Portanto, mantenha as condições.
E quero dizer a V.Exa. que, fora disso, nós não vamos concordar. Estou
tentando fazer essa flexibilização para chamar a decisão final para terça. Mas
mantenha o prazo. Caso contrário, eu quero dizer a V.Exa. que este fórum hoje não
tem as condições para aprovar uma mudança de algo que este mesmo fórum votou.
Então, eu não quero entrar na questão de ameaça, de derrubar sessão e tal,
porque esse não é o instrumento ideal.
O que eu estou propondo concretamente é uma sessão desta Comissão
terça-feira à noite, depois do encaminhamento da Câmara. Nós, do Senado,
estamos respeitando o encaminhamento da Câmara. Não podemos, não devemos,
não temos nada a ver com o encaminhamento da Câmara. Não podemos aqui nem
criticar nem determinar como é que a Câmara se move, como é que a Câmara
decide. A Câmara decide com a sua autonomia. Então, estamos respeitando isso.

6

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 2113/13
28/11/2013

Mas é também preciso respeitarmos a autonomia do Senado. Nós, do Senado,
fomos comunicados de um prazo para hoje e votamos a PEC.
Então, o que nós estamos flexibilizando é: manter-se o prazo de hoje, embora
flexibilizando as normas. Todo mundo manda, pelo sistema, uma cópia do fax
assinado. Não há nenhuma dúvida, pois nenhum Parlamentar vai mandar um
documento sem assinatura própria. E V.Exa., inclusive, poderá dar fé pública às
assinaturas. Na terça-feira, a gente busca todo o esforço.
E nós queremos até ajudar, se for possível, e participar dessas reuniões aqui
na Câmara para vermos a que entendimento se chega. E, na terça à noite, far-se-á a
reunião da Comissão de Orçamento para a gente deliberar se nós vamos reabrir o
prazo ou se vamos, diante da situação, mantido o prazo, tocar adiante e ver o que
acontece.
Então essa é a nossa posição. Portanto, é a posição para mediar, Sr.
Presidente, para a gente tentar caminhar no sentido de uma solução.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Senador Walter
Pinheiro.
Com a palavra o Deputado Domingos Sávio.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, V.Exa. fez um relato
sucinto, mas que, de fato, foi fiel aos últimos acontecimentos. Eu apenas acrescento
— para destacar a boa vontade da Oposição, o empenho, a responsabilidade com
que a Oposição tem tratado esse assunto — que a última reunião de Colégio de
Líderes foi presidida pelo Vice-Presidente, que é do PSDB. Ali, seguindo o que havia
sido acordado com V.Exa. e nessa linha de responsabilidade para com País, nós
tratamos de apresentar de maneira clara — e ali também estavam presentes
representantes do Democratas e do PPS — que iríamos inclusive abrir mão de todo
e qualquer mecanismo regimental e estabelecemos naquele momento um acordo, já
demonstrando claramente que não passa pela nossa cabeça, que não é nosso
desejo deixar o País sem orçamento. Portanto, nós abrimos mão daquilo que é
regimental, daquilo que é natural, para viabilizar aquele cronograma — cronograma,
no entanto, que tem uma fragilidade enorme do ponto de vista regimental e que
poderia levar qualquer Parlamentar — não é nem qualquer partido — a criar alguma
dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, esse Parlamentar teria sobre si o peso de estar
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dificultando algo que é bom para País, ou seja, ter um orçamento num momento —
como bem disse o Deputado Danilo Forte — em que já vemos instabilidades no
cenário econômico, nós já vemos ambiente de queda da credibilidade de toda a
estrutura de comando econômico do País. Aliás, quero dizer que há uma queda de
confiança, para não dizer credibilidade. Eu acredito que as autoridades monetárias
do País continuam merecendo a credibilidade que nelas foi depositada. Mas a
confiança, a expectativa já não é boa — e isso são dados concretos.
Então há da nossa parte uma disposição clara para isso. É importante que
isso seja lembrado primeiramente.
Segundo, ontem não foi apenas um comunicado de V.Exa. Nós dois
conversamos por telefone e V.Exa. me reiterou o que acabou de dizer a todos. E o
Presidente desta Casa é o Presidente desta Casa. O fato de S.Exa. não ser o
Presidente da Comissão de Orçamento não diminui sua autoridade. Portanto, o
Presidente desta Casa, com a responsabilidade que tem, fez um comunicado.
Agora, quando eu subia pelo elevador da entrada principal deste prédio e
vinha a esta Comissão, alguns colegas me perguntaram: "Mas o que você está indo
fazer lá?" "Não, é porque nós estamos indo referendar, homologar o que já está
decidido." "Ah! Foi muito bom que se tenha adiado." Vários colegas, de vários
partidos, inclusive do PT.
Então, há um sentimento geral, há uma informação que permeou todos os
gabinetes desta Casa de que o prazo passou para quarta-feira.
Pois bem, o que eu coloco a V.Exa., Sr. Presidente — e que apresento como
um apelo ao Senador Walter Pinheiro, para que S.Exa. reflita — é que o fato de
voltarmos atrás só vai trazer um transtorno enorme para todos os Deputados e
Senadores, vai criar um ambiente de verdadeiro conflito interno, de desarmonia
absoluta e não vai adiantar nada, não vai melhorar em nada a perspectiva do
Governo — e aí eu repito que é a do Governo, porque a minha disposição e a
disposição do meu partido de aprovar orçamento é a mesma; só que a forma que
estão propondo gera um ambiente de absoluto desconforto e desconfiança. E aí
não temos mais entendimento. Aí não há mais entendimento. E, se não há mais
entendimento, não é por culpa da Oposição, não. E não há mais entendimento
porque, se nós da Oposição vínhamos tratando a matéria como de relevante
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interesse público e não como matéria partidária, agora vem justamente o PT dizer
que não concorda mais com o acordo. Ora, então o PT entende que não vai precisar
de acordo com o PSDB, com o Democratas e com os demais partidos.
Chega uma hora em que é razoável que o PT faça esse acordo, até para
respaldar uma decisão que V.Exa. tomou e que o Presidente desta Casa comunicou.
O PT vem e diz que não.
Ora, se isso fosse adiantar alguma coisa para melhorar esse calendário...
Mas não! E eu explico o porquê, Sr. Presidente.
Peço a atenção do Senador Walter Pinheiro, da bancada do PT, para que
possamos fazer essa adequação.
Eu sei que S.Exa. não está me ouvindo. Parece que não vai adiantar nada,
mas o certo é que eu vou deixar registrado pelo menos nos Anais da Casa, que nós
temos interesse em construir um bom acordo para o País, que nós temos interesse
de que o orçamento seja votado e que, ao que tudo indica, o PT não quer votar.
E digo isso porque, no momento em que V.Exa. diz aos Deputados — até
porque até não há outra alternativa — que eles mandem apenas um e-mail, vamos
dizer assim, para guardar lugar e registrar a data até que efetivamente sentem-se
com sua equipe e definam quais são as emendas que querem apresentar na
segunda e na terça-feira, V.Exa. deixa claro para nós que não haverá a menor
possibilidade de os Relatores Setoriais terem o material para trabalharem seus
relatórios no prazo que aquele calendário definia, que seria amanhã.
Portanto, o prazo do calendário que o Senador quer que seja cumprido,
mesmo com a proposta de S.Exa. também não será.
Nós apenas criamos uma balbúrdia geral, um ambiente ruim na Casa,
colocamos em descrédito a palavra do Presidente da Comissão, colocamos em
descrédito a palavra do Presidente da Câmara e não melhoramos em nada o
calendário, porque os Relatores Setoriais só terão em suas mãos algo para trabalhar
na quarta-feira. Eles não terão nada antes de quarta-feira. E, não tendo nada antes
de quarta-feira, como poderão cumprir o prazo para apresentar seus relatórios? Ou
será que o Senador ignora que a Oposição também tem Relator setorial e que,
obviamente, terá que cumprir o prazo regimental?
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Não faz sentido jogar por terra a palavra do Presidente da Comissão, do
Presidente da Casa, criar todo esse conflito para criar uma falsa impressão de que
nós vamos ter um calendário mais tranquilo. O calendário, em qualquer das
hipóteses, dependerá de acordo. Em qualquer cenário, o calendário depende de
acordo.
E eu quero deixar muito claro: o nosso compromisso de acordo foi feito em
um ambiente de entendimento entre todos. A quebra do entendimento não está
sendo feita pelo PSDB; a quebra do entendimento está sendo feita pelo PT, que se
recusa, neste momento, a aquiescer à decisão acertada de V.Exa. e à decisão
acertada do Presidente da Casa de passar para quarta-feira.
Por que acertada? Porque está óbvio — todos sabem— que há um grande
impasse se será ou não aprovado o orçamento impositivo. Ele poderá não ser
aprovado. Em não sendo aprovado, nós teremos um determinado cenário, até
porque já houve pessoas da base do Governo que anteciparam que a Presidente
pretende vetar o artigo colocado de forma apropriada pelo Deputado Danilo Fortes
na LDO e que trata do orçamento impositivo. Já houve informação clara do Governo
sobre isso.
Se a Presidente pretende vetar o que está na LDO, se não vamos ter
orçamento impositivo, por que exigir que os Deputados apresentem hoje emendas
com reserva de 50% para Saúde, com toda uma regra que não existirá?
Eu já havia alertado sobre isso, inclusive — V.Exa. se lembra —, que nós
tínhamos uma responsabilidade muito grande para com a Casa.
Então eu faço aqui a colocação clara do PSDB: o PSDB entende que o
melhor para o País, neste momento, é mantermos o nível de entendimento. E nós
somos pelo entendimento de que manter para quarta-feira é o mais sensato, é o
correto. E ainda vou além, embora o Senador não esteja me ouvindo: nós nos
dispomos, em mantendo a reunião para quarta-feira, a continuar com o mesmo
espírito de esforço conjugado, de esforço republicano para aprovarmos o Orçamento
antes do Natal. Aí eu acredito que terei da minha bancada, eu que sou o
coordenador, que sou aqui o representante, o Líder, o respaldo para abrir mão de
todos os prazos regimentais por acordo.
Agora, com a minha bancada sendo atropelada, eu posso mostrar a V.Exa...
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Nós temos uma rede social interna, um chat de comunicação, que hoje é um
instrumento eficaz dos Deputados do PSDB, e, ao acabar de conversar com V.Exa.
ontem, mandei a seguinte mensagem a todos eles: "Foi prorrogado para quartafeira". Eu fico desacreditado com a minha bancada. Eu não tenho ambiente para
trabalhar no nível de acordos. É bom que o Senador saiba disso. Ele está me
liberando disso.
Agora, se o PT mantiver o ambiente de acordo para quarta-feira, fica minha
palavra dada a V.Exa., fica a minha palavra dada ao Governo de que que nós
estaremos trabalhando com espírito republicano para aprovar o Orçamento.
Peço licença a V.Exa. para me ausentar. O Deputado Carlos Brandão
assumirá a condição de coordenador de bancada do PSDB e responderá por nós,
pois eu não terei condições de continuar aqui.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Antes de V.Exa. sair, eu queria
fazer o registro de que a última reunião de líderes foi presidida, a meu pedido, pelo
Deputado Bruno Araújo, que é do PSDB. O Deputado Bruno Araújo — eu não tenho
como deixar de registrar — foi absolutamente republicano, pois S.Exa. conduziu a
reunião como eu teria conduzido, cumprindo todos os compromissos do nosso
cronograma. E eu quero agradecer e parabenizar a posição do Deputado Bruno
Araújo, que foi acima de qualquer posicionamento Governo/Oposição.
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Há uma série de inscritos
importantes de serem escutados. Eu vou passar a palavra a V.Exa.
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Só que eu queria explicar algumas
coisas ainda com a presença do Deputado Domingos Sávio.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Então, com a palavra o
Deputado Miguel Corrêa.
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Obrigado, Sr. Presidente e demais
companheiros. Eu queria responder algumas coisas ao Deputado Domingos Sávio.
Deputado Domingos Sávio, eu não estou preocupado com Governo ou
Oposição; eu estou preocupado com a aprovação do Orçamento — o que acho ser
um desejo de todos nós aqui — na forma processual.
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Primeiro, quero esclarecer o que o Presidente disse — acho que é bom a
gente ter isso com clareza, pois, talvez, tenha ficado alguma coisa sem
compreensão —: há possibilidade de se apresentar emenda pelo sistema até sextafeira. Sexta-feira podemos apresentar emendas por fax. Na segunda, basta que o
Parlamentar mande o ofício. Então, segunda-feira não é para mandar a emenda.
A segunda observação que faço em relação a essa informação é que,
Deputado Domingos Sávio, não se coloque isso sobre nossa preocupação. É que,
mesmo as emendas colocadas para a Saúde, se a discussão da Câmara fizer com
que haja liberdade na destinação dos recursos…
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado Miguel Corrêa, quero
registrar a presença do Presidente da Câmara, Deputado Henrique Eduardo Alves.
(Pausa.)
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Cumprimento o Sr. Presidente.
Então, só para completar esse raciocínio, Deputado Domingos Sávio, mesmo
que a Câmara altere a destinação e tire a obrigatoriedade dos recursos da Saúde e
depois o Senado mantenha essa posição também, nós Parlamentares podemos
alterar via sistema. Por exemplo, se estão destinados lá 7 milhões de 200 mil reais
para a Saúde, o Parlamentar poderá alterar. Não se pode mudar e apresentar novas
emendas, mas, por exemplo, se V.Exa. colocou 2 milhões de reais para o Ministério
das Cidades, poderá aumentar esses recursos do Ministério das Cidades. Então,
isso é possível se fazer via sistema. Então não há esse impedimento.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Mas afeta o prazo dos Relatores
setoriais, Deputado Miguel Corrêa. Caso o Parlamentar possa mudar, como o
Relator setorial vai apresentar?
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Deputado Domingos Sávio, essa
mudança pode ser feita inclusive no ano que vem. Não há problema. O sistema
permite essa mudança. O Parlamentar pode mudar o valor, mas não pode alterar as
emendas que foram construídas. Ou seja, V.Exa. não pode criar uma nova emenda
propondo levar o recurso da saúde para levar para outra área. Isso não é possível.
Mas é permitido remanejar valores de uma emenda para outra, o que é possível pelo
nosso sistema, o que não implica nada.
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O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Mas o problema é justamente criar
novas. Por exemplo, se V.Exa. destinou 7 milhões de reais para a Saúde e, de
repente, não mais houver essa obrigação, V.Exa. não vai poder criar nenhuma nova.
Ou seja, vai se estabelecer um ambiente terrível nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Senhores, deixem-me anunciar
que o Presidente da Câmara vai falar agora e que os próximos oradores serão:
Deputado Ricardo Berzoini, Deputado Edmar Arruda, Deputado Danilo Fortes,
Deputado Cláudio Puty.
Eu quero passar a palavra ao Deputado Henrique Eduardo Alves.
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Sr. Presidente, eu não concluí ainda.
O SR. DEPUTADO SANDRO ALEX - Peço a minha inscrição, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Permita-me apenas concluir o
raciocínio. Faltam duas partes do raciocínio
Então a primeira essa, e nós podemos fazer isso, inclusive, no Relatório-Geral
por destaques, Deputado Domingos Sávio. Então, não há esse problema.
O problema que existe é o problema regimental de prazo. Eu queria explicar
isso, inclusive na presença do nosso Presidente: é que, encerrado o prazo de
apresentação de emendas individuais, é possível passar os relatórios aos Relatores
Setoriais.
Segundo o cronograma atual, os Relatores Setoriais receberiam os relatórios
na segunda-feira; e eles teriam até quinta. Eles teriam quatro dias, que nem é o
prazo regimental. Mas, dentro do acordo que nós construímos, eles teriam quatro
dias para apresentar os dez relatórios setoriais, para que votássemos os relatórios
setoriais. Ou seja, após a leitura de sexta-feira e de segunda-feira, poderíamos votar
até quarta-feira os relatórios setoriais. Na quinta-feira ou na sexta-feira o relatório
voltaria para o Relator-Geral; e eu teria, sexta-feira, sábado e domingo apenas para
produção a do Relatório-Geral do Orçamento. Portanto, na segunda-feira faríamos a
leitura e votaríamos na quarta-feira, dia 18. Por fim, votaríamos o texto, dia 19, no
Congresso Nacional.
Quer dizer, qualquer dia de atraso inviabiliza a votação do Orçamento este
ano. É importante que isso fique claro para a Comissão, que fique claro para os
nossos dois Presidentes: alterando esse prazo, os relatores setoriais encerrarão
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apenas na outra segunda, e nós votaremos apenas no final da semana. Quer dizer,
eu teria o relatório em mãos na última semana de dezembro e, portanto, não haveria
prazo suficiente para a votação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Passo a palavra ao Presidente
Henrique Alves e peço silêncio a todos para que possamos escutá-lo.
O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (Henrique Eduardo
Alves) - Agradeço ao Sr. Presidente Lobão Filho, ao Sr. Líder Walter Pinheiro e aos
senhores membros da Comissão Mista de Orçamento.
Sei que é inusitada a minha presença aqui, mas me sinto responsável por
esse imbróglio criado, o qual temos de resolver.
Quero aqui assumir minha responsabilidade, pois não é culpa de nenhum
Deputado. Nenhum Deputado tem culpa do que está acontecendo, porque fomos
nós que assumimos a condução e a responsabilidade desse resultado.
Houve um fato novo ontem na Comissão de Constituição e Justiça que mudou
todo o encaminhamento. Vou explicar por quê. A PEC do Orçamento Impositivo, que
foi uma luta grande de altivez e de independência desta Casa, foi aprovada na
Câmara. O que foi aprovado no Senado — a bem da verdade — a Câmara
indiretamente participou, pois acompanhou todos os entendimentos. E dou aqui o
testemunho de que o que foi construído lá não foi com o desconhecimento da
Câmara. A Câmara participou, por meio do Relator, Deputado Danilo Fortes, e dos
nossos Líderes. Eles participaram daquela construção. A bem da verdade, também
houve a colaboração do Governo, independente do mérito a ser discutido.
O fato é que, quando a PEC retornou à Câmara, meu querido Presidente, o
prazo regimental para aprová-la na Comissão de Constituição e Justiça — a sua
admissibilidade; depois na Comissão Especial, pela qual teria de passar, seria: dez
sessões regimentais para emendas e até quarenta sessões para aprovação. As
outras 30 sessões poderiam ser eliminadas com um acordo geral, algo que a
matéria propicia. Mas, quanto a esse prazo de dez sessões para “emendamentos”,
só um acordo unânime de todos os partidos poderia quebrar esse interstício.
Como não haveria mais o prazo útil de dez sessões para viabilizar a chegada
da PEC do Orçamento Impositivo ao Plenário, fizemos uma proposta aos Srs.
Líderes — e todos concordaram; todos, Oposição e Governo — de quebrarmos o
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interstício, superando o impedimento regimental, para que a PEC pudesse chegar à
Câmara para ser votada a tempo de ser promulgada ainda este ano.
Contudo, na CCJ aconteceu um imprevisto. Respeitosamente, o DEM, por
meio do seu Líder, um dos Deputados mais prestigiados nesta Casa, e faço questão
de declarar isso, o Sr. Deputado Ronaldo Caiado disse que faria apenas em plenário
esse embate político sobre a questão da saúde — questão que se inseriu na PEC do
orçamento impositivo.
Portanto, S.Exa. fez essa colocação na CCJ e conseguiu aprovar, até com o
apoio dos partidos da base do Governo, o desmembramento da PEC,
transformando-a em duas — como se assim se pudesse fazer, como se não
houvesse antes um trabalho sobre o conjunto da obra: o orçamento impositivo...
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (Henrique Eduardo
Alves) - Pois é, mas sobre isso há precedentes na Casa, e nós estamos tentando
rever.
Então, seriam duas PECs: uma do orçamento impositivo e outra do
financiamento da saúde. Isso se transformou em uma luta política, o que inviabilizou
que todos os partidos concordassem com a aquela quebra de interstício das dez
sessões para chegarmos ao Plenário.
Ao se manter essa posição da CCJ, o orçamento impositivo, portanto, está
derrotado, por questão regimental, o que vai frustrar profundamente a Câmara dos
Deputados...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - E o Senado.
O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (Henrique Eduardo
Alves) - E o Senado. Acredito que também frustrará o Senado, já que aprovou por
unanimidade, à exceção de respeitosos sete ou oito votos.
Diante disso, criou-se perante a Câmara um profundo impasse: a insegurança
dos Deputados em relação a que emenda apresentar e em que direção se colocar.
Porque uma coisa é a emenda com 50% obrigatórios para a saúde. Portanto, não
nos preocupamos, porque ninguém apresentou emenda para saúde, já que seriam
obrigatórios 50%, e todos destinaram os outros 50% para outras áreas.
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A não prevalecer, a não ser aprovada a PEC do Orçamento Impositivo, tudo
isso se desmancha. Então, diante dessa insegurança, os Srs. Deputados não tinham
e não têm condições de cumprir o prazo hoje. E eu não fui irresponsável. Parei a
reunião de Líderes, ausentei-me dela, falei com o Presidente que está aqui ao meu
lado, expliquei a S.Exa. o drama da Câmara dos Deputados.
Sei que a LDO já trata da questão do orçamento impositivo, mas quem
garante que, sem a PEC, sem a mudança constitucional, sem um conjunto da obra,
o Governo não irá vetar o orçamento impositivo colocado na LDO pelo Sr. Relator
Danilo Fortes.
Diante dessa insegurança, falei com o Presidente e pedi a S.Exa. um prazo
prorrogado para os Srs. Deputados apresentarem suas emendas. Acertamos o dia
de quarta-feira. E estou dizendo isso em frente ao Sr. Presidente. Contudo. Mas
ouvir hoje aqui que esse prazo não pode ser mais prorrogado, a Câmara dos
Deputados não aceita. E não aceita porque os Srs. Deputados já viajaram e não
tiveram culpa disso. Quando acertei com o Presidente, comuniquei aos Líderes e
informei ao Plenário que isso aconteceria. Eu não posso agora responsabilizar
nenhum Deputado. Nenhum deles, portanto, terá nenhuma responsabilidade pelo
acordo feito por mim e pelo Sr. Presidente da Comissão de Orçamento.
Portanto, fazer isso, não respeitar esse acordo, é dizer que a Câmara não
votará em hipótese alguma um orçamento que vai penalizar de maneira irreversível
os Srs. Deputados que não têm culpa de nada.
Como esta Casa é a “Casa das Soluções Políticas”, e esta é uma solução
republicana, não há que se radicalizar. Esse não é o caminho. Há que se encontrar
uma maneira de conciliar. Como fará Deputado que já viajou e não apresentou sua
emenda porque foi combinado que o prazo seria quarta-feira? Ele vai saber no seu
Estado que o prazo foi mantido e que suas emendas se perderam?... Essa
irresponsabilidade a Câmara dos Deputados não vai cometer. Eu falo aqui como seu
Presidente, independente de partido “a” ou de partido “b”.
Então, não adianta nem radicalizar, nem “emocionalizar”. Vamos ver qual a
maneira para que esse prazo possa ser cumprido na terça-feira à noite, até às 18
horas. Fora disso, vai-se levar a Câmara dos Deputados a tomar a decisão de não
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votar o Orçamento, assumir por que e dizer por quê: porque os Srs. Deputados não
podem ser apenados a esta altura, sem nenhuma previsão desse comportamento.
Sr. Presidente, era isso o que eu pretendia colocar aqui: Qual é a maneira de
contornar isso? Esta Casa é uma casa política e tem de procurar uma solução. Se
não votarmos o Orçamento nos dias 20 a 22, votaremos no dia 28 ou dia 29. O que
não pode é o Deputado não ter sua emenda apresentada sem ter culpa alguma no
resultado desta condução.
Era isso o que pretendia apresentar, assumindo inteira responsabilidade por
esta condução. (Palmas.)
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Muito bem, Sr. Presidente.
Peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - O PSDB não só concorda 100%,
mas também como que o Presidente falou ao final. Portanto, terça-feira, no final do
dia, acho que seria algo que não comprometeria o que se informou aos Deputados e
ajuda em boa parte.
E mais, Sr. Presidente: deixei claro que o PSDB, ao insistir que se mantenha
aquilo que V.Exa. anunciou e que o Presidente da Comissão anunciou ontem, faz
um compromisso claro que envidará todos os esforços para, num ambiente de
acordo, superar os prazos regimentais e dar ao País um Orçamento.
Não há de nossa parte nenhuma intenção de criar dificuldades ao País.
Estaremos prontos para ter uma atitude republicana.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - O PMDB da Câmara também se
solidariza com o Presidente da Casa, com todo o respeito pela grande gestão que
S.Exa. tem feito à frente desta Casa Legislativa, e solidariza-se também com todos
os Deputados que votam o orçamento impositivo.
O PMDB concorda com o Presidente da Casa.
O SR. DEPUTADO SANDRO ALEX - O PPS também, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Um momento, por favor!
O relato do Presidente Henrique Alves vai ao encontro ipsis litteris do que eu
havia feito antes. É certo que S.Exa. havia ligado para mim; e eu havia feito o
compromisso de que aprovaria a proposta nesta Comissão, com uma reunião de
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Líderes. Convoquei a reunião de Líderes para hoje cedo, mas houve a manifestação
contrária do PT.
Eu acho que a forma mais inteligente, agora, de conduzirmos isso é, como
ouvimos o posicionamento do Presidente Henrique Eduardo Alves e a manifestação
contrária veio do Senador Walter Pinheiro, representando o partido do PT e o
Governo, passar a palavra, apesar dos inscritos, ao Senador Walter Pinheiro, para
que, dentro da visão do Presidente de haver um grande acordo político — porque
esta é uma Casa política; e é verdadeiro isso —, possamos achar tecnicamente uma
saída que se coadune com as duas posições, tanto a do Senador quanto a do
Presidente.
Com a palavra o Senador Walter Pinheiro.
O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Bom, primeiro, Sr. Presidente, eu
quero dizer a V.Exa. que o espírito nos move é no sentido de buscar a solução.
Neste momento, Deputado Henrique Eduardo Alves, Presidente da Câmara,
acho que é fundamental o diálogo de V.Exa. com o Presidente do Senado, porque
falo também aqui, inclusive, depois de ter conversado com ele hoje pela manhã, no
sentido da manutenção do prazo de emenda e...
O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (Henrique Eduardo
Alves) - Senador Walter, eu conversei com ele antes de vir para cá. O Senador
Renan está de acordo.
O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Acabei de falar com ele agora,
quando V.Exa. encerrou.
O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (Henrique Eduardo
Alves) - Então, nós falamos ao mesmo tempo praticamente.
O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Então, eu acho que é importante...
O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (Henrique Eduardo
Alves) - Ele me disse que está disposto a qualquer colaboração que venha...
O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Pois é. Quando V.Exa. encerrou, eu
voltei a consultar o Presidente do Senado, independente da questão partidária,
portanto, nesse sentido. E nós estamos tentando mediar. Acho que a gente pode
esticar o dia de hoje.
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A proposta que nós discutimos no Senado, para buscar a mediação era no
sentido da manutenção do prazo, para não ocorrer nenhum tipo de interrupção, até
para podermos também, meu caro Presidente, buscar contribuir para que a gente
demova da ideia um partido que, na Câmara, usando das prerrogativas regimentais,
fez com que uma das propostas — como V.Exa. disse muito bem — construídas
com todas as mãos e que dizia respeito à questão do orçamento impositivo, com a
inclusão, até mesmo, dos recursos para a saúde, não fosse adiante.

Portanto,

devemos solicitar que, num momento desse, a proposta seja retirada, fazendo
contraponto através da questão orçamentária, que é o que V.Exa. reconheceu,
inclusive, como um atropelo a um processo de negociação — e de uma boa
negociação.
Acho que isso é o importante. Quer dizer, é lícito que cada Parlamentar aqui
possa fazer suas emendas, a partir inclusive da utilização de todos os espaços e até
de todas as ferramentas regimentais. Mas todos nós sabemos que uma
admissibilidade, meu caro Presidente, não pode abrigar uma matéria de conteúdo
dessa natureza.
Então, o que nós propusemos foi: como V.Exa. convocou uma reunião para
terça-feira, a gente manteria o prazo e assumiria o compromisso aqui, perante a
Comissão, em se chegando ao entendimento ou não, na reunião de terça-feira do
Congresso Nacional, nós convocaríamos a reunião da Comissão do Orçamento para
terça à noite e, portanto, ainda na terça à noite produziríamos o entendimento.
Caso o resultado seja o de a gente não conseguir votar a peça orçamentária,
nós vamos ter que encontrar um outro caminho. Até como disse muito bem V.Exa.,
vamos perder a oportunidade de perenizar uma das grandes conquistas que eu
quero ressaltar aqui, porque foi feita a partir desta Casa, inclusive num empenho
pessoal de V.Exa., para a gente consagrar essa ação no Orçamento. A PEC não é
nada mais nada menos do que a perenização dessa ação.
A proposta que o Deputado Danilo abrigou na LDO foi exatamente para
cumprir esse período, essa lacuna, para permitir que a gente pudesse fazer o
emendamento na peça orçamentária. Mas isso vale exclusivamente para o
Orçamento de 2014, mesmo assim se conseguirmos manter, com a própria estrutura
de Governo, a possibilidade de não veto nessa matéria, já que a proposta
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apresentada pelo Deputado Danilo tem um problema, qual seja a de que ela não
pôde adentrar na questão dos recursos da saúde. Consequentemente, ficou
mitigada a proposta construída com todas as mãos pelas duas Casas.
Então, quero reafirmar a V.Exa. que o nosso espírito é de colaboração.
Portanto, manteríamos o prazo de hoje, flexibilizando a entrega dos formulários e, ao
mesmo tempo, deixaríamos marcada a data para o processo de reavaliação para a
terça-feira. Em se chegando, meu caro Presidente, a uma situação de acordo;
acordo se fará.
Portanto, todos os Srs. e Sras. Parlamentares teriam a oportunidade de fazer
ou a retificação ou a ratificação, na peça orçamentária, das emendas apresentadas,
tanto as emendas individuais, quanto as emendas de bancada.
Essa seria uma mediação, meu caro Presidente Henrique Alves, até que a
gente tenha oportunidade de dialogar com o outro lado, com quem ficou contra o
orçamento impositivo, para dizer-lhes também o seguinte: "Olha, você vai paralisar
completamente tudo, ou seja, além de nos derrotar no orçamento impositivo,
derrota-nos ainda na questão da peça orçamentária".
Então, devemos abrir o diálogo com esse setor na terça-feira e dizer-lhe:
"Olha, a atitude de vocês na terça-feira pode botar em risco todos os Parlamentares;
pode prejudicar o que seria, inclusive, o desempenho, do ponto de vista da utilização
das emendas, de todos os Parlamentares".
Essa seria uma forma de a gente conduzir.
Então, eu quero manter a proposta, dialogando com V.Exa. aqui e como o
meu Presidente lá no Senado, no sentido de hoje manter o prazo e de flexibilizar a
entrega, com os formulários chegando até via fax. E já fica determinado aqui que
terça-feira à noite a gente faz a reavaliação desse processo. E, portanto, daremos o
encaminhamento terça-feira à noite, já com o resultado da reunião que V.Exa. vai
fazer na terça-feira. E se essa reunião for uma reunião que caminhe para um
processo de acordo na PEC, tranquilamente a gente reabre o prazo. Se não for para
o atendimento à PEC, a gente pode, inclusive, permitir a retificação dos Srs. e Sras.
Parlamentares nas suas emendas. Portanto, não prejudicaria. E a gente não
cometeria, Presidente, dois atropelos — e V.Exa. citou um deles. Um

atropelo

foi

usar a admissibilidade para fazer a mudança na PEC; agora, alguém que usou esse
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argumento lá na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania transferiu esse
argumento para fazer um outro atropelo na nossa Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Passo a palavra para o
Presidente Henrique Eduardo Alves.
O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (Henrique Eduardo
Alves) - Só para esclarecer.
Há uma dificuldade de ordem prática, de ordem técnica: não haveria
retificação nem ratificação possíveis, porque as emendas não foram apresentadas.
Se elas tivessem sido apresentadas, poderíamos fazer a retificação ou a ratificação
na terça à noite. Mas não poderá haver nem uma coisa nem outra, porque as
emendas não foram apresentadas, diante da notícia do adiamento.
O que eu proponho como conciliação é: em vez de ser quarta-feira à noite,
passaria a ser terça-feira às 18 horas. Anteciparíamos 24 horas num esforço de
colaboração, porque esse risco eu não posso assumir pelos Srs. Deputados que
amanhã serão apenados. Eu não posso assumir essa responsabilidade.
Então, a nossa proposta é antecipar para terça feira, às 17 horas ou às 18
horas. Acho que é uma coisa mais razoável.
Fica aqui a proposta, em razão de impossibilidade técnica.
(Não identificado) - Presidente Lobão, pelo PDT. Eu só gostaria...
O SR. DEPUTADO CARLOS MAGNO - Eu só gostaria...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Só um minuto. Pela ordem aqui,
por uma questão de ordem, apesar de o assunto estar entre quem propõe e quem
está criando...
O SR. DEPUTADO CARLOS MAGNO - Eu só quero ajudar...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) -...o embaraço, vou ouvir
excepcionalmente V.Exa., por uma questão de ordem.
O SR. DEPUTADO CARLOS MAGNO - Está.
Senador Walter Pinheiro, a questão da Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania nós não podemos trazer para este fórum de debate aqui. É uma
decisão da Casa. Vamos focar aqui no caso do Orçamento.
Eu entendo o seguinte: não é necessário fazermos qualquer documento para
endossar, pois acho que o acordo está acima de tudo. E pelo que eu senti ontem, na
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reunião do Colégio de Líderes, nós só temos que vencer uma etapa. E qual é? É o
DEM, através do Deputado Ronaldo Caiado. Porque nós tivemos parte do DEM de
acordo; a posição pessoal do Deputado e a posição do PSDB, que foi bem claro
com relação ao apoiamento.
E nós estamos conscientes de que, para conseguirmos o orçamento
impositivo nesta Casa, vamos ter que pagar um preço. E qual é o preço? Os 50% na
saúde, que é uma questão de mérito, que foi discutida e aprovada.
Então, eu acho, Senador Walter Pinheiro...
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO CARLOS MAGNO - Não, ele está conversando ali. Ele
está buscando um entendimento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Ele está buscando o
entendimento. Está correto.
O SR. DEPUTADO CARLOS MAGNO - Está correto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Está namorando. (Risos.)
O SR. DEPUTADO CARLOS MAGNO - É. (Risos.)
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO CARLOS MAGNO - Não. Espera. Deixe-o buscar o
entendimento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Vamos aguardar. De repente
sai uma solução aqui.
O SR. DEPUTADO CARLOS MAGNO - É.
O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Sr. Presidente, enquanto ele está
ao telefone, eu queria trocar uma ideia com V.Exa. e todos os colegas.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Pode falar, Deputado Weverton
Rocha.
O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Na sugestão colocada aqui pelo
Senador Walter Pinheiro, Presidente Henrique, o prazo não é até hoje, é até
amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não, é até hoje e eu poderia
prorrogá-lo até amanhã.
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O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Regimentalmente, até amanhã,
então.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Isso. Independente do Colégio
de Líderes.
O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Eu estou colocando aqui o
seguinte: no sentido de saber se todo mundo aqui vai se unir para resolver ainda
este ano. Esse prazo até amanhã é no sistema. Se a gente tiver garantido que o
formato é esse, de 50% para a saúde, eu vou para o Maranhão daqui a pouco, e lá
do meu Estado eu vou autorizar o meu gabinete a lançar no sistema, porque
segunda ou terça-feira vou ter que entregar meu formulário. Eu não estou fazendo
aqui a divisão do recurso de um Ministério todo para mim. É uma emenda pequena
que não dá para nada.
Esse embaraço todo está criado. E, como foi falado, o nosso fórum é lá na
Comissão de Constituição e Justiça, mas eu preciso registrar aqui para o Presidente
e fazer uma crítica, porque sou da base do Governo, e ontem eu falei. O Deputado
Danilo Forte ficou sozinho lá. Depois de toda a confusão feita, foram tentar resolver.
Porque não era para a gente deixar acontecer aquilo ali. Foi totalmente
desarticulado.
Eu não entendo, às vezes, como este Governo se diz tão grande dentro desta
Casa e deixa acontecer um problema primário desse. E agora a gente está aqui
batendo cabeça com o Congresso. Mas, aconteceu o problema? A gente tem como
fazer uma força-tarefa para até amanhã lançar no sistema e segunda e terça
entregar o formulário. Senão o ano que vem não existirá. Serão 3 meses úteis e o
resto não existirá. Vocês sabem disso.
Para terminar, se não houver orçamento, não houver emenda, eu só estou
falando aqui para os nossos Prefeitos, porque para mim a ação política não é para o
meu umbigo. Primeiro que eu nunca tive, eu entrei agora. Então, estou acostumado
a trabalhar sem isso.
A minha preocupação é com os Prefeitos. Estou aqui com o ex-Deputado
Edivaldo Holanda Júnior, Prefeito de São Luís do Maranhão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Quero registrar a presença do
Deputado Edivaldo Holanda Júnior, Prefeito de São Luís do Maranhão.
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O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Estou preocupado com um monte
de problemas que o Brasil está vivendo, e a gente vai parar o País por não ter
orçamento. É muito grave esta situação.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Pela ordem, Deputado Colbert.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Senador Lobão, eu gostaria de
ponderar — e agradeço a V.Exa. permitir que eu fale, sou Vice-Líder do partido na
Câmara, não participo neste momento da CMO — que quem fez a proposta de
adiamento foi o Presidente da Câmara dos Deputados. Quem está sentado à mesa
não é o Deputado Henrique Eduardo Alves, é o Presidente da Câmara dos
Deputados, o Presidente da nossa instituição.
Acho que a proposta feita por S.Exa. — e eu participei da reunião ontem — foi
para tentar resolver a situação. Empenha-se a palavra do Presidente e, neste
momento, eu estou entendendo que pode uma decisão contrária à proposta de
S.Exa. atingi-lo diretamente, até porque S.Exa. também é responsável por isso.
Vejo que o Governo, agora, tem que ter o entendimento de que um dos seus
aliados mais fortes que há nesta Casa é o seu Presidente. Quem senta nesta
cadeira é o Presidente da instituição e não simplesmente o Deputado Henrique
Eduardo Alves.
Neste momento a proposta feita pelo Deputado Henrique, e anunciada
publicamente ontem... Eu estava com o Senador Walter ontem, o coordenador da
nossa bancada está na Bahia, não está mais aqui para...
O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - V.Exa. deve ter ouvido quando eu
disse: “Vai ter reunião amanhã de manhã”.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Exatamente.
O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Não teve decisão sobre adiamento.
Correto?
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - V.Exa. foi correto.
O nosso coordenador está na Bahia, em decorrência disso. Já não está aqui
para poder fazer as assinaturas necessárias.
Quero concluir dizendo que o respeito à proposta do Presidente da Câmara
dos Deputados Henrique Eduardo Alves, no meu entendimento, no Governo, é o que
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tem que acontecer para preservá-lo. Caso contrário, nós estaremos atingindo
inclusive a autoridade do Presidente Henrique Eduardo Alves.
Muito obrigado a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Muito obrigado, Deputado
Colbert.
Eu deixei alguns Deputados falarem pela ordem para dar tempo de haver aqui
um acordo. Nós chegamos a um pequeno início de acordo. Ficou decidido aqui que
vou suspender a reunião por 1 hora, nós vamos nos encaminhar até o Presidente
Renan Calheiros...
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Para 1 hora, Sr. Presidente? É
muito tempo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não, para daqui a 1 hora, não
para 1 hora da tarde.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Não, 1 hora eu estou dizendo que
é muito tempo. E os Deputados da Casa...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - O Senador Walter Pinheiro
pediu para o início da tarde.
De qualquer forma, nós vamos agora com o Presidente da Câmara ao
Presidente do Senado, e acho que a conversa lá não deve demorar 1 hora. Então,
vamos transferir para daqui a 30 minutos. Pode ser?
O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (Henrique Eduardo
Alves) - Quero dar apenas uma contribuição.
A tomada de qualquer decisão contrária será um tiro no pé, porque, de
repente, não dará quórum na Câmara. Eu não vou convencer os Deputados que
forem — entre aspas — “enganados”, porque eles vão reagir não dando quórum
para se votar nem LDO, nem Orçamento, nem nada. Então, não adianta. Vamos ser
realistas.
(Não identificado) - É isso mesmo, Presidente.
O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (Henrique Eduardo
Alves) - Se a Câmara não for respeitada naquilo que foi acordado entre mim e o
Presidente da Comissão de Orçamento, simplesmente a reação da Câmara, terei
que compreender, é não dar quórum, e aí inviabiliza tudo.
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Então, quero alertá-los para essa dificuldade.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Só um segundo.
Nós vamos nos dirigir agora ao Presidente do Senado para fechar esse
acordo do PT e resolver isso definitivamente.
A reunião está convocada para as 11 horas.
(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Está reaberta esta reunião da
Comissão Mista de Planos e Orçamentos.
Nós tivemos agora com os dois Presidentes, da Câmara e do Senado, e ficou
decidido pelos dois Presidentes que a decisão será desta Comissão, respeitado o
Regimento.
Como não há unanimidade entre os Líderes partidários, ficou determinado
que a quebra do Regimento não será possível. Portanto, esta Comissão não poderá
transpor para quarta-feira o limite do prazo de emendas.
Em contrapartida, é da minha alçada — eu tenho o poder para tanto, de
dentro do Regimento — ampliar a data de apresentação das emendas de hoje, que
vence hoje, às 18h30min, para amanhã, às 18h30min, permitindo, portanto, aos
Deputados que apresentem suas emendas. E sugiro aos Deputados que o façam
também pelo sistema. E peço a esta Secretaria que comunique a todos os
Deputados e Senadores que apresentem suas emendas através do sistema, através
dos seus gabinetes, que hoje estão funcionando, inclusive até amanhã, e que esta
Secretaria receba por fax os devidos formulários na segunda-feira, e as bancadas
também.
Na terça-feira, eu estou convocando uma reunião para as 18 horas, já tendo
sido resolvido, acredito, todo impasse criado dentro da Câmara dos Deputados em
relação ao orçamento impositivo, para que esta Comissão possa deliberar e decidir
sobre aumento ou não de prazo.
Então, fica convocada para as 18h30min a reunião desta Comissão.
Eu passo a palavra agora ao Deputado Danilo Forte, para que ele possa se
manifestar em relação à reunião que participou.
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Quero me inscrever como Líder,
Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Logo após a palavra do
Deputado Danilo...
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Pode inverter.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Então, invertido. Com a palavra
o Deputado Ronaldo Caiado, como Líder.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Vou respeitar o Líder das oposições,
Deputado Caiado, que tem colocado esta Casa em muita efervescência.
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Muito obrigado, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Parlamentares, nós precisamos esclarecer aqui alguns pontos que
estão sendo colocados e que não são verídicos.
Em primeiro lugar, precisamos deixar claro, para que todos desta Comissão
saibam, que, quando o Deputado Henrique Eduardo Alves propôs a apresentação
do orçamento impositivo, as emendas individuais dos Deputados jamais foi discutida
em plenário. E eu desafio aqui o PT e a base do Governo a dizerem que, em alguma
hora, haveria vinculação transferida, para a Constituição brasileira, de patamares de
financiamento da saúde. Então, vamos resgatar a verdade. A verdade é esta: nós
aprovamos aqui um projeto de emenda constitucional específico para emendas
individuais dos Deputados Federais.
Agora, se o Senado Federal achar que tem o direito de, por trás de uma
emenda constitucional como essa, assaltar a saúde da população brasileira —
repito: assaltar a saúde da população brasileira —, ir contra a um projeto de
iniciativa popular de 2 milhões e 400 mil assinaturas, cujo Relator é do PMDB, o
Deputado Osmar Terra; se o Senado Federal achar que pode incluir um texto que
nunca existiu acordo para ele; e, por várias vezes, eu pedi a participação do
Henrique Eduardo Alves para que fosse ao Senado e não contaminassem essa
proposta de emenda de orçamento impositivo — ela vem do Senado com o maior
golpe que pode ser dado na saúde da população brasileira, é isso que tem que ficar
bem claro, eu pergunto: qual é o Deputado aqui que vai ter coragem de dizer “Eu
defendi meus 12 mil reais de emendas individuais, eu vou poder liberar 12 mil reais
e já fixei que a saúde, por norma constitucional agora, vai chegar a um máximo de
2,6 bilhões a mais”, no momento em que nós temos milhões de pessoas morrendo
neste País e sendo desatendidas por falta de orçamento?
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Que Parlamento é este que tem coragem de aprovar uma emenda
constitucional para se autobeneficiar em detrimento da saúde da população
brasileira? Que Parlamento é este? Qual é a credibilidade que tem um Deputado
Federal para dizer: “Eu quero meus 12 milhões de emendas, e a saúde que se lixe!”.
Isso é um desrespeito! Não abro mão da prerrogativa. O Sr. Eduardo Cunha sabe
que a Comissão de Constituição e Justiça tem o direito, sim, de poder desmembrar a
emenda constitucional, porque ela não foi tratada na Câmara dos Deputados. A
Câmara dos Deputados não é apêndice do Senado Federal. O Senado Federal que
resolva os problemas deles, nós resolveremos os nossos. É inaceitável, inadmissível
essa campanha que está sendo feita, que eu estaria contra a emenda individual,
sendo que se paga aos Deputados. Isso é uma mentira! Isso é um gesto covarde de
quem quer hoje tripudiar em cima da saúde da população brasileira e de quem não
quer deixar que a gente atenda à reivindicação de 2 milhões e 400 mil brasileiros,
que querem 10%.
Dez por cento — para explicar aos Srs. Parlamentares — é igual 18,75% da
renda líquida. Vocês sabem o que colocaram na proposta que veio do Senado?
13,2%, chegando a 15% da renda líquida daqui a 5 anos. Esse é o maior golpe que
está sendo dado na saúde! Eu digo aos Deputados aqui que, à hora em que
chegarmos à campanha eleitoral, a Presidente vai dizer: “Não posso botar mais
nada para a saúde, sabem por quê? Porque os Deputados e Senadores definiram
esse patamar aqui para a saúde. Vocês vão reclamar com os Deputados. Eles, para
liberarem as suas próprias emendas, estipularam que a saúde vai morrer asfixiada e
que as pessoas vão morrer nas filas e nos corredores dos hospitais”. Essa é a
realidade!
Eu quero saber: que farsa é essa que fará com que as pessoas venham
rotular o Democratas, ou o Deputado Ronaldo Caiado, contra a aprovação do
Orçamento? Fiz a proposta em plenário ontem. Por que não aceitam? Vamos votar
as 2 PECs. Abrimos mão da Comissão Especial dos 10 dias. Votamos a PEC do
orçamento impositivo e votaremos a PEC do financiamento da saúde. Vamos votar
as duas? Não, a base do Governo não quer. O PT não quer. Não quer por quê?
Porque quer fraudar o orçamento da saúde e quer jogar nas costas de Deputados e
Senadores a responsabilidade pelo caos da saúde no País.
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Eu encerro, Sr. Presidente, dizendo que — se for aqui golpeado pelo
Presidente da Casa, se ele acolher a questão de ordem do Eduardo Cunha, que não
procede e não tem sustentação, e se for golpeado e ele cancelar a decisão da
Comissão de Constituição e Justiça — eu, na Comissão Especial, vou exigir o
cumprimento dos 10 dias, aconteça o que acontecer! Entre emendas individuais e a
defesa da saúde da população brasileira, eu vou guerrear até o último minuto para
defender o orçamento da saúde nesta Casa. Não acho digno que Parlamentares se
preocupem com os seus interesses pessoais, em detrimento do caos instalado hoje
na saúde deste País.
O Senado Federal não tinha direito de embutir matéria estranha ao texto.
Nada tem a ver orçamento impositivo com financiamento da saúde — são temas
totalmente equidistantes. É golpe! É golpe mandado pelo Executivo! E nós não
estamos aqui para sermos tutelados pelo Executivo e muito menos pelo Senado
Federal. Essa é a posição do Democratas. Se o PT não quiser abrir prazo, é
problema do PT. Nós vamos continuar nessa trincheira de luta e vamos com todas
as nossas prerrogativas regimentais, mesmo sendo golpeados pelo Presidente da
Casa, nós continuaremos com as nossas prerrogativas da Comissão Especial. E se
quiserem um jogo honesto, que tenham a coragem, então, de o Governo aprovar a
PEC do financiamento da saúde e ponha lá os Deputados Federais para aprovarem
13,2% para a saúde. Vamos ver se ele tem essa coragem toda! Eles querem
vincular os temas, porque sabem que não tem como aprovar uma excrescência
dessa. Então, vendem para o pobre do Deputado 12 milhões de emendas e jogam
ele contra a sociedade brasileira.
O Governo está mal: 78% desaprovam o Governo Dilma e ela quer repassar
os 78% como sendo responsabilidade do Congresso Nacional.
Agradeço a V.Exa., Sr. Presidente, o tempo de Líder que tive. Vim aqui para
reforçar a minha posição e dizer que não abro mão dela e, como Líder do
Democratas, vou vocalizar e levar ao conhecimento da população brasileira esse
escândalo, essa armadilha, esse golpe que está sendo montado na Casa para
tentar, sem dúvida nenhuma, penalizar a saúde da população brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Senhores, eu quero registrar a
minha posição não como Presidente desta Comissão, mas como Senador da

29

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 2113/13
28/11/2013

República e como membro do PMDB. Eu divirjo radicalmente da posição do
Deputado Ronaldo Caiado e quero explicar o porquê.
Primeiro, o Senado não anda a reboque da Câmara dos Deputados. Nós não
somos subordinados aos Deputados, temos a nossa independência e, diferente do
que disse o Deputado Ronaldo Caiado, temos, sim, a liberdade de alterarmos,
complementarmos, suplementarmos, fazermos o que o Senado decidir fazer com
relação a qualquer matéria que saia da Câmara para o Senado. Então, é nossa
prerrogativa e nosso direito.
Segundo, o Senado, de forma democrática, alterou, botando 50% para a
saúde, das emendas parlamentares, inclusive, uma emenda de autoria de Senador
do meu partido, meu Líder, inclusive, Senador Nilson Oliveira, nas seguintes
condições: de forma muito madura o Senado chamou à negociação a Câmara dos
Deputados. Essa negociação ocorreu dentro do gabinete do Presidente Renan
Calheiros, junto com o Presidente da Câmara dos Deputados e quase todos os
Líderes, senão todos eles, da Câmara dos Deputados. Foi acordado...
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Mas quase todos.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu estou terminando de falar.
Sim. Então, que sejam quase todos, com exceção do Deputado Ronaldo
Caiado.
Foi acordada, inclusive com a presença do Governo, a ampliação do limite de
receitas correntes, de 1% para 1,2%, justamente para compensar que os Deputados
colocassem 50% das suas emendas para a saúde. Isso não altera a meta
orçamentária legal do Governo de investir na saúde, apenas aumenta os recursos
da saúde, portanto, ajudando esse sofrido setor brasileiro que é a saúde.
Então, o Senado agiu corretamente ouvindo a Câmara, conforme o acordo de
todos os Líderes. Isso foi resolvido e fechado no Senado. Mas chegou aqui à
Câmara, e para que isso ocorra dentro dos prazos, é preciso que haja a
unanimidade dos partidos para que possa ser quebrado o interstício de 10 sessões
na discussão do orçamento impositivo.
O Democratas se posicionou contra todos os outros partidos desta Casa, da
Câmara dos Deputados Federal.
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Então, o Senado, depois da reunião de hoje, dita pelo meu Presidente Renan
Calheiros, não se mete na questão da Câmara. Ela tem a sua independência para
resolver os seus problemas, o problema que a própria Câmara criou no orçamento
impositivo. O Senado nada tem a ver com isso. Esta Comissão está pagando o
preço pelo problema criado dentro da Câmara dos Deputados em relação ao
orçamento impositivo. Se há hoje um vácuo que não diz ao Deputado o que fazer
com sua emenda, se ele bota ou não 50% para a saúde, isso não é
responsabilidade do Senado Federal. Foi um problema criado pelo Democratas,
ontem, e por alguns Deputados do PT, ontem, na CCJ da Câmara dos Deputados.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Muito bem. Então, esta é a
situação hoje do que está acontecendo.
Eu vou passar a palavra, pela ordem, ao Deputado Danilo Forte, depois, ao
Senador Walter Pinheiro e ao Deputado Weverton Rocha para que a gente possa
aqui deliberar.
Vou passar a palavra a V.Exa. a seguir, se desejar. Logo após, vou deliberar
o que a Presidência desta Comissão decidiu.
Os dois Presidentes da Câmara dos Deputados, apesar de discutirem durante
grande parte da manhã, não chegaram a um consenso. Não chegando a um
consenso, esta Presidência vai decidir por sua autonomia.
Passo a palavra ao Deputado Danilo Forte.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
Sras. e Srs. Senadores, primeiro, eu quero deixar claro que ontem na Comissão de
Constituição e Justiça, onde foi gerado o impasse, não houve nenhuma mobilização
com relação à articulação política da base do Governo. E, quando nós fomos
informados, lá na liderança do PMDB, sobre o processo de votação e como estava
sendo feita a votação, eu e o Deputado Edio Lopes, nos encaminhamos exatamente
para a CCJ para colocar lá, com altivez e com convicção, o acordo que tinha sido
celebrado entre os partidos da base do Governo, no encaminhamento da resolução
da PEC do Orçamento Impositivo no Senado, do qual participou o Senador José
Agripino Maia, que estava presente conosco. E, na volta para a Câmara, foi gerado
esse impasse ontem na CCJ.
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O nosso Presidente, Senador Lobão, tem toda a razão, quando diz que nós
estamos pagando um preço por um impasse que não foi gerado por nós. Mas a
realidade existe e a gente tem que buscar, dentro de uma Casa política, no caso a
Legislativa, uma solução política para o problema. É natural, e o Deputado Caiado
tem todo o direito, como Líder da Oposição, com o vigor e a contundência com que
tem as suas convicções, de fazer o seu discurso, de fazer a sua pregação, de fazer
o seu entendimento, nós temos também todo o direito de discordar parcial ou
totalmente do seu entendimento, mas o que nos preserva é a postura que o PMDB
sempre teve nesta Casa de fazer e cumprir os acordos de votação. O PMDB tem-se
pautado por isso.
Diante dessa situação que foi gerada e do impasse que foi colocado, nós
temos uma regra. A regra está ditada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias para
2014, que, num esforço que nós fizemos muito grande — e agradeço à Comissão e
a todos os Líderes partidários, inclusive ao Líder Ronaldo Caiado —, conseguimos
votar lá na Comissão — o Deputado Claudio Cajado foi nosso grande parceiro nisso
—, conseguimos votar lá no plenário, até para dar lastro do ponto de vista político e
operacional a que nós tivéssemos essa grande vitória de autonomia do Poder
Legislativo em relação ao Poder Executivo, relativa ao orçamento impositivo.
Eu acho o orçamento impositivo uma vitória do Poder Legislativo, que é uma
luta que vem desde o Império, desde quando o Brasil era regido pelo sistema
imperial, D. Pedro I, quando fez a primeira Assembleia Constituinte, em 1824, já
lutava por um orçamento impositivo.
Mas os fatos estão colocados. Infelizmente, o desejo dos homens muitas
vezes é diferente dos regimentos e das vontades estabelecidas nas leis e nos
comportamentos. Então, nós tentamos neste momento fazer com que os Deputados
não se sintam prejudicados. Mesmo eu tendo sido o Relator da LDO, mesmo eu
tendo desprendido energia, tempo, trabalho, dedicação, com todos os colegas desta
Comissão, para fazermos uma LDO, que é a LDO mais avançada que foi feita por
esta Casa, que contou com a concordância e com a conveniência do Governo, nós
conseguimos votá-la. E agradeço à Ministra Miriam Belchior o compromisso que teve
conosco na elaboração da LDO, no processo de não criar embaraço para a votação,
sempre buscando a articulação e o diálogo entre o desejo do Legislativo e do
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Executivo, que é o executor do Orçamento, que é quem responde junto aos órgãos
de controle, aos Tribunais de Conta, ao Ministério Público, a responsabilidade de
conduzir a gestão orçamentária do País.
Então, regramento há, porque, inclusive, o Relator da LOA, o nosso Deputado
Miguel Corrêa, de Minas Gerais, atendeu a todos os encaminhamentos que estavam
na LDO com relação à Lei Orçamentária, que é a lei fiscal, que é a lei contábil, que é
a lei que coloca os números nas diretrizes orçamentárias previamente aprovadas.
Foi gerado um impasse. Diante desse impasse, a Casa simplesmente se viu
num momento de dúvida, de incerteza, e alguns, inclusive, como o Deputado
Cajado, que tem a compreensão que não deve colocar parte do seu orçamento para
a saúde... Então, diante desse fato, nós temos um nó que precisa ser desatado,
porque se prevalecer o entendimento no prosseguimento da PEC, haverá uma
concordância natural com o encaminhamento que está sendo dado de 50% das
emendas para a saúde e 50% livres com relação aos demais Ministérios. E haverá
também a manutenção do compromisso do 1,2% da receita corrente líquida com
relação a esses investimentos, senão há também uma pressão de setores do
Governo de não cumprir o acordo da PEC do Orçamento Impositivo, inclusive
preanunciando o veto ao artigo da LDO que prevê isso.
Nós temos que ter consciência do momento político que estamos vivendo. E é
por isso que ontem, na reunião que houve do Presidente com todos os Líderes de
todos os partidos, da Minoria e do Governo, na Câmara dos Deputados, o Deputado
Henrique Eduardo Alves foi muito claro: “Precisamos de um tempo para maturar o
assunto”. Ele tratou com total lisura esse processo, pediu a todos os Líderes que
tivessem a compreensão do momento que estamos vivendo.
Alguns Líderes que de manhã tinham encaminhado na CCJ a votação
contrariamente à PEC da forma como veio do Senado fizeram a revisão de suas
posições, a ponto de, na reunião dos Líderes com o Deputado Henrique, já exalar
outro procedimento — alguns partidos, inclusive da Oposição —, para que a Câmara
não perdesse essa oportunidade de votar o orçamento impositivo.
Diante dos fatos, inclusive por uma proposição do Deputado Caiado, que lá
estava presente, não foi fechada nenhuma posição de atropelo. Muito pelo contrário,
a posição fechada foi de busca da construção do diálogo, e foi prorrogada para
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terça-feira da semana que vem novamente uma reunião com todos os Líderes e com
o Presidente Henrique para saber qual o procedimento que a Casa, a Câmara dos
Deputados, tomará com relação a esse impasse gerado na CCJ.
Não ficou nada definido, inclusive o Deputado Eduardo Cunha, Líder do meu
partido, apresentou uma proposição, que poderia apresentar um recurso, mas é
lógico que o entendimento dos Líderes será superior à vontade que ele teve naquele
momento de fazer um recurso interpelando a questão da admissibilidade e do mérito
na CCJ.
Diante desses fatos, na CMO — aqui é uma Casa política —, a maior
Comissão do Congresso Nacional, Comissão Mista que tem uma preocupação
importante diante de um momento fático, nós temos um prazo para votar esse
Orçamento. É importante que a bancada do PT compreenda que esse prazo hoje
também é importante para o Governo. O caos da não votação com o acordo que foi
feito na votação da LDO impede o Governo de colocar nas despesas ressalvadas
para o ano que vem as obras inacabadas, inclusive do PAC, e alguns programas
que são importantes para o Governo, atendendo a uma solicitação do DEM nesta
Comissão para acordar a votação, diante do fato também de que nós temos aqui o
PLN 13, de 2013, que requer uma revisão das metas feitas pelo PPA no momento
em que o País precisa de tranquilidade e segurança na área financeira para tocar os
seus investimentos, para manter equilibrada a política fiscal do Governo diante das
ameaças de inflação, diante da ameaça — ameaça, não, agora é real — de aumento
da taxa de juros, que aumentou ontem para 10%, voltou aos dois dígitos, diante da
insegurança das metas de crescimento do País.
Novamente aqui eu quero deixar claro que isso prejudica principalmente o
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A Ministra Miriam Belchior vai ter
que responder pessoalmente em relação a essa questão porque ela é responsável
pela prestação das contas públicas em nosso País, e eu não quero vê-la
constrangida a ter que responder a isso através dos órgãos de controle e dos
Tribunais de Contas. Eu acho que a gente poderia fazer um consenso. E o consenso
apresentado aqui pelo Deputado Henrique Eduardo Alves nos coloca numa posição
de defesa da Câmara, numa posição de defesa dos colegas Parlamentares que
estão esperando essa decisão do Colégio de Líderes com o Presidente, que não cria
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ressentimentos, mágoas, raivas, ódios, em relação a não terem sido contemplados
nas suas emendas na apresentação real, não constrange o nosso Presidente da
Comissão a ter que cumprir ou desejar fazer alguma informalidade, que
posteriormente poderá ser questionada do ponto de vista ético na condução dos
trabalhos. O Presidente tem conduzido com total lisura esta Comissão,
democraticamente, ouvindo todo mundo, indo à exaustão no debate, colocando em
votação os temas.
Nós do PMDB, coordenado por mim nesta bancada, reafirmamos a
proposição apresentada pelo Presidente da Casa, Deputado Henrique Eduardo
Alves. Já coloco de antemão que, não obtendo sucesso com relação à prorrogação
do prazo, a bancada do PMDB na Comissão vai pedir verificação de quórum e não
tomará nenhuma outra deliberação enquanto não for decidido todo o cronograma.
Esta Comissão é acostumada, e está aqui o Deputado Raimundo Gomes de
Matos, a votar sábado e domingo, quando é necessário, para concluirmos a votação
do Orçamento. Temos um período extra entre os dias 22 e 30. A gente pode votar o
relatório definitivo do Deputado Miguel Corrêa nos dias 27, 28 e 29, sem nenhum
constrangimento para todos nós, até porque esta é a Comissão que mais trabalha
na Casa, e a gente pode fazer a revisão do cronograma ganhando esse prazo para
não prejudicar os Deputados ausentes. Depois da informação que foi dada ontem,
mesmo com todo o avanço tecnológico de informação que o Brasil tem hoje, a gente
pode ter certeza de que alguns Deputados serão prejudicados. O assessor
parlamentar sozinho não tem autonomia para fazer o encaminhamento; às vezes,
não encontra o Parlamentar. Os Parlamentares, na sua grande maioria, já estão
visitando as suas bases no interior do País. Nós temos regiões extensas
territorialmente que não têm Internet, principalmente nas Regiões Centro-Oeste e
Norte.
Então, eu acho que a gente poderia aqui, num gesto de grandeza e
reconhecimento desta Comissão para com os demais companheiros da Casa
Legislativa, prorrogar o prazo até terça-feira, 18 horas, como propôs o Presidente
Henrique Eduardo Alves, pelo menos, porque o compromisso dele no plenário foi
quarta-feira — mesmo assim ele será questionado — e não haverá nenhuma
prejudiciabilidade do ponto de vista político para o andamento. Prejudicados
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ficaremos, sim, se ficarmos com um Presidente que não pode cumprir um
compromisso assumido, inclusive de comum acordo com o Presidente da Comissão
Mista de Orçamento. Quando o Presidente Henrique relatou aos Líderes, todos eles
estavam presentes. No acordo estava o Deputado José Guimarães, Líder da
bancada do PT; no acordo estava o Deputado Arlindo Chinaglia, Líder do Governo
na Câmara dos Deputados, que inclusive me ligou hoje de manhã chateado porque
realmente não estava sendo cumprido o acordo por parte dos setores do Governo. A
gente precisa exatamente dar andamento a essa proposição.
Então, deixo aqui muito clara a posição da bancada do PMDB nesta Casa, a
qual eu tenho a responsabilidade e a indicação do meu Líder para liderar nesta
Comissão. O PMDB topa o acordo de prorrogação do prazo até terça-feira, às 18
horas, como disse o Deputado Henrique Alves. Em não se fazendo esse acordo, o
PMDB pede verificação de quórum e nós vamos redefinir todo o quadro da
mobilização da CMO para a votação final do Orçamento.
Meu muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Danilo
Forte.
Eu vou passar a palavra agora ao Deputado Berzoini, depois ao Deputado
Caiado como Líder, que pediu a palavra por mais 1 minuto para poder se posicionar,
e finalmente ao Senador Walter Pinheiro. Com a palavra o Deputado Berzoini.
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Presidente, eu estava fora da sala
e fui informado de que V.Exa. fez uma referência ao PT como um dos responsáveis
pela questão da CCJ.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Alguns Deputados.
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Alguns, não. Votamos 12
Deputados, voto unânime na bancada do PT, todos rejeitando a proposta do
Deputado Caiado; isso consta no registro, até porque hoje na CCJ é votação
eletrônica. Então, a votação foi unânime.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado Berzoini, peço
desculpas a V.Exa. se cometi esse equívoco. Eu apenas transmiti o posicionamento
que o Deputado Danilo Forte havia passado a mim de que ele foi um dos únicos que

36

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 2113/13
28/11/2013

defendeu e alguns Deputados do PT haviam se posicionado em acordo com a
posição do Democratas.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Não.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Vou passar-lhe a palavra,
Deputado Danilo. Calma.
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - É importante que se esclareça,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Se eu interpretei mal, peço
desculpas a V.Exa., representando todos os Deputados do PT, a quem eu
injustamente fiz a referência negativa.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - O que foi colocado na reunião é bom
que fique claro.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Então, eu gostaria que o
Deputado Danilo Forte esclarecesse.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Vou falar para não ter problemas. Foi
colocado o seguinte: que, quando nós fomos avisados e nós chegamos à Comissão,
o Deputado João Paulo Lima, do PT do Recife, estava com posição contrária à
votação, até porque ele fez um discurso contra o orçamento impositivo — o
Deputado Guimarães inclusive foi para lá —, e o PT e o PMDB, até então, e o Líder
do Governo na Comissão, que era o Deputado Osmar Serraglio que estava
respondendo pelo Governo, estavam encaminhando obstrução, e a partir daí foi que
nós começamos a encaminhar contra a proposição apresentada pelo Deputado
Ronaldo Caiado. Essa é a verdade dos fatos. Aqui quero deixar muito claro: dos 22
votos, só a bancada do PMDB e a do PT votaram contra a proposição — e o voto
isolado do Deputado Weverton. Os demais partidos da base aliada naquele
momento na Comissão se posicionaram contrários, o que foi revertido na reunião
dos Líderes com o Deputado Henrique Eduardo Alves. Não é isso, Deputado
Berzoini?
O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - Nesse sentido, Presidente, então
o PT votou integralmente contrário ao requerimento do Deputado Caiado, por
entender que foi construído um acordo político no Senado entre partidos políticos,
não apenas entre Senadores, mas entre partidos políticos, para viabilizar — da
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Câmara e do Senado — um processo que começou aqui na Câmara e que a partir
dessa mobilização, que resultou de inúmeras negociações na Câmara e no Senado,
concluiu o processo do orçamento impositivo, com opiniões divergentes, com
opiniões conflitantes, mas uma construção política. E, quando nós fazemos uma
construção política, evidentemente se parte do pressuposto de que nós devemos
coletivamente honrar o acordo feito.
É óbvio que o Deputado Caiado está numa posição de oposição e tem
legitimidade para isso. Lamento que vários partidos da base não tenham dado
consequência àquilo que foi feito no Senado pelos partidos da Câmara e do Senado.
Então, eu quero registrar: o PT não teve qualquer responsabilidade na aprovação
desse requerimento. Eu inclusive quero dizer que é necessário que se discuta com
profundidade esse tipo de procedimento. Ainda que se possa ter uma interpretação
de abrigo regimental — eu não faço dessa maneira —, esse tipo de movimento
acaba por transformar uma PEC aprovada num acordo político no Senado em duas
PECs diferentes que acabam tendo sentidos políticos divergentes em relação àquilo
que foi objeto do acordo político.
Quando vem de uma Casa para outra, a PEC dispensa as 171 assinaturas.
Na verdade, essa dispensa resulta justamente do entendimento que houve, ou
acordo ou Maioria e Minoria, que legitimou a proposta de emenda à Constituição. Ao
desmembrar, ela perde essa legitimidade, porque, evidentemente, já não está
baseada numa votação, em que cada Senador, ao votar, levou em conta o conjunto
da obra, e não cada parte separadamente.
Então, eu, pessoalmente, acho que inclusive é o caso de discutir com
profundidade a questão regimental que foi acolhida na CCJ, a partir da informação
da assessoria de que há precedente nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Berzoini.
Passo a palavra, para rápidas considerações, ao Deputado Caiado. Com a
palavra o Deputado Caiado.
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, eu quero, em
primeiro lugar, dizer que tenho um carinho e um respeito enorme pelo Deputado
Danilo Forte, porque sempre foi muito frontal nas exposições e muito transparente
também naquilo que ele pode e no que ele não pode. A minha discussão não é de
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ordem pessoal. A discussão que eu estou fazendo aqui é de mérito; essa é a
discussão principal e que o Governo e a Base do Governo não conseguem
responder à sociedade brasileira. É esse o problema.
Primeiro, quero esclarecer a V.Exa., Presidente, que estão mantidos no texto
os 50% das emendas dos Deputados para a saúde, mas diferentemente de como os
senhores colocaram. Sabe por quê? Porque no Senado os senhores incluíram
emendas individuais do orçamento impositivo, mais royalties, como sendo o básico
da aplicação do Governo na saúde. Os senhores definiram as emendas e os
royalties para atingir o piso. Aqui, não. Nós estamos exigindo os 50%, mas elas
serão a mais do piso. Então, diferente do Senado; o Senado golpeou a saúde. Essa
é a verdade.
Segundo ponto: em relação ao problema do que a Câmara construiu, do que
o Senado construiu e do que agora a Casa não admite, nós desmembrarmos as
duas coisas, sendo que jamais foi acertado financiamento da saúde aqui. Vejam os
senhores a incoerência, e chamo à atenção o Deputado Berzoini. Deputado, nós
aprovamos aqui o voto aberto, em todas as instâncias — Câmara, Senado,
Assembleia Legislativa, Câmara dos Vereadores —, para veto, para autoridade, para
Mesa, para tudo. Este é exatamente o parágrafo principal da nossa PEC. V.Exa.,
como regimentalista, sabe que os demais incisos vieram exatamente reforçando o
parágrafo principal, que dizia: a partir de agora o voto é aberto para tudo.
Vejam bem: essa é uma matéria única, voto aberto; ela é única. O que o
Senado fez? Veja bem a truculência do Senado. O Senado revogou o parágrafo que
diz que o voto é aberto para tudo. E resolveu-se no Senado dizer o seguinte: agora,
o voto aberto é só para cassar e para veto; para a Mesa e para a indicação de
autoridades, o voto é fechado.
V.Exa. já viu, Deputado Berzoini, algo parecido com isso na sua Casa? Eu já
estou no quinto mandato e V.Exa. também. Eu nunca assisti a nada semelhante.
Nós já vimos desmembramento na PEC da Previdência, dos Vereadores; em outra
PEC também houve desmembramento. Agora o Senado Federal quebra todas as
regras, mexe exatamente num tema em que ele é único, e a Câmara diz amém. Nós
vamos votar como o Senado deseja.
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Agora, quando o Senado arbitrariamente golpeia a saúde brasileira e inclui
um tema que não tem nada a ver com orçamento impositivo — são matérias
totalmente díspares —, nessa hora o Senado quer pousar de grande cumpridor do
Regimento e dizer: “Não, ou vota como está ou o Senado não autoriza o
desmembramento”.
Vejam bem a posição a que nós estamos assistindo hoje para votarmos essa
emenda constitucional. Por que o PT não aceita a discussão como ela deve ser
feita? Votamos o orçamento impositivo, cancelamos as dez sessões, aprovamos a
PEC do financiamento, dispensamos as dez sessões. É matéria nova — V.Exa. é
regimentalista, Deputado Berzoini —, é matéria nova. Essa matéria deveria ter aqui
toda a tramitação, não do orçamento impositivo, essa é coincidente. A matéria do
financiamento da saúde como PEC é matéria nova. Não há nenhuma matéria como
essa tramitando na Casa como emenda constitucional, há como lei complementar.
Olhe o crime maior ainda, vincular à Constituição um índice que é criminoso para a
saúde brasileira.
Nós abrimos mão de oposição das dez sessões na Comissão Especial, e faço
um desafio: vamos votar o financiamento impositivo, uma PEC, e a seguir,
imediatamente, votamos o financiamento da saúde. Por que o Senado não aceita?
Por que o PT não aceita, se são matérias distintas? E por que nós temos que aceitar
do Senado Federal, porque o Senado Federal não admite voto aberto nem para
autoridades nem para eleição da Mesa? Aí não tem regra, não tem Regimento, não
tem acordo, não tem nada; aí é a vontade soberana do Senado Federal.
Eu estou convencido de que nós Deputados Federais neste momento, até
para nos resgatarmos diante da sociedade brasileira, temos que manter uma
posição firme e desmascarar aqueles que querem, na farsa de que vão liberar 12
milhões para Deputados, assassinar a saúde neste País.
Então, Sr. Presidente, eu mantenho a posição clara. Quero agradecer a
V.Exa. o tempo que me foi dado, em que pude exatamente defender minhas teses,
trazer essa posição minha de indignação do quanto a Câmara dos Deputados tem
servido de puxadinho para o Executivo e agora de poder acessório do Senado
Federal, e dizer que esta Casa tem que realmente resgatar as suas prerrogativas e
não pode, nesta hora, com a tese de que houve um acerto com o Governo, vir
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decidir aqui a prerrogativa, que é nossa, de promulgar uma emenda à Constituição,
para a qual nós não temos que tomar bênção de Governo e muito menos do Poder
Executivo. É uma ferramenta do Legislativo, e não cabe sanção à Presidente e muito
menos veto dela.
Muito obrigado. Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Ronaldo
Caiado.
Passo a palavra agora ao Senador Walter Pinheiro.
O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, primeiro eu quero
reafirmar aqui a nossa posição, assumida inclusive durante a votação da LDO,
relatada pelo Deputado Danilo Forte, quando arguido no plenário sobre essa
questão da emenda constitucional que trata do orçamento impositivo.
Deputado Danilo, V.Exa., que é uma pessoa de boa memória, deve ser
testemunha de que eu insistentemente toquei nesse assunto que eu chamo de novo
aqui. Se a Câmara dos Deputados aceita ou não aceita a PEC do jeito que está, é
um problema da Câmara dos Deputados. Fui peremptório e falei isso no plenário do
Congresso Nacional. Essa é uma responsabilidade, é uma prerrogativa dos
Deputados Federais, assim como é uma prerrogativa dos Senadores da República,
Senador Lobão Filho, decidir da forma que os Senadores avaliam que deve ser.
Portanto, sem adjetivar e sem fazer ingerência, cada um responde pelos seus atos
na Casa em que atua.
O que nós estamos discutindo aqui agora é Orçamento. Se alguém avalia que
não é possível continuar o processo de apreciação de uma matéria porque há
discordância e ela interferirá no Orçamento, e essa matéria é a PEC, está na mão da
Câmara dos Deputados, e ela é quem vai fazer e dizer o que quer fazer. Então, não
cabe a mim cobrar prazo, não cabe a mim cobrar posição, até porque eu fui
Deputado e sou Parlamentar. Portanto, tenho a mesma prerrogativa que qualquer
Parlamentar aqui de atuar na Casa em que estou. Se eu quero cobrar
independência e as minhas prerrogativas na Casa em que atuo, o pressuposto
básico é respeitar e entender as prerrogativas dos mandatos da outra Casa em que
eles atuam.
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Portanto, não é objeto nem de apreciação desta Comissão, para a gente
saber se uma Casa está querendo tocar mais na outra, se uma Casa quer
inviabilizar a outra, até porque eu acho que esse não é o debate de duas Casas que
têm neste patamar aqui, no caso da Comissão de Orçamento, a tarefa de atuar até
conjuntamente. Esse é um debate que eu inclusive vivenciei durante quatro
mandatos de Deputado Federal aqui, entendendo e compreendendo o papel de
cada um. Eu diria até que é um debate inócuo ficar tentando estabelecer o culpado
daqui e o culpado de lá.
Eu quero indagar V.Exa. sobre os procedimentos que cabem a esta
Comissão. A deliberação que nós tivemos na noite de terça-feira no Senado Federal
acompanhou o voto que saiu desta Casa. Deputado Ricardo Berzoini, assim como
na CCJ, o voto foi unânime — unânime, não —, o voto foi da totalidade dos
membros da bancada do PT. Senador Lobão Filho, a bancada do Partido dos
Trabalhadores votou pelo voto aberto em todas as etapas — em todas as etapas —,
e o Senado, os seus membros, resolveu fazer a diferenciação da parte que
exclusivamente cabe ao Senado, com minha discordância, mas com total maioria do
Plenário do Senado da República.
Portanto, o que indago é qual encaminhamento dará V.Exa., reafirmando
aqui, que aí fica muito mais claro ainda, a mesma posição que eu havia anunciado.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Como fui citado, eu quero falar.
O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Eu citei V.Exa. como de boa
memória.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - O art. 14 não cabe. Ele não
citou V.Exa. para agredi-lo.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não, eu estou ouvindo o
Senador Walter Pinheiro.
O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Não tem problema, não.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Está com a palavra o Senador
Walter Pinheiro.
O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - O Deputado Danilo eu gosto de
ouvir, inclusive disse a ele hoje. Acho que o trabalho dele na LDO foi importante
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para que nós pudéssemos, cumprindo os prazos, apresentar emendas, como as
duas Casas haviam definido. Até na ausência da PEC, Deputado Danilo, a regra que
V.Exa. colocou na LDO elimina toda e qualquer lacuna.
Nesse mesmo sentido, quero reafirmar que ficou claro que o problema não
está no prazo, o problema está na PEC. Reafirmamos essa posição — e agora o
faço não só em nome da bancada que represento nesta Comissão, mas também por
delegação das outras Lideranças do Senado, que assim me pediram, entre as quais
o Presidente do Senado Federal — de que o Senado não concordará com a
mudança de prazo. Temos todas as condições para cumprir aqui as regras que
foram estabelecidas, apresentar as emendas, e, na próxima terça-feira, conforme a
posição que a Câmara dos Deputados assumir, teremos condição de avaliar,
enquanto Comissão de Orçamento, qual deve ser o encaminhamento para ratificar
ou retificar o que as Sras. e Srs. Parlamentares fizerem em relação às suas
emendas.
Portanto, eu gostaria que V.Exa., nessa boa provocação, pudesse nos
orientar, até porque eu ainda tenho que voltar ao Senado. A sessão do Senado será
aberta às 14 horas, e nós temos ainda dois importantes projetos que devem ser
apreciados no plenário do Senado da República hoje à tarde.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado Danilo Forte, V.Exa.
arguiu o art. 14 e agora faz uma questão de ordem. Certamente não é nada
regimental.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - É regimental. E o PMDB...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Calma, eu estou falando! Eu
vou respeitar a ordem de inscrição. Vou dar a palavra a V.Exa., mas primeiramente
ao Deputado Weverton Rocha e, em seguida, ao Relator Miguel Corrêa, porque é
importante que a gente o escute. Depois, passarei a palavra a V.Exa. e, finalmente,
tomarei a decisão sobre o tema requerido pelo Senador Walter Pinheiro.
Então, com a palavra o Deputado Weverton Rocha.
O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Sr. Presidente, primeiro eu
gostaria de dizer que nós estamos aqui num impasse. Lamento que, de forma
desnecessária, até no calor das discussões, nós acabemos exagerando um pouco
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nas palavras quanto ao compromisso de cada Deputado desta Casa, de cada
Parlamentar do Senado, na condução do seu trabalho legislativo, que é a construção
e aprovação da peça orçamentária, enfim, o cumprimento de todas as nossas
obrigações.
Na verdade, quero lhe fazer encarecidamente um pedido, Deputado Caiado.
V.Exa. colocou aqui que, do jeito que está, os Deputados que aprovaram não têm
compromisso nenhum com a saúde. Eu confesso que, no mérito, eu fiquei em
dúvida ontem lá na CCJ. Não votei com a proposição de V.Exa., mas fiquei em
dúvida. Eu tento me espelhar em quem sabe mais, em quem tem mais experiência,
e nesta Comissão de Orçamento sempre tentei me espelhar muito na condução do
partido de V.Exa., nas posições do Deputado Cajado aqui dentro. Eu me lembro de
que várias vezes nós suspendemos reuniões. Por vários meses nós discutimos a
forma e as estratégias que foram conduzidas desde a LDO até agora, o relatório
final da previsão de receita. Inclusive, na última reunião, nós ficamos aqui até 3
horas e meia da manhã para que pudéssemos cumprir o prazo e fechar o exercício
de 2013 dentro do combinado.
Então, foi uma relação totalmente respeitosa. Confesso que ontem, quando
discordei do nosso Vice-Líder Rogério, eu disse: Não estou nem discutindo o mérito,
eu estou discutindo a forma como está sendo tratada essa questão, porque já existia
um acordo. Quando o Senado encaminhou à CCJ a questão da impositiva, o
Presidente Lobão Filho a trouxe à reunião do Colégio de Líderes, colocou o
impasse, suspendeu a reunião e pediu que todos procurássemos uma saída. A
saída, em acordo com todos, foi que pudesse a saúde também atender o custeio.
Isso tudo foi conversado abertamente. Não foi nada feito embaixo do tapete ou no
escuro.
Então, neste momento, eu coloco que nós temos uma preocupação de ordem
pragmática, Presidente: o tempo. Como vai ser feito esse novo calendário, caso seja
prorrogado? Temos uma segunda preocupação: o Presidente da Casa ontem
anunciou em plenário essa prorrogação, e aqui a gente não pode, em momento
algum, desmoralizá-lo. E se houver alguma tentativa — eu não acredito — de
alguém desmoralizá-lo, nós Deputados não vamos permitir, porque S.Exa. é o
representante da Câmara. Agora, nós sabemos que colegas viajaram e já foram

44

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 2113/13
28/11/2013

dadas algumas saídas, inclusive regimentais, como a de se abrir o prazo até
amanhã para apresentar no sistema. Até quando vai se poder segurar essa questão
do papel para chegar aqui em fax, ou o Deputado assinar, para materializar isso lá
na Comissão? Quais vão ser as saídas?
No final, a gente procura aqui, no mérito, fazer o debate político — aí, sim —
do que a gente vai discutir. Na verdade, o que eu gostaria é de lamentar, porque a
gente imaginava, pelo menos no PDT, que tinha sido construído um acordo com
todas as mãos, como nós fizemos lá, com todos os partidos.
Nós temos compromisso, sim, com a saúde brasileira e com todas as políticas
públicas que têm que ser executadas. Repito, Deputado Ronaldo Caiado: tudo que
nós fizemos foi espelhado nas posições de todos os Líderes que deram as suas
opiniões dentro desta Comissão. E há um detalhe: tudo foi consensuado, nada foi
votado. Tudo foi consensuado e conversado com todos os partidos.
É só isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Weverton
Rocha.
Passo a palavra ao Deputado Miguel Corrêa.
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Sr. Presidente, eu também quero me
ater mais à questão processual que nós temos que enfrentar daqui para frente.
Temos que ter a compreensão de que, sem a atenção a esses prazos, nós não
iremos votar o Orçamento. E, sendo assim, não significa nada esse debate.
Quanto às emendas destinadas à saúde, eu acho que a posição do Deputado
Ronaldo Caiado é diferente da posição do Deputado Cajado, que defende que haja
uma liberdade absoluta da aplicação das emendas. Eu concordo com a afirmação
do Deputado Ronaldo Caiado de que, com a posição que o Senado trouxe, não se
acrescenta às emendas individuais, e sim se soma ao piso. Mas a discussão da
PEC é uma discussão de piso, o que significa que todos os investimentos da saúde
estão dentro do piso para alcançarmos o limite constitucional previsto pela nova
proposta.
Agora, deixando esse debate para o mérito da discussão da PEC, eu vou
chamar a atenção dos Parlamentares, do Deputado Danilo Forte, que foi Relator da
LDO e teve uma dificuldade grande de prazo, porque a votação se estendeu muito,
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mas que tinha o tempo a seu favor. O Deputado Danilo Forte, na relatoria da Lei de
Diretrizes Orçamentárias, teve um pouco mais de possibilidade de tempo, o que
provocou uma facilidade maior para a construção do Relatório da LDO. Quanto à
LOA, no Relatório preliminar, nós procuramos seguir rigorosamente o que apontou a
Lei de Diretrizes Orçamentárias, como é sempre o ambiente de debate desta
Comissão.
As condições criadas pelo Presidente da Comissão, para corrigir um pouco
essa distorção, são também passíveis de aprovação nesse relatório. Em primeiro
lugar, nós podemos alterar as emendas, desde que a proposta de emenda à
Constituição mude hoje a definição delas, o que significa retirar recursos da saúde e
transferir para outra emenda, aumentando o prazo para as indicações de emendas,
que seria até amanhã, e possibilitando aos Parlamentares indicar via ofício a
assinatura a partir de segunda-feira. Quer dizer, nós não estamos aqui extinguindo
os prazos.
Eu queria pedir a compreensão do Deputado Danilo Forte, porque, se isso
não acontecer, os Relatores Setoriais não terão tempo de trabalhar, não terão nem 3
dias, Deputado Danilo Forte. Eles não terão 3 dias! V.Exa. trabalhou com um prazo
um pouco mais longo, acredito até que com alguns meses; eles terão 3 dias para
apresentar o Relatório Setorial. Para que isso aconteça, tenho que receber o
Relatório Geral na sexta-feira, porque aí eu irei trabalhar na sexta-feira, no sábado e
no domingo, para apresentá-lo na segunda-feira, Presidente. Eu não utilizarei um dia
útil para a produção do Relatório Geral, utilizarei o final de semana, para a
assessoria, que aqui desempenha tão bem o seu papel, entregar esse Relatório na
segunda-feira, para dar tempo de votarmos até o dia 19, ou até o dia 23, num prazo
final.
Então, Sr. Presidente, eu queria que V.Exa., mesmo com posição diferente ou
divergente, compreendesse que, sem a aprovação do Orçamento, esse debate todo
é inócuo. Por consequência, peço a compreensão de V.Exa. para que mantenhamos
os prazos.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Passo a palavra ao próximo
orador inscrito, Deputado Marçal Filho.
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O SR. DEPUTADO MARÇAL FILHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, o nosso Relator-Geral citou os Relatores Setoriais, e eu sou um
deles, mas acho que o quadro mudou. Evidentemente que nós temos que trabalhar
dentro de uma realidade. O fato ocorrido na Comissão de Constituição e Justiça
mudou tudo, nós temos que trabalhar com algo que estamos vivenciando e fazer o
possível para que as coisas cheguem a bom termo, mas respeitando aquilo que o
Presidente da Casa, da nossa Câmara dos Deputados, anunciou ontem para vários
Parlamentares que se encontravam presentes e que hoje já não estão mais aqui,
que é o prazo até quarta-feira para a apresentação das emendas.
Houve essa prorrogação, o Presidente da Câmara fez esse compromisso.
Quero reafirmar aqui o que o Coordenador da nossa bancada, o Deputado Danilo
Forte, afirmou: o PMDB vai pedir verificação se não mantivermos aquilo que o
Presidente da Casa anunciou ontem oficialmente aos Parlamentares. E vários deles,
sabidamente, como foi mencionado aqui, já estão em suas bases, trabalhando em
todo o País, e nós estamos aqui porque temos o compromisso da Comissão de
Orçamento, senão estaríamos também fazendo a mesma coisa.
Então, eu quero ir nessa linha de raciocínio e pedir a compreensão dos meus
pares aqui nesta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado Danilo Forte, deseja
V.Exa. falar antes ou depois do Deputado Ronaldo Caiado, que, apesar de já ter
falado duas vezes, quer dar um último esclarecimento. V.Exa. quer falar antes ou
depois de S.Exa.? (Pausa.)
Não estou mais abrindo inscrição e, ao final da fala desses dois oradores,
ninguém mais falará e eu tomarei a decisão.
Com a palavra o Deputado Ronaldo Caiado.
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, rapidamente, farei
apenas um esclarecimento ao Deputado e colega Weverton: estamos tratando de
assuntos distintos quanto à LDO, quanto ao problema de nós termos aprovado. Isso
não impede que o Senado Federal possa acrescer qualquer coisa, num texto de
uma emenda constitucional, e que agora se crie um clima e se diga: “Olha, para
garantir os nossos interesses, nós vamos virar as costas para a saúde”.
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Não há nenhuma lógica para um argumento desses prevalecer. Acho que se
fizermos uma escala de importância, entre a saúde do povo brasileiro e as nossas
emendas, veremos que há uma distância secular, não é verdade? Há uma distância
secular. É uma satisfação que dou a V.Exa., Deputado.
O segundo ponto, Sr. Presidente, é esclarecer que já não existe mais a PEC
do Senado Federal.
Estou aqui exatamente com o despacho do Presidente da Câmara dos
Deputados:
“Numerem-se e publiquem-se as minutas de
proposta de emenda à Constituição encaminhadas pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, nos
termos do art. 57, inciso III, do Regimento Interno da
Câmara. Publique-se.”
E, agora, concluindo:
“Arquive-se a Proposta de Emenda à Constituição
nº 353, de 2013.”
Portanto, a proposta que veio do Senado já está arquivada. Essa matéria é
matéria vencida. Nós temos, então duas PECs: a PEC do Financiamento da Saúde
e a PEC do Orçamento Impositivo. Então, é matéria já com despacho do Presidente
da Casa.
Era essa a informação que eu queria lhe trazer e agradecer a oportunidade
que me foi dada, para que eu pudesse esclarecer os fatos nesta sessão presidida
por V.Exa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Agradeço ao Deputado Caiado,
que conheço há 20 anos e por quem tenho profundo respeito e admiração, apesar
de divergir de S.Exa. diversas vezes. Aliás, eu acho que a divergência é uma
obrigação do Parlamentar.
Eu pergunto ao Deputado Danilo se ainda deseja fazer uso da palavra, mas
de forma sucinta, porque os outros Parlamentares estão angustiados.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Com certeza! O senhor quer falar por
mim? (Pausa.)
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Sr. Presidente, primeiro, eu quero agradecer ao Senador Walter Pinheiro, que
é um grande parceiro, um grande companheiro, com o qual já estive junto em outras
caminhadas e cujas palavras foram carinhosas com relação ao encaminhamento.
Mas eu tenho democraticamente que defender aqui o PMDB e o Presidente da
Câmara dos Deputados, o Deputado Henrique Eduardo Alves, que é muito correto
conosco, é um Presidente que tem trabalhado, no conjunto das suas decisões,
sempre ouvindo todos os Líderes, todos os demais partidos. Nós não podemos aqui
simplesmente ignorar a proposição que foi apresentada pelo Presidente, ontem, em
comum acordo com V.Exa. Inclusive, eu pedi ao Presidente que ligasse a V.Exa. e
fui eu também que lhe liguei, pedindo para que convocasse esta reunião hoje de
manhã, exatamente para nós não termos nenhuma antijuridicidade, que é a minha
grande preocupação com relação a isso.
Também quero falar ao Deputado Miguel Corrêa — que está fazendo um
grande trabalho como Relator da LOA — que, apesar de ser um Deputado de
primeiro mandato, eu acompanho esta Casa desde a Constituinte e tenho vivido,
convivido muito e acompanhado as decisões da CMO. Esta é uma Comissão, que,
em final de ano, sempre se acostumou a ter horas extras, a trabalhar virando noite,
sábado e domingo. Eu mesmo fui Relator da Comissão de Admissibilidade de
Emendas do Orçamento de 2011, e nós passamos o fim de semana todo aqui
trabalhando. Estavam comigo à época o Deputado Wellington Roberto, a Deputada
Rose de Freitas, o Deputado Giroto. No fim de semana, trabalhávamos sábado e
domingo, os nossos amigos consultores todos vinham para cá, com um saco de
bolacha cream cracker e refresco. Na época, ainda tinha a rosquinha que o Mabel
distribuía para nós. Então, não temos problema por ser fim de ano.
Dentro da nossa programação, a prorrogação que eu estou solicitando e que
o Presidente Henrique Eduardo Alves pediu não interfere muito no nosso
cronograma, porque é o seguinte: nos dias 27, 28 e 29, que são posteriores ao
nosso prazo final, nós não temos problema algum em trabalhar. Esta Casa é
acostumada a ir até o dia 31, mesmo porque o relógio do SIAFI, que faz os
empenhos, só fecha na noite do dia 30. Não há problema nenhum. Até a meia-noite
do dia 30, está valendo o empenho, e a Comissão está trabalhando. Inclusive,
V.Exa. pode ter certeza de que a quase totalidade dos Deputados desta Comissão
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virá para a semana depois do Natal, seja para trabalhar na Comissão, seja para
trabalhar na liberação das suas emendas no arremate final do fechamento do
Orçamento. Então, isso aí não é o problema.
O problema, sim, é deixar em aberto uma proposição, seja ela prorrogando ou
não, porque, da mesma forma, os Relatores Setoriais não vão poder trabalhar se
não tiverem definitivamente o quadro das emendas. Do ponto de vista da
organização e método de trabalho de qualquer instituição, seja ela privada, seja ela
pública, o retrabalho, fazer a mesma coisa duas vezes, é pior do que o trabalho. Se
vai ter a revisão, então, nós não podemos antever a revisão, porque, por exemplo, o
que está valendo é a LDO. Eu não tenho dúvida — e tenho conhecimento suficiente
para isso — de que, na hora em que essa PEC ficar inviabilizada, vão querer rever a
LDO, vão querer rever a LOA, que está com base na LDO. Isso é natural, porque os
Deputados não querem ficar presos aos 50% do orçamento para a saúde, se não
tiverem a impositividade do Orçamento. Ninguém aqui é criança para isso. Então,
nós vamos fazer um retrabalho que é desnecessário.
Então, até para termos um cronograma de trabalho mais razoável, mais
racional, seria melhor atendermos à demanda do Deputado Henrique Eduardo
Alves, que é a de prorrogar até terça-feira, às 18 horas. Em função disso, já
teríamos a decisão ou não do Colégio de Líderes com o Presidente, na terça-feira,
no final da manhã, e nós teríamos um posicionamento. Aí, sim, na reunião das 18
horas da terça-feira, nós definiremos se iremos rever a LDO ou não, porque,
inclusive ela tem que ser revista na Comissão e no Plenário — ela precisa ir ao
Plenário do Congresso Nacional, é preciso uma convocação do Congresso Nacional
para rever a LDO, porque ela foi aprovada lá —, e teríamos prazo para fazer todo
esse trabalho.
O que eu não posso ficar é contra. O meu telefone não para de receber
mensagem de Deputado, ou no aeroporto, ou no Estado, fazendo questionamentos.
E a gente sabe que o Brasil é um País de dimensões continentais.
Sr. Presidente, sei das suas intenções, sei o quanto V.Exa. ficou constrangido
quando viu o embate entre os Deputados e os Senadores, na Sala da Presidência
do Senado, com relação a esse encaminhamento. Realmente, quem é Deputado
sabe que a compreensão dos Senadores com relação ao orçamento impositivo é
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diferente da dos Deputados, há uma pressão maior sobre os Deputados com relação
à questão das emendas individuais do que sobre os Senadores, que têm uma folga
maior, que têm um mandato mais dilatado, então ficam com uma tranquilidade maior
com relação a isso. E a gente tem uma proposição, que inclusive foi encaminhada
ao Sr. Presidente.
Então, eu só gostaria de deixar muito claro, Senador Lobão, o seguinte: nesta
Comissão, a posição da bancada do PMDB na Câmara dos Deputados é a mesma
e, se V.Exa. for tomar alguma decisão, anteriormente faça a verificação de quórum,
desde que não seja em consonância com a que foi apresentada pelo Presidente da
Casa, Deputado Henrique Eduardo Alves, que não falou aqui como um mero
Deputado. S.Exa. falou como Presidente da instituição e anunciou para toda a Casa
um acordo que foi feito, inclusive com V.Exa., para que houvesse a prorrogação do
prazo. Se não for a prorrogação do prazo, de quarta-feira para terça-feira, nós do
PMDB vamos pedir verificação de quórum, e aí a sua decisão não poderá ser
tomada.
O SR. DEPUTADO CARLOS BRANDÃO - O PSDB concorda com o
Deputado Danilo Forte.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Muito obrigado, Deputados
Danilo, Caiado e Brandão.
Antes, peço silêncio à assessoria, se o nosso silêncio não estiver
incomodando vocês. Eu vou determinar o seguinte, mas, antes de determinar, vou
fazer um pequeno introito.
O Deputado Henrique Alves, que considero um dos mais corajosos
Parlamentares desta geração, enfrentou o problema do orçamento impositivo, tema
que este Congresso não deliberava há 30 ou 40 anos. O Deputado Henrique Alves é
o grande responsável por esse tema e tem o meu profundo respeito e admiração. Eu
efetivamente disse ao Deputado, ontem, que estava em reunião de Líderes, que iria
fazer todos os esforços para, de acordo com o que S.Exa. me pediu, transportar
para quarta-feira. Mas S.Exa. só fez isso, porque encontrou uma dificuldade
regimental intransponível na posição do Democratas, ontem, na Câmara dos
Deputados. A mesma dificuldade regimental que o Presidente Henrique Alves tem,
na Câmara, eu tenho nesta Comissão. Eu precisava de unanimidade. Pensei que
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teria unanimidade, mas eu não obtive essa unanimidade hoje, portanto, eu não
posso atender o desejo do Presidente Henrique Alves de transportar para quartafeira o prazo.
Agora, dentro do meu limite de poder, eu posso fazer algo semelhante e vou
fazê-lo. O Regimento me permite conceder de 8 a 10 dias de prazo para as
emendas. Se forem 10 dias, será até sábado. E eu vou determinar que o prazo seja
até sábado. Como, pelo Regimento, o sábado não existe, os Deputados
consequentemente terão até segunda-feira. Apesar de o prazo estar determinado
até sábado, S.Exas. terão até segunda-feira para entrar no sistema com as suas
emendas. E eu estou determinando a esta Secretaria que acolha, até terça-feira, a
formalização dos formulários por fax.
Portanto, eu estou praticamente atendendo ao Deputado Henrique Alves,
estou cumprindo o desejo do meu Presidente Renan Calheiros e o do Senador
Walter Pinheiro, como representante do Governo. Estou dessa forma fazendo uma
espécie de solução salomônica, que é possível. É claro e óbvio, a unanimidade, a
satisfação plena nós não vamos encontrar, sempre haverá os insatisfeitos, mas é o
que é possível ser feito. Então, eu estou determinando...
O

SR.

DEPUTADO

DANILO

FORTE

- Sr.

Presidente,

tenho

um

questionamento técnico.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Depois que eu terminar de falar,
eu passo a palavra a V.Exa. para um questionamento técnico.
Portanto, fica o prazo final para apresentação de emendas individuais, de
bancadas e de Comissões, de acordo com o art. 82, inciso X da Resolução nº 1. O
prazo que seria findo no dia 30 de novembro, sábado, será finalizado, portanto, no
primeiro dia útil seguinte, 2 de dezembro de 2013, segunda-feira, às 18h30mim —
mas para os nossos cronogramas permanece sábado —, para envio no sistema.
Para entrega do recibo, estou determinando para terça-feira, na Secretaria da CMO,
podendo ser entregues recibos e atas assinadas via fax, assinatura eletrônica ou
chancela. Os originais deverão ser substituídos até quarta-feira, dia 4 de dezembro
de 2013. Após o encerramento do prazo para entrega das emendas, será aberto o
sistema SISEL para correções e remanejamento de valores entre emendas do
mesmo valor.
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Eu espero que a Câmara dos Deputados, sem interferência do Senado — e o
Senado não deseja interferir na independência e autonomia da Câmara — resolva o
seu problema de emenda impositiva na terça-feira.
Portanto, esta sessão está...
Antes, passemos à indagação técnica do Deputado Danilo Forte.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Apesar de louvar a iniciativa, a boa
vontade do Presidente, Senador Lobão Filho, de tentar uma solução salomônica,
como S.Exa. bem colocou, eu quero fazer dois registros: primeiro, o problema do
sistema é que pode causar, na informalidade, antijuridicidade.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não existe informalidade. É
segunda-feira.
O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Sr. Presidente, não terminou a
reunião...
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Calma, calma. Existe! E vou lhe
explicar porque existe. Houve aprovação nesta Comissão... V.Exa. prorrogar para
sábado e para terça-feira é a mesma coisa. Por quê? Porque, querendo ou não,
V.Exa. está passando por uma decisão anterior, que foi o cronograma da LOA,
aprovado aqui. Querendo ou não querendo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não! Absolutamente!
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Espere! V.Exa. não quer ouvir.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - V.Exa. está enganado.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Não, não estou!
Então, é o seguinte: o PMDB pede verificação de quórum.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Mas a verificação veio posterior
à decisão.
Esta reunião está suspensa.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Ela foi anterior. Eu inclusive lhe disse
que ela foi anterior. Eu coloquei e o Deputado Marçal Filho colocou em nome do
PMDB.
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - V.Exa. não entendeu. Eu não
consultei o Plenário, eu decidi como Presidente. E já decidi, está decidido, e a
decisão é esta.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Parabéns! V.Exa. decidiu como
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - É para segunda-feira.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Então, o PMDB pede verificação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - O prazo está determinado para
segunda-feira, e os fax com os formulários deverão ser entregues até segunda-feira
também.
Então, está suspensa esta reunião. Chamo todos os membros para reunião
desta Comissão a realizar-se terça-feira, às 18h30mim.
(A reunião é suspensa.)
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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Declaro reiniciada a 11ª
Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 30, de
2013.
Informo que as matérias estão acessíveis nos terminais de pauta eletrônica
localizadas nas bancadas.
Aviso.
Informo ao Plenário que, em virtude da aprovação do Requerimento nº 8, de
2013, da CMO, ocorrido na 10ª Reunião Ordinária, realizada em 19 de novembro de
2013, que requer diligência de membros do Comitê de Avaliação das Informações
sobre Obras e Serviços com Indício de Irregularidades Graves — COI, aos locais de
execução de obras, em que o TCU identificou indícios de irregularidades graves com
recomendação de paralisação, de autoria do Deputado Afonso Florence, será
realizada visita à construção da Vila Olímpica, na Parnaíba, no Piauí, no dia 5 de
dezembro, quinta-feira, a partir das 9 horas, para que o COI conheça a real situação
do empreendimento sob enfoque, bem como as providências eventualmente já
adotadas pela Secretaria Nacional de Esportes, Educação e Lazer e Inclusão Social,
do Ministério do Esporte.
Expediente.
Conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 17 de abril de
2008, fica dispensada a leitura dos expedientes que serão transcritos nas notas
taquigráficas desta reunião.
Informo ainda que a lista com o expediente será enviada, através do correio
eletrônico, aos gabinetes dos membros e às Lideranças partidárias nesta data.
Ordem do Dia.
Conforme o disposto no parágrafo único do art. 110 da Resolução nº 1, do
Congresso Nacional, passaremos à apreciação do Relatório apresentado à Medida
Provisória nº 625, do Relator, Deputado Lourival Mendes, que abre crédito
extraordinário em favor do Ministério de Minas e Energia, no valor de 60 milhões de
reais, para o fim que especifica.
Ao Relator, Deputado Lourival Mendes, foram apresentadas quatro emendas.
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O voto é pela aprovação da medida provisória, na forma proposta pelo Poder
Executivo, com indicação pela inadmissibilidade das quatro emendas apresentadas.
O Relator está com a palavra para apresentação do seu relatório.
O SR. DEPUTADO LOURIVAL MENDES - Sr. Presidente, esta medida
provisória abre um crédito extraordinário em favor do Ministério de Minas e Energia,
no valor de 60 milhões de reais, para o fim que especifica.
Eu gostaria de pedir permissão a V.Exa., tendo em vista que todos os
membros têm conhecimento da matéria, para ir direto ao voto.
O art. 5º da Resolução nº 1, de 2002, CNQ, dispõe sobre a apreciação, pelo
Congresso Nacional, das medidas provisórias a que se refere o art. 62 da
Constituição Federal, prevê que o parecer referente à análise de crédito
extraordinário aberto por medida provisória deve ser único, com manifestação sobre
a matéria no que tange aos aspectos constitucionais — inclusive sobre os
pressupostos de relevância e urgência; de adequação financeira e orçamentária; de
mérito; e sobre o cumprimento da exigência prevista no § 1º do art. 2º daquele
diploma legal.
Dos aspectos constitucionais e pressupostos de relevância e urgência.
O art. 62 da Constituição Federal estabelece que, “em casos de relevância e
urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força
de lei, devendo submetê-las, de imediato, ao Congresso Nacional”. O art. 167, § 3º,
prevê que “a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender
a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção
interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62”.
Essa é a exceção para a abertura de crédito extraordinário que se acha
previsto na Constituição Federal. Não sendo a despesa caracterizada como
imprevisível ou urgente, nem correspondendo a situação àquelas hipóteses em que
a lei orçamentária admite a abertura de crédito suplementar por decreto, deve o
Poder Executivo buscar a alteração orçamentária por meio de projeto de lei.
A esse respeito, ressaltamos que o Poder Executivo, não obstante fornecer,
na Exposição de Motivos que acompanhou a medida provisória, elementos
esclarecedores para a formação de juízo acerca da urgência e relevância do crédito
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extraordinário, nada assinala sobre a pretensa imprevisibilidade dos gastos
propostos.
Em que pesem as ressalvas supramencionadas, posicionamo-nos por
considerar atendidos os pressupostos constitucionais de admissibilidade referentes
à relevância, à urgência e à imprevisibilidade prescritos nos arts. 62 e 167, § 3º, da
Constituição Federal.
Da adequação financeira e orçamentária.
Quanto à adequação financeira e orçamentária, verificamos que a iniciativa
não contraria os dispositivos constitucionais e os preceitos legais pertinentes.
Do mérito.
O crédito extraordinário visa, exclusivamente, destinar recursos para a
preparação, manutenção e transporte de equipamentos da ELETROBRAS que se
encontram em desuso, para que eles possam ser utilizados pelo Governo boliviano,
por meio da instalação de uma unidade geradora daquele país, tendo como
finalidade efetivar a integração elétrica sub-regional.
Trata-se de equipamentos que compõem a antiga usina termelétrica Rio
Madeira, cujo maquinário, segundo o Governo Federal, ficou sem utilização prática
após a interligação do sistema Acre-Rondônia ao Sistema Interligado Nacional —
SIN.
Portanto, quanto ao mérito da proposição em exame, este Relator posicionase favoravelmente à sua aprovação.
Do cumprimento da Resolução nº 1, de 2002-CN (§ 1º do art. 2º).
A Exposição de Motivos nº 0145/2013, medida provisória da Ministra do
Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, supre a exigência prevista no § 1º do
art. 2º da Resolução nº 1, de 2002, acerca da obrigatoriedade do envio de
documentos, expondo a motivação da edição da medida provisória.
11.5 Das emendas.
Não obstante o destacado mérito das emendas apresentadas, observamos a
impossibilidade de seu acatamento, trazendo-se à luz os fundamentos constantes
nas normas para a tramitação das matérias orçamentárias no Congresso Nacional, a
Resolução nº 1, de 2012, e a Resolução nº 1, de 2006.
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As Emendas nºs 0001, 0002 e 0003 devem ser consideradas inadmitidas por
ferirem o comando central do art. 111 da Resolução nº 1, de 2006, resolução esta
que dispõe sobre a Comissão Mista de Orçamento, ao tratar dos créditos
extraordinários abertos por medidas provisórias. O art. 111 descarta a possibilidade
de acréscimo com os que estão sendo propostos.
“Art. 111. Somente serão admitidas emendas que
tenham como finalidade modificar o texto da medida
provisória ou suprimir dotação, total ou parcialmente”.
A Emenda nº 0004, por sua vez, contraria diretamente regra estatuída pela
resolução que dispõe sobre as medidas provisórias, a Resolução nº 1, de 2002. A
emenda trata de matéria considerada estranha à Medida Provisória nº 625, de 2013.

“Art.4º.................................................................................
§ 4º É vedada a apresentação de emendas que versem
sobre matéria estranha àquela tratada na Medida
Provisória, cabendo ao Presidente da Comissão o seu
indeferimento liminar.”
Desse modo, comunicamos a inadmissibilidade das Emendas nºs 0001, 0002,
0003, 0004, pelos motivos acima relatados.
Tendo

a

medida

provisória

em

exame

atendido

os

pressupostos

constitucionais e requisitos legais, somos favoráveis, portanto, à aprovação da
Medida Provisória nº 625, de 2 de setembro de 2013, na forma editada pelo Poder
Executivo.
Sala das sessões, 3 de dezembro, de 2013
Deputado Lourival Mendes, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado Deputado Lourival
Mendes.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Vou iniciar a discussão.
Em conformidade com o disposto no § 2º do art. 146 da Resolução nº 1, do
Congresso Nacional, declaro inadmitidas as emendas indicadas pelo Relator no seu
voto.
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O relatório está em discussão.
Para discutir, com a palavra o primeiro inscrito, Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
membros da Comissão de Orçamento, eu vou separar a figura do Ministro de Minas
e Energia, em que pese ser uma figura absolutamente respeitada, querida e
competente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Incompetente?
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Competente. É pai de V.Exa.
Então, reserve esses elogios preliminares para concordar comigo, não aquiescendo,
mas no íntimo, que S.Exa., o Ministro de Estado, assinou essa medida provisória
com a Presidente Dilma, sinceramente, pela condição de ser Ministro, porque sponte
sua eu tenho certeza de que S.Exa. não faria.
Fazermos com que o Governo Federal gaste mais de 60 milhões de reais em
uma usina que nós consideramos imprestável e que vamos ter que reformar, que
pagar o transporte e doar a um país, como a Bolívia, que expropriou a nossa
empresa PETROBRAS? Sinceramente, eu não entendo essa política externa do
Governo. Eu não entendo como pode o Governo agir com tamanho descaso com o
dinheiro público. Esses 60 milhões integram o patrimônio do povo brasileiro.
Nós não concordaríamos jamais, se essa medida provisória, antes de ser
gasto o dinheiro, tivesse sido apreciada pelo Congresso Nacional. Por isso, o
Governo agiu intencionalmente contra a lei ao editar uma medida provisória como
essa.
Eu quero pedir aqui ao nobre Relator, Deputado Lourival Mendes, que V.Exa.
exponha a mim, a esta Comissão e ao País, que nos assiste agora, onde está a
urgência dessa medida provisória. Demonstre a mim e ao País onde está a
urgência, para que possa ser editada essa medida provisória.
O SR. DEPUTADO LOURIVAL MENDES - Na hora certa eu vou responder a
V.Exa. Conclua o seu entendimento, o seu raciocínio.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Muito bem. Na hora certa, então,
eu quero ouvir S.Exa., porque eu não percebo nenhum critério, exposto pela
Constituição da República do Brasil, que dê razão à edição de uma medida
provisória em que caracterizem a urgência, a emergência para doação de uma
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termoelétrica. Isso é um acinte, Sr. Presidente! Isso é um absurdo! Aceitarmos uma
coisa dessa, é estarmos, mais uma vez, abrindo mão da prerrogativa congressual
em favor do Governo, que não se preocupa, primeiro, com o zelo às normas
jurídicas que regem a matéria; segundo, com o dinheiro do povo brasileiro, suado, e,
o pior, com recurso de superávit primário!. Isso é brincadeira! Recurso de superávit
primário!
Sinceramente, talvez esta seja uma das poucas matérias que eu estarei
votando extremamente infeliz por vários dos motivos que eu expus. Mas o pior de
todos é que eu estou aqui com várias medidas provisórias que foram editadas pelo
Governo. E V.Exa., Presidente, que é de um Estado nordestino sofrido como a
Bahia, sabe que a Medida Provisória nº 566, de abril de 2012, tinha recursos de 706
milhões para o combate à seca e até agora foi pago 483 milhões, e ainda faltam ser
executados mais de 300 milhões. Ou seja, essa medida foi através da edição de
uma medida provisória para combater a seca e não foi ainda completamente
liquidada, gastos os seus recursos. Estamos no mês de dezembro e essa medida
para combater os efeitos da seca é de abril. Os animais, as pessoas morreram em
função da falta de chuva.
A Medida Provisória nº 572, de junho de 2012, de igual forma, com dotação
autorizada de 381 milhões, até agora só foram gastos 142 milhões, valores pagos
para combater a seca. Medida provisória nº 569, de maio de 2012, autorizados 688
milhões, só foram gastos 207 milhões. Medida provisória nº 583, de outubro de
2012, autorizada a dotação de 676 milhões, só foram gastos 200 milhões.
Mas, para fazer média com os companheiros, que não têm nenhum tipo de
respeito — porque o caso da PETROBRAS na Bolívia é um caso exemplar de
desrespeito e desconsideração, um país amigo e vizinho —, o Governo edita uma
medida provisória que não tem emergência nem urgência caracterizada na
Constituição para poder fazê-lo e doa uma termelétrica, inclusive pagando o
transporte.
No caso dos helicópteros que foram doados — está aqui: Bolívia, Equador e
Paraguai estão entre os países que são beneficiados com doações brasileiras de
helicópteros —, eles vieram pegar essa doação. Mas uma termelétrica que tem todo
um simbolismo para o povo de Porto Velho, além de ter a doação através de medida
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provisória, o Governo ainda gasta recursos para transportar. Que presentão! Que
presentão à custa do dinheiro nosso, do povo brasileiro, do meu recurso! Não é
justo! Do recurso do povo da seca, Deputado Danilo Forte. Quero ver se V.Exa. vai
votar a favor dessa medida provisória. Os recursos da seca do povo nordestino, que
está sofrendo lá por falta de planejamento, de atenção e até de consideração,
porque se diz uma coisa, mas não se faz. Estão aqui uma, duas, três, quatro MPs
cujos recursos para combate à seca não foram ainda liberados. No entanto, o
Governo brasileiro tem o disparate de pagar sessenta e poucos milhões através da
ELETRONORTE e ainda doar e levar para o Sr. Evo Morales. É presente de Natal! E
o povo brasileiro, Sr. Presidente, recebe o quê? É lamentável essa situação!
Nós, do Democratas, vamos votar contra, respeitando a posição que eu tenho
certeza não foi definida pelo Ministério. Isso foi uma questão de política internacional
do Governo brasileiro, que colocou o Ministério de Minas e Energia nessa
vitimização que nós estamos sentindo com os nossos recursos. Isso é um absurdo!
Isso é até inaceitável! E o pior é que o dinheiro já foi gasto. Aqui, nós só vamos
carimbar.
O Partido Democratas entrou com um processo no Supremo contra esse tipo
de postura: edição de medida provisória para situações como essa. E o Governo
desrespeita a Justiça, a mais alta Corte do País, para praticar um ato como esse,
desprovido de legalidade, desprovido de legitimidade e que não tem respeito nem
consideração pelo povo — exemplifico aqui o povo nordestino, porque o dinheiro
não foi gasto — nem o zelo com os recursos do superávit primário, que são
sagrados para que nós possamos cumprir os nossos compromissos.
Quando chega o final do ano, fazem a tal contabilidade criativa, que eu
denominei maquiagem contábil. E vão fazer de novo! O jornal Valor Econômico de
hoje já está dizendo que o Governo, por não ter recursos para cobrir os subsídios
dados à conta de energia elétrica de baixa renda, vai fazer com que a Caixa
Econômica Federal empreste dinheiro para as subsidiárias da ELETROBRAS, no
intuito de elas poderem cobrir essa conta, que chega a 6 bilhões de reais. A Caixa
Econômica vai emprestar a preços módicos, que não chegam nem a 1%, para que o
Governo maquie a sua contabilidade e atinja ou tente atingir o superávit, que
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inclusive já foi rebaixado em relação à meta original. Ou seja, é contabilidade
criativa, é maquiagem contábil.
E como é que nós ficamos? Eu espero que os Estados Unidos nos ajudem
mais uma vez, já que eles conseguiram prorrogar o tal default. V.Exa. fala inglês e
sabe que, se o Congresso americano não der mais prazo para a autorização
orçamentária dos gastos do governo americano, o mercado diz, os especialistas
dizem, todos os economistas dizem, Deputado Danilo Forte, que é contra o superávit
primário, que o Brasil vai ser o primeiro país a sofrer especulação internacional. E,
então, a consequência vai ser estouro do dólar, mais prejuízo na balança comercial,
prejuízo na conta corrente e, acima de tudo, inflação, por irresponsabilidade na
gestão fiscal e por atitudes que o Governo está tomando.
Portanto, Presidente, lamentando profundamente essa postura do Governo
Federal, eu encaminho o voto contra e espero que essa postura do Governo não se
repita, porque não traz nenhum benefício ao Brasil. Aliás, esse tipo de procedimento
é um equívoco da política externa brasileira, ainda mais com um país que teve
atitudes extremamente negativas e rudes — para encontrar uma palavra mais
próxima do Presidente vizinho Evo Morales — com o nosso País.
Portanto, nós votamos contra. Quanto às justificativas dadas, eu vou esperar
que o nobre Relator me demonstre onde é que está a urgência dessa medida.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Claudio
Cajado.
Passo a palavra agora ao Deputado Domingos Sávio.
O

SR.

DEPUTADO

DOMINGOS

SÁVIO

- Sr.

Presidente,

colegas

Parlamentares, eu acho que, quando nós percebemos que há uma descrença com o
Congresso Nacional por parte do povo brasileiro, quando percebemos que isso
coloca em risco as instituições e, portanto, a própria democracia, nós precisamos
fazer a mea-culpa. Nós não podemos achar que o povo brasileiro, na sua grande
maioria, está todo errado. Não é possível que nós estejamos 100% certos ou
estejamos muito próximos de ter conosco a razão e que o povo brasileiro esteja
errado.
Episódios como esse, com o qual nós estamos nos deparando agora, vão
consolidando uma imagem ruim do Congresso Nacional, uma imagem de
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subserviência do Congresso Nacional, uma imagem de quem não defende o próprio
País e, pior, de que a democracia está morrendo.
Nós estamos diante de um Parlamentar que eu respeito profundamente.
Primeiro, eu destaco isso porque eu sei da sua trajetória, da sua postura, Deputado
Lourival Mendes. Eu não vou reiterar a pergunta sobre a urgência, mas eu acho que
até justamente por ser um Parlamentar comprometido com a ética, com a seriedade,
V.Exa. emite no seu parecer — está aqui sublinhado —, na justificativa, o indicativo
de como V.Exa. deveria concluir pela inadmissibilidade da proposta da medida
provisória. Está aqui: V.Exa. destaca o art. 62 da Constituição Federal; V.Exa.
destaca o art. 167, § 3º, que prevê que a abertura de crédito extraordinário somente
será admitida para atender despesas imprevisíveis e urgentes; e, logo à frente,
V.Exa. diz que, apesar de o Governo procurar demonstrar a urgência — V.Exa. é
quem diz, está aqui —, nada assinala sobre a pretensa imprevisibilidade dos gastos
propostos. Ou seja, esses gastos de 60 milhões de reais para consertar, para
reparar uma termelétrica e depois doá-la, dá-la de presente para o Governo da
Bolívia, o Governo do país vizinho, não têm nenhuma imprevisibilidade. Se você
toma a decisão, você prevê que vai fazer isso, você pode perfeitamente cumprir o
que a Constituição estabelece, que é mandar um projeto de lei para esta Casa, que
é fazer a adequação pelo caminho correto que a Constituição prevê.
Mas eu não vou me ater só a isso. Eu não posso deixar de fazer uma reflexão
em razão da primeira assertiva que fiz, a qual tenho certeza que é objeto de
preocupação do Deputado Lourival Mendes e dos demais. Quando o povo brasileiro
questiona a responsabilidade, a confiabilidade, a seriedade do Congresso, o povo
brasileiro sabe, por exemplo, que nós vivemos um momento grave na nossa
economia.
O Ministro Mantega disse — não foi a Oposição — que o Brasil está entre os
piores desempenhos de todas as economias do mundo. No último trimestre, o Brasil
teve um crescimento negativo, ou seja, nós encolhemos 0,5%. O Brasil tem, neste
ano, o pior desempenho da sua balança comercial. O Brasil continua com os
indicadores de saúde, de educação pública, de saneamento básico, entre os piores
do mundo. O Brasil está crescendo menos inclusive do que a Bolívia.
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Mas o Brasil não se satisfaz em doar para a Bolívia, que acabou de
expropriar, de tomar — para não dizer roubar — dos brasileiros parte do gasoduto
que a PETROBRAS construiu ali, fazendo investimentos que ajudam a alavancar a
economia daquele país. O Brasil não fica satisfeito em doar, tem que gastar 60
milhões de reais do povo brasileiro, para depois doar para o Governo da Bolívia,
num gesto estritamente político, como se governar um País fosse uma franquia de
um partido político, e não uma delegação de um povo.
No regime presidencialista, quem é Chefe de Governo é também Chefe de
Estado e representa a Nação, representa também o PSDB, representa todos, e não
tem esse direito, por um gosto partidário, por uma simpatia a um regime que tem
tendência totalitária — aliás, tendência, não; trata-se de um regime que cerceia
liberdades democráticas —, por um país que desrespeita princípios das relações
bilaterais, expropriando, de maneira unilateral, o patrimônio brasileiro.
Por vontade política, ferindo a Constituição, resolve doar. Se fosse o caixa do
PT, Deputado Lourival Mendes, se fosse o patrimônio da Presidenta Dilma, que ela
o fizesse pela sua mera vontade política. Ela não está doando patrimônio do PT ou
seu patrimônio pessoal, ela está doando 60 milhões que fazem falta à saúde de
quem está morrendo nas filas; ela está doando 60 milhões, além do valor do
patrimônio da termelétrica, sem respeitar o princípio constitucional, porque o
autoritarismo chegou. O autoritarismo não se dá só por regimes militares armados,
não. O autoritarismo se dá a partir do momento em que se chega à conclusão: “Eu
tenho a maioria no Congresso e essa maioria me diz amém. Eu vou fazer assim:
mando a medida provisória e depois e eles dizem ‘sim’.”
Se quem está nos acompanhando pela imprensa quiser a cópia do relatório,
está aqui. O próprio relatório diz que não há nenhum sinal de imprevisibilidade para
nós doarmos não só o patrimônio, mas pagarmos para consertar e pagarmos o
transporte. É esse o Brasil real. Esse é um Brasil democrático? Isso é ditadura, em
que se mente para todos o tempo todo, para se criar a imagem de um País de plena
democracia. Trata-se de um Governo autoritário, que não aceita contestação e nem
a hipótese de perder a eleição, e, por isso, já entra em campanha de forma
antecipada mais de 1 ano antes da eleição e joga tudo para não perder. Joga tudo,
tudo!
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Estejam atentos, brasileiros! A situação é muito pior do que parece. A
situação é muito mais grave do que parece. Alguém pode dizer: “Mas, Deputado
Domingos Sávio, são só 60 milhões”. Primeiro que eu não acho que sejam só 60
milhões. Eu acho que isso vale dinheiro e o povo brasileiro tem sofrido demais, para
se fazer descaso de 60 milhões. Trata-se de um princípio constitucional que está
sendo jogado na lata de lixo, de uma afronta ao Congresso, de uma disposição de
mandar medida provisória para tudo, de doar o que é dos brasileiros como se fosse
propriedade particular de um partido. Isso não pode prevalecer nesta Casa.
Portanto, Sr. Presidente, conforme eu me comprometi, não vou aqui apostar
no “quanto pior, melhor”, e ficar travando tudo. Nós vamos votar, mas vamos votar
contra, até porque, se nós obstaculizássemos essa votação — regimentalmente,
bastaria um estalar de dedos, pelo quórum que nós estamos verificando —, nós
iríamos impedir o País de ver isso chegar ao plenário, para que o Governo retire
essa vergonha e conserte a bobagem que fez ou o País inteiro pare para refletir
sobre como esse Governo tem governado.
É o patrimonialismo que voltou. É o período do Império. Só falta andar com o
cheque do Governo no bolso e dizer: “Quanto é?”. É o patrimonialismo: “O Estado é
meu e eu faço como eu quiser. Eu simplesmente mando o Congresso homologar”. É
isso que nós estamos assistindo.
Portanto, o PSDB vai votar “não”, estabelecendo não só um voto “não”, mas
um voto de repúdio à maneira como nós estamos sendo tratados no Parlamento
brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Domingos
Sávio.
Não havendo mais quem queira discutir, a discussão está encerrada.
(Não identificado) - Sr. Presidente, eu fui citado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Foi citado? Então, com a
palavra o Deputado Danilo Forte. V.Exa. deseja fazer uso da palavra?
(Não identificado) - Depois do Deputado Danilo Forte.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Então, tem a palavra o
Deputado Danilo Forte.
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O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores,
Sras. e Srs. Deputados, primeiramente, ninguém foi mais crítico com relação ao
atraso da liberação dos recursos do PAC da Estiagem, que foi apresentado à Nação
no final do ano passado, do que eu.
Eu fiz pronunciamentos na tribuna da Câmara, fiz diversas intervenções,
inclusive entrevistas para a imprensa do meu Estado, porque pior do que os
recursos não terem chegado são os entraves que a burocracia brasileira criou. Foi
por isso que, quando tivemos a oportunidade de relatar a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2014, tivemos a preocupação fundamental de diminuir os
entraves burocráticos entre aquilo que é programado e aquilo que é colocado à
disposição de Estados e Municípios, recursos que, na maioria das vezes, não
chegam à sua aplicabilidade final, que é a execução para melhorar a qualidade de
vida do povo.
Oriundo do interior do meu Estado, do nordeste do Ceará, compartilhando e
vivenciando exatamente esse sofrimento que nos assolou este ano, numa das piores
secas dos últimos 50 anos, eu trabalhei exatamente no sentido de viabilizar esses
recursos. Por isso a denúncia. E pior do que não chegarem os recursos, Deputado
Cajado, é o caso das máquinas perfuratrizes de poços, que nem sequer foram
compradas — 51 máquinas! — pelo DNOCS para cavar poços no Nordeste.
Mas o fato é de outra natureza. O fato é de uma política de harmonia entre
diversos países latino-americanos, o fato é de compartilhar uma política de
fortalecimento de uma relação diplomática com diversos países, e, em função disso,
o Governo Federal apresentou essa medida provisória. E não é porque nós não
conseguimos resolver o “pra trás” que nós não vamos resolver o “pra frente”. O País
precisa se harmonizar com os demais países latino-americanos, e não vejo nenhum
empecilho para que a gente agilize essa votação.
Num outro momento eu retorno a falar sobre esse assunto, até porque nosso
Presidente está com pressa em função da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Muito obrigado.
Eu vou colocar em votação, já que a discussão está encerrada; depois, vou
passar a palavra ao Deputado Lourival. Eu também quero falar sobre o assunto.
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Não havendo mais quem queira discutir, os Parlamentares da Câmara dos
Deputados que desejam aprovar o projeto permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado. Ressalvada a posição dos Deputados Cajado e Domingos Sávio.
Os Senadores que aprovam o projeto permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado em ambas as Casas.
Vou agora colocar em votação, antes que inicie a Ordem do Dia — e aviso
logo que está tendo uma guerra fratricida no plenário de V.Exas., neste momento,
sobre o orçamento impositivo —, o requerimento, com autor presente, o Deputado
Roberto Teixeira, para inclusão extrapauta na pauta do relatório de atividades do
Comitê de Admissibilidade de Emendas — CAE sobre diretrizes e orientações para
análise e admissibilidade de emendas ao Projeto de Lei Orçamentária para 2014 —
autor do requerimento, Deputado Roberto Teixeira. Ele não é para ser votado hoje,
mas na próxima reunião. Nesta reunião, por acordo, só vamos votar esse PLN.
Então, coloco em votação o requerimento de inclusão extrapauta...
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Seria bom distribuir o requerimento
para a gente poder ler.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Sim.
Peço à Secretária que distribua o requerimento.
Coloco em votação o requerimento na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado.
Coloco também o requerimento para inclusão extrapauta na pauta do relatório
à Mensagem nº 31, de autoria do Deputado Efraim Filho. Também não é para
votação no dia de hoje.
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Os Srs. Deputados que concordam com a inclusão extrapauta permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Os Senadores que concordam com a inclusão extrapauta permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Coloco também em votação requerimento de autoria do Senador Wilder
Morais para inclusão extrapauta do relatório da Mensagem nº 33.
Os Deputados que concordam com a inclusão extrapauta permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, só para eu
entender: requerimento extrapauta versando sobre o quê?
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deixe-me explicar a V.Exa.:
apesar de já ter sido colocado em votação na Câmara, esses requerimentos,
inclusive de Parlamentares do partido do Deputado Cajado, foram incluídos
extrapauta, mas não para serem votados hoje. Vai ser distribuído o teor para que
nós possamos votar na próxima reunião.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - O.k.. Nós não vamos votar nenhum
deles, e eu terei oportunidade de conhecer o teor deles?
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não. Será assim, com certeza!
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Então, coloco em votação.
Dando continuidade, na representação do Senado Federal.
Os Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Eu gostaria de fazer uma breve menção sobre o assunto PLN vinculado ao
Ministério de Minas e Energia. Em primeiro lugar, eu concordo radicalmente com
V.Exas., apesar de ser da base do Governo, que o País não pode ser administrado
por medida provisória. Eu acho que isso é uma usurpação da nossa prerrogativa de
legislar, como Parlamentares do Poder Legislativo, e a medida provisória nos toma
isso a fórceps. Então, em primeiro lugar, eu sou contra medida provisória.
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Em relação ao mérito desse PLN, é obvio que o Ministério de Minas e Energia
é mero instrumento desse crédito para um acordo entre dois países. Isso certamente
é fruto de uma política internacional do Ministério das Relações Exteriores. Eu não
gostaria de entrar no mérito por desconhecer as razões de uma coisa como essa. Eu
teria todas as restrições a fazer um acordo como este com a Bolívia, que já se
comportou muito mal com o Brasil, mas fica prematuro e falta maturidade para eu
entrar no mérito de um assunto como esse sem conhecer os detalhes de um
possível acordo binacional entre os dois países. Eu diria que essa medida provisória
não entra nesse mérito, o que não deixa de nos dar os instrumentos para avaliar
corretamente uma medida como essa.
Eu também me manifesto solidariamente a V.Exa. em relação à preocupação
de muito cuidado com o País, que não respeita tratados internacionais, que não
respeitou a PETROBRAS, que, portanto, não respeitou os brasileiros. Concordo
ipsis litteris com V.Exa. Tenho medo de me aprofundar nessa crítica e cometer
injustiças, porque não sei a real intenção do Governo quando fez um acordo como
esse. Mas, a princípio, no mérito, também coloco em dúvidas.
Eu queria passar a palavra, primeiro, ao Deputado Lourival.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Depois vou passar a V.Exa. e,
logo em seguida, ao Deputado Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, eu tenho uma
questão de ordem.
O SR. DEPUTADO GIOVANI CHERINI - Também tenho questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Questão de ordem, Deputado
Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, preste atenção:
V.Exa. colocou para votar agora extrapauta três relatórios que, pela Resolução nº
01, teriam que ser publicados e que, após a publicação, teria que haver 3 dias úteis
antes de podermos colocá-lo na Ordem do Dia para votação.
Bom, o que eu quero dizer com isso: queria, primeiro, saber de V.Exa. se
V.Exa. encerrará a sessão hoje — e peço que a encerre; segundo, que V.Exa. só
colocará em votação esses relatórios depois que o Colégio de Líderes aquiescer.
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Por quê? Porque a partir do momento que V.Exa. já inclui na pauta e não, por
exemplo, suspende a sessão, não encerra, obviamente que, a partir de qualquer
momento, V.Exa. poderá votá-lo.
Então, nós precisamos fazer as regras nesta Comissão com confiança, mas
também sem deixarmos de respeitar a Resolução nº 01, para não sermos
surpreendidos por pedidos de quem quer que seja.
Então, como eu estou sendo...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Desculpe interromper V.Exa.,
mas estou consultando aqui a secretaria...
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - ... porque, é óbvio, ficou a
dúvida gerada por V.Exa. em relação aos prazos regimentais.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Claro.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - A Secretária Socorro confirma
que esses projetos já foram entregues há muito tempo, já foram publicados,
inclusive já deram o prazo de emenda — há muito tempo.
Então, nós estamos dentro do Regimento quando eu coloquei em votação
extrapauta, apenas porque não estava previsto para a pauta desta sessão.
Como eu coloquei extrapauta, não tem sentido; se eu coloquei extrapauta foi
justamente porque eu não desejo encerrar a sessão e, sim, suspendê-la. Senão, não
teria sentido colocar extrapauta, simplesmente colocaria na pauta normal, encerraria
e colocaria na pauta normal.
Então, já estava implícito, quando eu criei uma extrapauta, que a sessão seria
suspensa.
Portanto, dentro dos prazos regimentais, está corretíssimo, não há nenhum
óbice a ser feito.
O SR. DEPUTADO GIOVANI CHERINI - Sr. Presidente, uma questão de
ordem...
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, o art. 128... A minha
questão de ordem é em relação ao Art. 128.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deixa o Deputado Cajado
terminar.
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O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Diz o Art. 128:
“Art. 128. A apreciação dos relatórios somente
poderá ocorrer 3 (três) dias úteis após a sua distribuição,
nos casos do Relator-Geral do projeto de lei orçamentária
anual, do relatório do projeto de lei de diretrizes
orçamentárias e do relatório do projeto de lei plurianual, e
2 (dois) dias úteis nos casos das demais proposições,
salvo se a CMO dispensar esse último prazo por
deliberação de maioria absoluta...”
Portanto, se V.Exa. o coloca agora, ele estaria apto a votar. E nós não temos
esse conhecimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Só um segundo, Deputado,
porque nós estamos decidindo outro problema aqui.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Então, nós não temos esse
conhecimento da distribuição.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Não, ele está incluindo agora
extrapauta.
(Não identificado) - Sim, mas abriu a sessão do Congresso.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Mas ele abriu e voltou com inclusão
extrapauta.
O SR. DEPUTADO GIOVANI CHERINI - Sr. Presidente, antes de V.Exa.
encerrar, em respeito...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não, Deputado. Calma! Só um
segundo, vou passar a palavra para V.Exa. já, porque é uma questão de ordem.
O relatório do CAE foi entregue a semana passada. Portanto, muito mais do
que os 3 dias de previsão regimental.
Os dois relatórios dos Parlamentares da sua bancada foram entregues dentro
do prazo, ou seja, já concederam os 2 dias previstos para emenda e, portanto, já
estão passíveis de serem votados.
Os três itens incluídos extrapauta estão perfeitamente dentro dos prazos.
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O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu não tinha essa informação, Sr.
Presidente. Nem a assessoria do partido tinha essa informação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Qualquer dúvida, a assessoria
do partido pode confirmar essas informações aqui na secretaria.
O SR. DEPUTADO GIOVANI CHERINI - Sr. Presidente, só uma questão de
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deixe o Deputado encerrar.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu pediria a V.Exa. que, de
qualquer forma, como foi incluído extrapauta agora, só colocasse em votação após a
deliberação do Colégio de Líderes, porque nós precisamos estudar isso e
precisamos ver como é que são (ininteligível). Eu tenho a informação agora...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Sem problema, sem problema!
Com a palavra o Deputado.
O SR. DEPUTADO GIOVANI CHERINI - Sr. Presidente, está uma
insegurança total aqui na Casa em função desse impasse das emendas.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Impositivas. Emendas
parlamentares.
O SR. DEPUTADO GIOVANI CHERINI - Na verdade, não temos emendas
impositivas até agora.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Temos.
O SR. DEPUTADO GIOVANI CHERINI - Não! Não foi aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Mas isso já foi discutido aqui na
reunião de Líderes. Já ficou muito bem claro. Deixe-me explicar para o Deputado,
porque eu acho que nem vai precisar da dúvida de V.Exa.
Está prevalecendo o que nós votamos na LDO, Deputado Giovani. Então, o
regramento da LDO, que impõe a emenda impositiva, que impõe os 50% para a
saúde, está em pleno vigor.
O SR. DEPUTADO GIOVANI CHERINI - Sim, mas se a Presidente da
República vetar?
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Se a Presidente da República
vetar, o veto dela será derrubado por 95% dos Deputados e Senadores.
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O SR. DEPUTADO GIOVANI CHERINI - Porque, na verdade, nós somos
obrigados a colocar 50% para a saúde. E isso gerou um problema muito sério com
todos os Parlamentares.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Mas isso foi uma tese que
nasceu no Congresso Nacional, e o Congresso Nacional há de prevalecer e resolver
esse assunto. A última palavra não será mais do Executivo em relação a esse
assunto tão discutido durante tantos e tantos e tantos anos dentro desta Casa.
Agora que ele teve uma solução, com certeza, fique tranquilo, Deputado,
porque nem o Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado, nem o Deputado
Henrique Eduardo Alves, Presidente da Câmara dos Deputados, vai permitir que
essa situação seja subvertida pelo Executivo.
O SR. DEPUTADO GIOVANI CHERINI - É que o Presidente da Casa, hoje,
disse agora há pouco ali no plenário...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eles estão em guerra lá agora,
diga-se de passagem.
O SR. DEPUTADO GIOVANI CHERINI - ... disse agora há pouco no plenário
que não foram aprovadas as emendas impositivas, faltam dez sessões, e não vai
mais dar tempo então.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Isso é em relação à PEC,...
O SR. DEPUTADO GIOVANI CHERINI - À PEC.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - ...mas não em relação ao que
nós fizemos aqui. E eu fiz uma reunião aqui do Colégio de Líderes e registrei de
forma muito clara que esta Comissão Mista de Orçamento deu a sua contribuição
forte, contundente, importante para o Congresso Nacional, no momento em que fez
prevalecer, através de lei, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a figura do orçamento
impositivo, votada neste Congresso e prevalecendo até então.
O SR. DEPUTADO GIOVANI CHERINI - Então, o senhor tem certeza de que
o Governo vai cumprir no ano que vem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu tenho certeza de que esta
Casa é soberana e que se o Governo não cumprir, esta Casa irá saber se
posicionar.
O SR. DEPUTADO GIOVANI CHERINI - Obrigado, Excelência.
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O SR. DEPUTADO LOURIVAL MENDES - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Bom, então, com a palavra o
Deputado Lourival Mendes.
O SR. DEPUTADO LOURIVAL MENDES - Sr. Presidente, eu queria
parabenizar o Deputado Cajado e o Deputado Domingos Sávio pela defesa das
colocações das suas ideias democráticas. E é fundamental para a democracia o
entendimento diverso no tocante à matéria que acabamos de votar, que abre a
possibilidade de o Brasil ajudar o país vizinho, a Bolívia. País parceiro, país amigo,
país que tem e mantém relações comerciais intensas com o Brasil.
Então, eu quero parabenizar o Deputado Cajado, que disse que entendeu a
abertura desse crédito de 60 milhões para a Bolívia, como uma política internacional
entre o Brasil e a Bolívia. Quero parabenizá-lo por isso. Esse é o sentido, essa foi a
ideia da medida provisória.
E esta Casa, a Câmara Federal, o nosso Congresso, agora, no mês de
outubro, dia 24 de outubro de 2013, a Lei nº 12.872, em seu art. 8º, que dispõe
sobre a cooperação entre os países da América Latina, autorizou o Brasil a fazer,
inclusive, doações. Esta Casa, a Câmara Federal, votou.
Eu gostaria de ler o art. 8º ao Deputado Cajado, por quem eu tenho respeito e
reconheço a sua competência, a sua habilidade, o seu zelo, pelo patrimônio do povo
brasileiro.
Diz o art. 8º da Lei nº 12.872, promulgada agora no dia 24 de outubro de
2013, pelo Congresso Nacional, votado por nós:
“Art. 8º Com vistas a promover a cooperação
energética com países da América Latina e a aproveitar
racionalmente os equipamentos de geração de energia
elétrica, órgãos e entidades federais poderão ceder, a
título oneroso ou gratuito, o uso de bens caracterizados
pela Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL
como inservíveis à concessão de serviço público.
§ 1º As ações de cooperação previstas no caput
dependerão de aprovação prévia do Ministro de Estado
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de Minas e Energia” — que foi quem participou da
elaboração da medida provisória.
“§ 2º Para a execução do previsto no caput, é
dispensada a licitação para a União contratar e celebrar
acordos com empresas estatais federais a fim de prestar
ou supervisionar serviços de logística e de recuperação,
reforma e manutenção de equipamentos de geração de
energia elétrica.”
Ou seja, nós, o Congresso Nacional, autorizamos, recentemente, no mês de
outubro, o Governo brasileiro a ajudar aos países da América Latina. Essa relação
de mercado internacional com a Bolívia, um país parceiro, eu entendo mais como
um investimento do Brasil e não como despesa, como desperdício.
Portanto, Deputado, com todo o respeito que eu tenho a V.Exa., sei dos seus
zelo em defesa da matéria, mas o excesso de medidas provisórias não é privativo do
Governo do PT, do Governo do PSDB, inclusive, que tinha o aval do DEM.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - E a urgência?
O SR. DEPUTADO LOURIVAL MENDES - A urgência é a necessidade da
manutenção, da cooperação, para que não se perca a relação do comércio
internacional com a Bolívia. A Bolívia é um país parceiro, que necessitava do auxílio
e do apoio do investimento do Brasil, para que essas relações comerciais se
intensificassem.
Então, eu quero parabenizá-lo ao reconhecer a competência do Ministro de
Minas e Energia e dizer que V.Exa. poderia, inclusive, se quisesse, e é do estilo de
V.Exa., tirar a palavra “vergonhosa”, porque a medida provisória é meritória para a
balança comercial do Brasil, porque ela ajuda a estreitar, a crescer as relações, a
dar confiança, a dar estabilidade para o Brasil e permite essa interação mais forte.
De forma tal que eu queria parabenizar V.Exa. e pedir que V.Exa. reveja esse
posicionamento, porque não é um posicionamento que engrandece o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Lourival
Mendes.
Eu suspenso esta reunião e a convoco para 14h30 amanhã e reunião de
Líderes para as 14h.
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Quero avisar ao Deputado Claudio Cajado que o Deputado Lourival Mendes é
Delegado da Polícia Civil e se faz necessário agora no Plenário da Câmara, porque
está havendo lá ameaça de morte. (Risos.)
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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Declaro reiniciada a 11ª
Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 30, de
2013, alterada. Informo que as matérias estão acessíveis nos terminais de pauta
eletrônica, localizados nas bancadas.
Primeiro item da pauta: apreciação do relatório de atividades do Comitê de
Admissibilidade de Emendas, CAE, sobre diretrizes e orientações para análise de
admissibilidade de emendas ao projeto de lei orçamentária para 2014, o Projeto de
Lei nº 9, de 2013, do Congresso Nacional, que “estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de 2014, em razão do art. 25 da Resolução nº 1 do
Congresso Nacional”. O Relator é o Comitê de Admissibilidade de Emendas, que é o
CAE, e o Coordenador do CAE é o Deputado Roberto Teixeira.
Eu passo a palavra, neste momento, ao Deputado Roberto Teixeira, para que
ele possa fazer a apresentação do seu relatório.
Com a palavra o Deputado Roberto Teixeira.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, só uma questão
de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Pela ordem, Deputada Rose de
Freitas.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sem interromper o nosso querido
Relator, eu só queria dizer que nós vamos apresentar, no tempo e na hora, para ser
apreciada por todos aqui, inclusive por V.Exa., uma correção no relatório da LOA,
em tempo, para tratar de uma questão que interessa aos partidos, que infelizmente
não constou do relatório e que precisa ser constado em tempo.
Então, na hora, eu apresento a V.Exa. Só quero registrar.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputada Rose de
Freitas.
Volto a palavra ao Deputado Roberto Teixeira.
O SR. DEPUTADO ROBERTO TEIXEIRA - Vou ler a primeira parte. São
considerações iniciais:
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“O Comitê de Admissibiiidade de Emendas, CAE, constituído com fundamento
no art. 18, IV, da Resolução n° 1/2006-CN, tem por atribuição efetuar o exame de
admissibilidade das emendas apresentadas, inclusive as dos relatores dos projetos
de lei orçamentária anual, de diretrizes orçamentárias e do plano plurianual. Os
relatórios de admissibilidade devem ser votados pela CMO antes da apreciação do
mérito das respectivas matérias, salvo deliberação em contrário do Plenário da
Comissão Mista de Planos, Orçamentas Públicos e Fiscalização.
O exame de admissibilidade de emendas corresponde à análise preliminar,
anterior à de mérito, que verifica a compatibilidade da proposição com as normas
constitucionais, legais e regimentais, nos termos do art. 146 da Resolução n°
1/2006. As emendas também devem observar as determinações do parecer
preliminar, a teor do art. 51 da Resolução.
Os comitês permanentes darão à CMO e às comissões permanentes de
ambas as Casas conhecimento das informações e das análises que procederem por
meio de relatórios de atividades, nos termos do art. 21 da Resolução 1/2006.
A Resolução n° 1/2006 define o objeto das emendas de bancada estadual e
de Comissão, estabelecendo condições para sua admissibilidade.
As diretrizes e orientações aprovadas pela CMO integram e preenchem as
lacunas existentes no conjunto de normas de admissibilidade, permitindo assim uma
atuação mais segura de Parlamentares, bancadas e Comissões na apresentação
das emendas.
Com o fito de racionalizar e tornar mais célere o exame de admissibilidade no
âmbito do CAE, os trabalhos poderão ser descentralizados pelo Coordenador.
As disposições contidas neste trabalho tomaram por base os Relatórios já
aprovados pela CMO em anos anteriores, refletindo os propósitos e princípios que
orientaram a elaboração da Resolução n° 1/2006, que procurou superar problemas e
distorções identificados antes de sua edição. Destaca-se o resgate do papel coletivo
das emendas de bancada e de Comissão, impedindo sua utilização como forma de
ampliar o limite das emendas individuais. Assim, passou-se a exigir dessas emendas
a identificação precisa do objeto, priorizando-se a continuidade e conclusão das
obras estruturantes.”
O.k., Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Roberto
Teixeira.
O relatório está em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, a discussão está encerrada.
O relatório agora está em votação na representação da Câmara dos
Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado.
Agora está em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontra. (Pausa.)
Aprovado.
Passo agora ao requerimento do Deputado Fábio Ramalho para a inclusão
extrapauta de alguns avisos:
Aviso nº 4: requerimento para inclusão na pauta do relatório apresentado ao
Aviso nº 4, de autoria do Deputado Fábio Ramalho.
Aviso nº 5: requerimento para inclusão na pauta do relatório apresentado ao
Aviso nº 5, de autoria do Deputado Fábio Ramalho.
Aviso nº 6: requerimento para inclusão na extrapauta do Aviso nº 6, de autoria
do Deputado Fábio Ramalho.
Aviso nº 9: requerimento para inclusão na extrapauta do relatório apresentado
ao Aviso nº 9, de autoria do Relator Deputado Fábio Ramalho.
Aviso nº 26: requerimento para inclusão na pauta do relatório apresentado ao
Aviso nº 26, de autoria do Deputado Fábio Ramalho.
Aviso nº 29: requerimento para inclusão na pauta do relatório apresentado ao
Aviso nº 29, de autoria do Deputado Fábio Ramalho.
Requerimento para inclusão na pauta do Deputado Lourival Mendes dos
Ofícios nºs 1 e 3.
Requerimento para inclusão na pauta dos relatórios apresentados aos Avisos
nºs 13, 20, 24 e 25, do Deputado Lourival Mendes.
Finalmente, para inclusão extrapauta do Projeto de Decreto Legislativo nº 1,
de autoria do Deputado Lourival Mendes.
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Os Srs. Deputados que concordam com a inclusão extrapauta permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Os Srs. Senadores que concordam com a inclusão extrapauta permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Eu gostaria de convocar a próxima reunião para as 18 horas do dia 9, para
iniciarmos a discussão e a votação dos relatórios setoriais — dia 9, segunda-feira,
às 18 horas. Já terça-feira, enquanto os nossos colegas estarão nos seus Estados
descansando, nós estaremos aqui reunidos: terça-feira, dia 10, reuniões às 10
horas, às 14 horas e às 18 horas; quarta-feira, dia 11, reuniões às 14 horas e às 18
horas; e quinta-feira, dia 12, reuniões às 10 horas, às 14 horas e às 18 horas.
Então, essas convocações serão depois formalizadas, através de meio
eletrônico, para os nobres colegas e suas assessorias.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Com a palavra o Deputado
Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Primeiro para dizer a V.Exa. que a
Ordem do Dia aqui acabou, em termos de votações. Correto?
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Sim, correto.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Muito bem. Segundo, com esse
calendário que nós fizemos — eu já disse e vou repetir —, nós não temos
compromissos, a não ser se as coisas começarem a andar na celeridade e nos
entendimentos que a própria Comissão detém como prerrogativa. Por quê? Porque
nós estamos, diante dos prazos exíguos, sem poder conversar com as bancadas,
com os Relatores Setoriais e com o Relator-Geral. Não que isso seja um impeditivo,
não está sendo por enquanto. Mas, nas reuniões que nós temos tido de Líderes aqui
na Comissão, nós estamos deixando claro que, para que possamos votar o relatório
final, é necessário que as bancadas sejam atendidas, que os relatórios setoriais
sejam feitos com a participação dos Estados, para que nós não tenhamos depois, no
prazo final de votação do relatório geral, a confusão que normalmente acontece se
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não houver esse tipo de tratativa antes. Então, eu venho alertando e o faço agora
publicamente também.
Eu queria expor ainda que, como o Deputado Danilo Forte — ele não está aí,
não é? — é contra o superávit primário e a responsabilidade fiscal, está aqui o jornal
Valor Econômico, do dia 3 de dezembro, que diz: “Triangulação de recursos deve
ajudar na meta fiscal”. Isso significa dizer que o Governo vai, mais uma vez, recorrer
à contabilidade criativa ou à maquiagem contábil para fechar as suas contas.
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Malabarismos, Deputado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - É a criatividade contábil. Isso
significa que o Brasil está cada vez mais vulnerável a ataques especulativos. Nós
não podemos retroceder no ganho que tivemos, enquanto País, enquanto Nação,
enquanto gestão fiscal responsável de termos uma vista para que o Brasil não
desrespeite a Lei de Responsabilidade Fiscal e tenha uma responsabilidade fiscal
que demonstre não apenas interna, mas principalmente externamente, que adota na
gestão pública os requisitos imprescindíveis para ter o controle das suas contas.
Recorrer à maquiagem contábil, à criatividade, é um erro, Presidente, é um
erro que o Governo Federal está cometendo e que poderá custar muito não ao
Governo, mas à Nação brasileira, aos trabalhadores, aos empresários, àqueles que
verdadeiramente contribuem com a produção neste País, porque a consequência
disso, de ataques especulativos que virão — não tenho dúvida nenhuma —, será o
estouro do dólar, o estouro da inflação, a carestia, e essa conta vai parar no bolso
de cada brasileiro e de cada brasileira.
É lamentável, Sr. Presidente, ver que o Governo Federal, apesar de adotar
medidas para combater a crise, como outros países estão fazendo, cresceu menos
do que os demais países do BRICS, cresceu menos do que outros países da
América do Sul e da América Latina, e mais ainda: fica buscando artifícios para
fechar as suas contas. Isso é falta de planejamento. Isso é falta de visão de quanto e
como se devem gastar os recursos públicos. E o pior dos mundos: nós batemos na
mesma tecla! O Governo tem descontrole sobre o seu custeio, aumento de gasto
público ano após ano, e os investimentos não são os responsáveis por esse cenário.
Não são os recursos de investimentos, são os recursos de custeio, é a política
errática.
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Quem está dizendo isso não é o Deputado Cajado, mas é o Valor Econômico,
um jornal nacional especializado em economia, que diz claramente que o Governo
decidiu preparar uma operação de triangulação de recursos entre a Caixa
Econômica Federal, a ELETROBRAS e o Tesouro Nacional, para não impactar o
resultado fiscal. A ideia é de que a Caixa conceda empréstimo a uma taxa de juros
próxima de zero. Há oito subsidiárias da ELETROBRAS para cobrir os gastos com a
Conta de Desenvolvimento Energético, uma despesa exclusiva do Tesouro
Nacional. Ou seja, são aqueles recursos que se abatem das contas populares, para
que o povo não tenha o aumento na sua conta de energia elétrica. Então, são
recursos que subsidiam a tarifa popular, a tarifa elétrica popular. E o Governo vai
fazer com que a Caixa empreste recursos a essas subsidiárias, para que o Governo
não tenha que colocar esses recursos.
Pelo amor de Deus! No ano passado, antecipou-se recurso do BNDES,
recurso da Caixa e do Banco do Brasil para poder fechar as suas contas. Neste ano,
já tem o dinheiro no pré-sal. Vai precisar fazer isso? O mercado já percebe. A partir
do momento em que efetivamente fizer, está claro que é a maquiagem criativa, a
contabilidade criativa. Isso significa que o Brasil vai ficar mais vulnerável do que já
está.
Então, é importante, Presidente, que a gente debata isso na Comissão de
Orçamento, que o Governo veja que nós estamos atentos a esses procedimentos
que não são corretos. Querer, como foi dito, rever o crescimento do PIB do ano
passado, intervir no IBGE, enfim, são procedimentos que não podem ser aceitos.
Nós ultrapassamos essa fase. O Brasil de hoje não é o Brasil do passado, que ficava
impondo aos órgãos estatísticos como deveria ser conduzido o número de inflação,
o número do crescimento, o número do superávit. Nós não podemos mais
desrespeitar uma lei que é um patrimônio do Brasil, do povo brasileiro, que é a Lei
de Responsabilidade Fiscal. Então, retroceder significa fulminar de morte os
avanços que conseguimos com o sacrifício do povo brasileiro.
Daí por que esse assunto tem que ser pautado. Em toda sessão que eu tiver
oportunidade, vou denunciar esses procedimentos, porque eles maculam a gestão
fiscal eficiente, maculam a imagem do Governo, que se diz preocupado com as suas
contas e com o controle fiscal e principalmente com o nosso futuro. Amanhã, a
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vulnerabilidade do Brasil de hoje impacta todos nós, brasileiros, inclusive V.Exa.,
que é um empresário de sucesso no Maranhão e que poderá ter problemas sérios
de gestão diante do que pode acontecer com a economia do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Claudio
Cajado. Só para lhe avisar que V.Exa. conseguiu ouriçar a bancada do Governo. Já
existem 32 inscrições.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu tenho prioridade porque fui citado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Antes de começar, também
quero registrar que hoje nós, Senadores, estamos em maioria absoluta. Somos sete
Senadores. Portanto, mais do que os Deputados. Podemos tomar conta
definitivamente desta Comissão. (Risos.)
Passo a palavra ao Deputado citado, Deputado Danilo Forte.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - De fato, algo dever estar
acontecendo nos bastidores do poder.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Senadores, companheiros Deputadas e Deputados. Quero parabenizá-los por essa
corrida dos Senadores à CMO. É um prazer recebê-los aqui na Câmara dos
Deputados, na nossa Comissão.
Eu acho que o Deputado Artur Bernardes, no segundo Governo do Getúlio,
em 1953, há exatamente 60 anos, dizia que o Brasil sempre vai ter na sociedade
representantes que vão tentar fazer do seu discurso, da sua fala, um instrumento
para impedir que o Brasil se desenvolva, que o Brasil cresça, que o Brasil prospere.
Eu não sou contador, não tenho formação na área de Economia, mas nosso
relatório, nosso trabalho, nossa dedicação sempre foi no sentido exatamente de
garantir não só a transparência, mas também no sentido de dar dimensão em
responsabilidade a qualquer desvio de conduta, tanto é que a gente aprovou, por
unanimidade nesta Comissão, o relatório da LDO e levamos para o plenário.
Praticamente todos os Deputados e todos os Senadores do Congresso Nacional
assim o fizeram.
Eu tenho uma visão crítica, inclusive é dita aqui por mim, sustentada por mim,
com relação a essa priorização que é feita no Orçamento exatamente para atender o
sistema financeiro. Eu acho que um País como o Brasil, que precisa de
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desenvolvimento, de crescimento tem outras prioridades. Nós temos no Brasil ainda
pobreza absoluta, miséria. Nós temos no Brasil ainda, infelizmente, 8 milhões de
pessoas que não têm banheiro em suas casas; 15,6 milhões de pessoas que vivem
com menos de 3 reais por dia. E a erradicação da pobreza é exatamente o principal
mote, a principal bandeira do atual Governo, da Presidenta Dilma. Eu, como Relator,
não poderia exatamente fugir da orientação da peça inicial da LDO, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias, que foi apresentada a esta Casa. Eu não seria
irresponsável de tentar um subterfúgio capaz de criar embaraços para a política
fiscal do País, para a política monetária, para a credibilidade necessária da área
econômica do Governo exatamente no sentido de que trouxesse para cá um
relatório que não fosse de comum acordo com aquele que foi exatamente elaborado
pela área financeira do Governo Federal.
Por outro lado, a gente também tem que ter uma noção muito clara de que o
cumprimento das metas é exatamente uma atividade em que o setor financeiro tem
que se amoldar à realidade dos fatos. Se não assim o fosse, nós teríamos feito a
primeira lei fiscal em 1889, quando da Proclamação da República, e de lá para cá
não teria tido nenhuma mudança.
Há uma evolução de mercado, há uma evolução de crescimento, há uma
evolução cada vez maior de disputa pelos mercados internacionais. Os países, as
nações vão-se adaptando a cada momento. Inclusive, a guerra cambial hoje lastreia
exatamente todo o mercado financeiro internacional, para onde correm os grandes
volumes de recursos. E a gente não vai criar nenhuma dificuldade exatamente no
sentido de quebrar a harmonização que foi construída no Brasil, principalmente para
superar o período inflacionário da década perdida, da década de 90, num esforço
grande que o País teve, numa postura política assumida, inclusive, pelo Governo do
Presidente Lula de dar ao País a credibilidade necessária para o seu
desenvolvimento. Isso tem nos norteado, isso tem feito com que nós tenhamos
alcançado indicadores de desenvolvimento social, como diz o Presidente Lula,
nunca antes alcançados na história deste País. Isso se deve exatamente a essa
postura reta, correta, comprometida exatamente com essa responsabilidade fiscal,
que tem perpassado do Governo do Presidente Lula para o Governo da Presidenta
Dilma.
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Por outro lado, nós não podemos aqui fazer da CMO uma tribuna de debate
acadêmico. A CMO tem que ter um norte preciso exatamente nas necessidades do
País. Os Estados Unidos, a maior nação do mundo, hoje devem mais do produzem.
Enquanto isso, eles nos obrigam a termos uma conta de equilíbrio fiscal que eles
mesmos não cumprem, porque, quando qualquer país passa exatamente pelas
agências de risco, que avaliam a segurança financeira dos países, a credibilidade
financeira dos países, elas simplesmente ignoram que a nação mais rica do mundo
hoje deve mais do que produz. Isso é incoerente, inconsequente do ponto de vista
de qualquer alinhamento econômico necessário para dar credibilidade a qualquer
nação do mundo.
Agora, é o modelo deles. Eles podem, eles debatem. Agora mesmo passaram
por uma crise difícil do ponto de vista orçamentário, mas houve a compreensão de
todos os representantes, de todos os Deputados americanos exatamente no sentido
de corrigir erros. E nada mais, nada menos foi feito do que um ajuste exatamente da
política fiscal americana, para que o país não fosse à bancarrota ou não ficasse com
dificuldades para renegociar o seu próprio endividamento.
Então, esse exemplo também deveria ser seguido por aqueles que querem
atrapalhar o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Esse exemplo também
deveria ser seguido exatamente por aqueles que cobram uma postura financeira,
econômica e monetária do nosso País, que não têm a mesma veemência em cobrar
da grande nação, que é modelo para o capitalismo mundial, que são os Estados
Unidos da América. E o Congresso Nacional de lá aprovou exatamente um ajuste
fiscal para retomar a credibilidade do seu Governo. É isso que nós estamos fazendo
aqui. Não é feio, não é indecoroso, não é nenhum desvio de conduta do Congresso
Nacional brasileiro tomar medidas capazes de viabilizar economicamente o seu
Governo. Muito pelo contrário, essa é uma obrigação nossa. É uma obrigação da
Comissão Mista de Orçamento buscar caminhos capazes para que a gente possa
construir um país sólido, um país que se desenvolva, um país que reduza, que faça
a erradicação da pobreza no nosso País e que dê equilíbrio inclusive regional, para
que nós não tenhamos regiões altamente desenvolvidas, em detrimento de regiões
desprovidas de esperança e de expectativa para o nosso povo.
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É esse o papel da classe política, é esse o papel do Congresso Nacional, que
precisa ser realçado, porque, se é para seguir o exemplo dos americanos, que tanto
querem meter a colher na nossa panela, vamos também acompanhar o exemplo do
Congresso americano, que fez o reajuste das suas metas, que fez o seu equilíbrio
financeiro para dar fôlego, para dar oxigênio para o Governo de Barack Obama. Isso
recentemente serve de exemplo para todos nós.
Então, Sr. Presidente, nós não podemos cair na anarquia, nós não podemos
cair no descrédito, na falta de consequência a uma política governamental. Se a
política governamental ditada pela equipe econômica do Governo é essa, nós temos
que criar as condições para fazer com que o Brasil continue crescendo e se
desenvolvendo.
Meu muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Nenhuma palavra sobre a
maquiagem fiscal.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - O termo pejorativo “maquiagem” não,
mas a necessidade de ajustes fiscais precisa ser feito, sim. E todas as nações
fazem, inclusive os Estados Unidos fizeram para superar sua crise este ano.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Ali foi questão orçamentária.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não, não, não. Não pode. Deixa
o Deputado finalizar. V.Exa. quer falar no final?
Com a palavra o Deputado Bittar agora.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, ouvi com atenção aqui as palavras, aliás, eloquentes do Deputado
Cajado. Lamento apenas que esse conteúdo não esteja à altura da eloquência de
suas palavras.
Quem ouve e acompanha palavras como estas, neste momento, e que
eventualmente não viva e conheça a realidade brasileira, fica imaginando que nós
estamos à beira do caos, à beira da mais séria crise econômica da história de nosso
País e talvez até da história da humanidade.
Quero lembrar ao Deputado Claudio Cajado que a economia brasileira revela
sinais de solidez econômica como nunca houve antes na história deste País. Eu vou
citar apenas três dados mais recentes que demonstram a confiança do setor
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empresarial, por exemplo, dos investidores na economia brasileira: leilão do campo
de Libra, 15 bilhões de reais para explorar este formidável reservatório de óleo e
gás, importantíssimo para o desenvolvimento do nosso País; leilão do Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, 19 bilhões de reais apenas para ter o
direito de explorar, na forma de concessão, os serviços daquele aeroporto.
Dezenove bilhões de reais apenas para ter o direito de explorar, durante 25 anos, os
serviços do aeroporto do Galeão. Terceiro: leilão da estrada federal que corta o
Estado do Mato Grosso. Desconto tarifário acima de 50% em relação ao valor da
tarifa máxima apresentada pelo Governo.
Destaco que são fatos que demonstram a confiança do empresariado, a
vontade de continuar investindo numa economia que não está isolada do resto do
mundo, que vive um momento de crise verdadeiramente, como a crise europeia, a
economia americana que não se recuperou até agora, a própria economia chinesa,
que revela sinais claros de desaceleração.
Por que tudo isso? Porque o Brasil não é uma ilha, a China não é uma ilha, os
Estados Unidos, a Europa e os demais países do BRICS não são ilhas, são países
que operam de maneira integrada neste mundo cada vez mais globalizado e que
são afetados, sim, por exemplo, pela mais grave crise, que é a europeia, em que os
países europeus mergulharam numa crise fiscal, numa depressão econômica
profunda que acaba por afetar as demais economias do planeta, pelo peso que a
União Europeia tem no sistema econômico internacional.
Quero lembrar que não há recursos que não sejam normais na execução da
política fiscal de nosso País. Não é verdadeira a informação de que o Governo vá
fazer essa operação citada pelo Deputado Claudio Cajado. O Deputado Cajado
talvez não tenha lido os jornais de hoje adequadamente, em que o Governo
desmente que vá utilizar esse tipo de operação para obter suas metas de superávit
primário.
O Deputado Afonso Florence, que está aqui ao meu lado, tem as informações
precisas que eu deixo para ele apresentar de maneira clara e precisa a evolução das
contas públicas brasileiras, a evolução do superávit primário na economia do País e
o fato real de que vamos alcançar as metas estabelecidas pelo Governo Federal.
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Agora, se os Governos Estaduais não cumprem suas obrigações, não cabe
ao Governo Federal ter uma posição paternalista de procurar resolver todos os
problemas. O importante é que os valores alcançados, inclusive os deste ano,
assegurem que a relação da dívida no que diz respeito ao PIB se mantenha em
valores que sejam saudáveis. Trinta e poucos por cento da dívida líquida em relação
ao PIB revelam sinais de saúde econômica.
No Governo anterior, apoiado por V.Exa., chegou a 70% do PIB a dívida
pública líquida brasileira. No tocante à dívida bruta brasileira, agora virou moda
querer discutir apenas a dívida bruta, 60% do PIB, dívida absolutamente saudável,
sobretudo quando comparada às dívidas dos demais países. Vejam as dívidas dos
países europeus, a dívida bruta americana, as dívidas do BRICS.
A nossa economia revela sinais de que saúde absolutamente incontestáveis.
A taxa de crescimento não é aquela que nós desejaríamos? Claro! O Brasil não vai
crescer a taxas dissociadas do resto da economia mundial. Estamos na média da
economia mundial e revelando sinais claros de crescimento do investimento. Nos
últimos trimestres, a economia brasileira tem revelado sinais de crescimento claros,
que apontam no sentido da retomada de um crescimento mais sólido, mais
acelerado para a economia de nosso País.
O último ponto: a inflação em nosso País. Havia aqueles que, como o
Deputado Claudio Cajado, sinalizavam que a inflação estava descontrolada, que o
Governo não teria mais como conter a suposta escalada dos preços na economia
brasileira. Pois bem, a inflação brasileira está num processo declinante, como
revelam os dados.
Por fim, eu quero rejeitar e repudiar a insinuação ou a colocação de que o
Governo está intervindo na forma como o IBGE, uma instituição pública da
sociedade brasileira, realiza seus cálculos do PIB e os demais cálculos na economia
brasileira.
O IBGE é uma instituição que acompanha as boas práticas internacionais,
uma instituição autônoma, que altera suas práticas de acordo com o que é
estabelecido consensualmente em todos os países do mundo. Estas são as regras
que vigem hoje em nosso País.
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente...
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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Jorge
Bittar.
Passo a palavra ao Deputado...
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Tempo de Líder.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado Claudio Cajado,
V.Exa. tem algum óbice a que eu passe preliminarmente a palavra ao Deputado
Caiado?
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, eu sei que o Líder
vem em defesa desse mesmo pensamento. Eu só queria aditar o seguinte...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Então, eu já vou lhe conceder a
palavra.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Em relação aos oradores
anteriores, há uma confusão. Nós estamos falando de contabilidade criativa.
Colocam o investimento no meio, colocam o problema do pré-sal. Isso não tem nada
a ver. Nós estamos falando de contabilidade criativa. V.Exa. há de convir. Falam dos
BRICs. Por que o Brasil foi o país que menos cresceu entre os BRICs? Não estão
todos enfrentando crises? Por que os outros não têm o descontrole das finanças que
nós estamos tendo?
O déficit na conta corrente do Brasil era de 120 bilhões. Está em 80 bilhões! O
que é esse déficit na conta corrente do Brasil? Então, são coisas que, apesar do
esforço que os governistas aqui fazem, não explicam e tergiversam por outras áreas.
Nós estamos falando de contabilidade criativa, maquiagem contábil. Isso não
tem a ver com a crise. Tem a ver com falta de planejamento, falta de uma atuação
mais firme do ponto de vista da responsabilidade fiscal. Esta é a questão. As outras
questões são variantes. Nós estamos falando aqui da contabilidade.
O Governo precisa ter uma demonstração clara de que exerce o seu papel
como condutor da economia, como viabilizador de políticas públicas, mas que não
se descontrolam as suas finanças. Agora, o Governo e os governistas tapam os
olhos para os elevados gastos com o custeio. Este é o problema. O Governo
arrecada muito, mas gasta muito mais do que arrecada. Este é o problema do Brasil,
e não é com investimento, porque, se nós formos ver quanto se gasta com o PAC,
com a liberação de recursos e investimentos, inclusive as estatais, é muito inferior ao
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que se gasta no custeio. E esse descontrole do custeio é que causa esse malefício à
economia do Brasil, enquanto as contas do Governo Federal são indutores.
Cadê o Danilo Forte? Esta aí?
O Governo tirou da LDO essa condição de baixar o superávit, de não
reestimar receita diante das desonerações que foram feitas, e o pior dos mundos
agora é que não precisa tapar o rombo das contas dos Estados e Municípios. Como
é que o mercado lê isso? Lê como uma vulnerabilidade. É óbvio!
E, quando se abordam os Estados Unidos, lá a questão é orçamentária. O
Congresso não deu, ou acabou dando por pouco tempo, a dotação orçamentária
para que aquele governo pudesse gastar. E nós aqui, se tivermos o problema do
default lá nos Estados Unidos, a partir de janeiro, seremos o primeiro país a sofrer a
consequência de um problema que é externo, gerado nos Estados Unidos, mas que,
todos estão vendo, estão vulneráveis as nossas contas, a nossa contabilidade, a
nossa figura da gestão fiscal. E aí o Governo vai ter muito trabalho para poder
conduzir as crises que poderão advir. É este o meu ponto de vista, Presidente.
Eu quero aqui dizer do respeito que eu tenho pelo Deputado Danilo Forte,
cujo nome eu sempre cito e que sempre volta — é bom por isso —, do Deputado
Jorge Bittar, que já foi inclusive Relator-Geral.
Então é uma questão que nós temos de discutir e que não tem a ver com
nenhum cenário que não seja a deste erro de desrespeitar a Lei de
Responsabilidade Fiscal, de fazer uma gestão fiscal frágil e de tentar encobrir como
antigamente se fazia, quando dona de casa não tinha televisão e os maridos não
reclamavam tanto. O que se fazia? Pegava a sujeira e jogava onde? Debaixo do
tapete, porque era mais fácil.
E o Governo insiste nesse retrocesso de jogar todos esses equívocos para
debaixo do tapete, como se hoje nós não tivéssemos condições de vislumbrar essa
sujeira que está tentando se esconder.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Claudio
Cajado.
Já que V.Exa. não quis...
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Como fui citado...
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu vou passar primeiro a
palavra ao Deputado Ronaldo Caiado, que já pediu. Apesar de o Deputado Claudio
Cajado ter sido sondado em ceder o direito à palavra, não o fez e eu vou ceder ao
Deputado Ronaldo Caiado a palavra.
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Obrigado, Sr. Presidente.
Sras. e Srs. Parlamentares, esta não é uma tese contra A ou B. Isto é como
fazer um diagnóstico. Ninguém quer o Brasil desse jeito. Quando se tira uma
radiografia de um paciente, não se quer que ele tenha uma lesão grave. Até se pede
realmente que seja algo menor.
Mas entendo que àquilo que o Deputado Claudio Cajado colocou — ao que o
Deputado Jorge Bittar reagiu — não há motivo dessa reação toda, até porque não
houve leilão do campo de Libra, não existiu leilão. Foi um negócio. Não houve quem
competisse. Como é que foi leilão? Leilão de quê? Leilão em que a empresa chinesa
organizou, com a Total e a Shell, e o Governo não tinha mais para quem oferecer e
fecharam o entendimento.
A empresa chinesa teve que comprar a participação da PETROBRAS no
Peru, para que essa sobrevivesse. Todos nós sabemos hoje que se chama
“PETROCHINA”. A PETROBRAS não é mais uma empresa de poder chegar àquilo
que o Governo propunha, principalmente por parte do Lula, que manchava a mão de
petróleo e dizia: “Olhem aqui, o Brasil é autossuficiente”.
Então, nós temos que descrever os fatos como eles são, ou seja, a
PETROBRAS hoje é uma empresa que não consegue mais participar dos leilões,
não tem mais como arcar com 30%. O que nós estamos vendo é que o pré-sal não
terá novos leilões, porque a PETROBRAS não tem como responder a esse
percentual que lhe foi imposto, numa alteração que, em vez de ser concessão, é
partilha, porque o Governo não tem como sair dessa encruzilhada que está hoje
amarrando e cada vez mais impedindo a PETROBRAS de avançar.
Nós estamos assistindo a outro momento, em que o Governo quase levou à
falência a PETROBRAS, segurando o preço do petróleo; ao momento em que o
Governo do PT estimulou, incentivou, isentou, à custa das Prefeituras neste País,
por isenção de IPI, as montadoras, para a fabricação cada vez maior de carros neste
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País; ampliou o crédito para que as pessoas chegassem a ter carnê de mais de 60
meses para adquirir um carro.
Hoje, no entanto, o cidadão está diante da seguinte situação: comprou um
carro e tem o carnê; o Governo não investiu em mobilidade urbana e hoje o obriga a
pagar uma taxa de IPVA que não consegue pagar, porque foi aumentada numa
proporção inaceitável; e o preço da gasolina aumentou enormemente. Então, o
cidadão não pode usar o carro, não há investimento hoje no transporte coletivo no
País, e ele é um devedor contumaz, tanto na taxa de IPVA quanto no seu carnê de
aquisição do carro e ainda há a sua impossibilidade de se deslocar com ele.
Então, nós assistimos a um Governo ao qual estamos sinalizando para que
aprenda a poder assumir as posições. O Governo do PT tem medo de assumir
aquilo que nós ensinamos para ele. O Henrique Meirelles teve um trabalho enorme
para que o Governo do Lula sobrevivesse. Depois que o Henrique Meirelles saiu do
Governo, se nós brincarmos, com mais 4 anos de PT, virará outra Venezuela.
Então, o que nós temos de ensinar às pessoas é para que entendam, saibam
o que é leilão? Não houve leilão com a PETROBRAS. O Brasil ficou de joelhos e
entregou para a China. Agora, há o leilão dos aeroportos. Então, não vamos apelidar
as palavras, foi privatização, privatizou-se o Galeão — está lá, privatizou. Hoje é da
iniciativa privada, pronto, acabou. Agora, o PT fica com medo de assumir essa
palavra. É concessão, é leilão, não, é privatização. Ele entregou e vai ter que
entregar muito mais. Por quê? Porque hoje há aquilo sobre o que a ONL acabou de
fazer um debate no Rio de Janeiro: nós não temos segurança jurídica no País, nós
não sabemos onde o Governo vai intervir, se ele vai ampliar a política realmente de
privatização, nós não sabemos qual é o modelo econômico, então, todo o mundo
botou o pé do freio, a verdade é esta. Quem está investindo no Brasil e quiser reagir
a isso vai fazer bobagem. Ninguém torce contra. Quem está torcendo contra é
exatamente o Governo, com essa política econômica que ninguém sabe interpretar.
A política e o discurso do Mantega são mais complexos do que o discurso da
Marina, ninguém consegue interpretar, ninguém sabe o que eles falam. Então, é
lógico que o cidadão brasileiro, ou qualquer empresário, está refratário a essa
situação de total improvisação a todo o momento.
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Vai-se leiloar agora uma rodovia no Mato Grosso. Ora, eu queria convidar o
Deputado Bittar para que fosse lá, pelo amor de Deus, e visse a situação dramática
em que vive aquele povo. É uma verdadeira... Aquilo não é uma rodovia, é uma
ferrovia, um caminhão atrás do outro. Ela está hoje com mais acidentes e mais
mortes do que a rodovia do Rio Grande do Sul a Santa Catarina. Então, quer dizer, é
o colapso total da infraestrutura brasileira. Não tem...
A tese de diminuir tarifa na ELETROBRAS a quebrou, e acabaram os
investimentos na área de energia. Quem está investindo de energia no País hoje? O
meu Estado, o Goiás, está literalmente parado. Goiás hoje não tem capacidade de
acrescer nada. As indústrias montadas em Goiás estão contratando geradores —
veja o absurdo a que nos chegamos!
Então, esta é a realidade do Brasil. Não adianta as pessoas quererem reagir
contra A ou B. Este é o diagnóstico real. Agora, se quiserem aí mapear, dourar a
pílula, seja o que for, maquiagem, tudo bem... Agora, um Governo como esse, em
que agora... Só o último dado que recebo: só a população brasileira paga, de
diferença de juros entre o que o Tesouro capta, taxa SELIC, e o que o BNDES
repassa de TJLP, só isso, 17 bilhões e meio por ano — 17 bilhões e meio por ano!
—, só nesse diferencial do empréstimo feito a algumas empresas no Brasil. São 336
bilhões de reais hoje para que o BNDES escolhesse aí os seus campeões.
Então, por isso, Presidente, eu acho que o Governo realmente está batendo
cabeça. Está faltando uma pessoa que dê um norte a esse Governo, um Ministério
que tenha mais peso do ponto de vista de conteúdo, e que a gente possa trabalhar
com o País não querendo maquiar assim o superávit primário, querendo aí buscar
dividendo de BNDES, de Banco do Brasil, de Caixa Econômica, dizendo que as
Prefeituras são responsáveis — como, se o Prefeito, para receber o dinheiro, é
obrigado a passar pelo Senado Federal e ter aprovação do Tesouro Nacional? E
agora o Governo simplesmente diz: “Olha, o superávit de cada Estado é problema
dele”. Nunca existiu isso. Há, sim, quebra da Lei de Responsabilidade Fiscal,
sucessivas quebras e desrespeito.
Eu encerro dizendo que, infelizmente, este Governo não está sabendo
responder à demanda da sociedade. É o que está aí: 68% da sociedade brasileira
deseja mudanças substantivas na eleição de 2014. E eu tenho certeza de que nós
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vamos aliviar o sofrimento da população fazendo um governo que tenha
compromisso com a livre iniciativa e com o mercado e que tenha noção da
responsabilidade da educação, da saúde e da segurança pública ao assumir o País
em 2015.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Só um segundo.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Só me permita...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Só um segundo.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Só me permita, Sr. Presidente...
Eu quero só registrar...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputada Rose de Freitas está
com a palavra.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - ... que não apresentarei alteração
ao relatório preliminar da LOA. Quero só registrar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputada Rose.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Pois não.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Quero só fazer uma retificação ao que
foi dito pelo Deputado Cajado, que citou o meu nome.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Só um segundo.
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu já vou dar a palavra a
V.Exa. Só um minuto.
O SR. DEPUTADO GIOVANI CHERINI - Eu cheguei agora e quero saber o
que está sendo discutido, porque eu não entendi ainda.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Nós estamos discutindo... Na
realidade, o que havia sido votado já foi votado. Nós entramos numa discussão
sobre maquiagem contábil, se existe ou não. O Deputado Danilo entende de uma
forma, o Deputado Cajado entende de outra, e o Deputado Caiado complementou.
O próximo inscrito é o Deputado Florence, mas antes...
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu quero só fazer uma retificação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Antes de passar a palavra a
V.Exas., só para esclarecer, Deputado Caiado, V.Exa. disse que a PETROBRAS
ficou compelida — porque o termo é esse — a participar de todos os próximos
leilões com 30% e que ela se extinguiu na sua capacidade financeira para tanto,
mas veja que a realidade demonstrou exatamente o contrário. Ela não apenas
participou com os 30% que ela tinha obrigação e direito, obrigação/direito, ela foi
com 40%, ou seja, 10% a mais do que era aberto a ela compulsoriamente.
Além dos 40%, por uma decisão empresarial da PETROBRAS — de que eu
participei, acompanhei, e concordo plenamente —, foi decidido que ela tem que
concentrar agora especificamente nesse novo caminho que se abriu a ela, que é o
pré-sal. Por conta disso, foi determinado que ela vendesse todos os ativos que
possuía fora do Brasil, o que possuía de pequenas centrais hidrelétricas, ou seja, de
investimentos que a PETROBRAS vinha fazendo em outros setores, e ela, por
decisão da companhia, resolveu vender tudo para se concentrar exatamente no présal.
Então, eu não vejo uma situação, como apregoa V.Exa., tão grave da
PETROBRAS. Ela é uma companhia que, no ano passado, teve um lucro
extraordinário, na casa de mais de dezenas de bilhões de reais — no ano passado!
Então, a PETROBRAS tem, sim, condições de tocar adiante... Agora, é um desafio
imenso que se afigura para ela, um novo mercado, um novo potencial de exploração
que ela terá que enfrentar e que não estava previsto. O pré-sal é uma novidade para
ela. Então, ela tem que se preparar mesmo, mas ela tem, sim, a capacidade técnica,
a capacidade financeira e terá sempre o Governo para apoiar, em nome do Brasil,
um setor que será tão importante para todo o Brasil. Eu tenho certeza de que
V.Exa., seu filho e seu neto, assim como o meu filho e o meu neto, todos irão
usufruir dessa riqueza nacional que é o petróleo para o Brasil. Eu só queria fazer
este registro.
Queria passar a palavra para o Deputado Bittar, mas, antes...
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - ...como o Deputado Danilo foi
citado...
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O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Só uma retificação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - V.Exa. quer falar a questão de
ordem?
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Só uma retificação.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - É Afonso Florence, não é Bittar.
Honra-me muito ser chamado de Bittar, mas não sou eu.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Perdão.
Tem a palavra o Deputado Miguel Corrêa.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, eu queria falar pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Depois do Relator, eu passo a
palavra a V.Exa.
Pois não, Deputado Miguel.
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Eu estou sem som.
Dá para ouvir, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu estou ouvindo.
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Apenas para esclarecer a proposta
da Deputada Rose de Freitas. Nós da Comissão temos a mesma compreensão e
entendimento dela, mas eu acho que é melhor, ouvindo os companheiros da
bancada aqui, que se discuta mais esse tema e, um pouco à frente, que se assuma
com o compromisso de o acertamos com a Oposição, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - O.k.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Só para fazer uma retificação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Tem a palavra o Deputado José
Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - É uma questão de ordem.
Deputado Danilo, depois eu passo a palavra a V.Exa.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Sim.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Já está aqui. Eu vou botar em
votação a errata.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Eu queria ver isso com V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Está certo.
Com a palavra o Deputado Danilo Forte.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Só para ficar claro aqui...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - V.Exa. depois. É só para uma
retificação.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - ... que eu fui citado dizendo que eu
tinha subtraído...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Pela terceira vez citado.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - ... do texto da LDO indicativos em
relação a mudanças, com previsão de superávit, e questões de responsabilidade
fiscal. Muito pelo contrário. Posso, sim, não ter acatado algumas emendas que,
porventura, poderiam criar embaraços do ponto de vista da aplicação do relatório da
LDO, fundamentado numa premissa, num princípio, num conceito de dar eficiência e
efetividade ao Orçamento da República. Inclusive, acatamos diversas outras
emendas que ampliarão, com certeza, a questão da transparência e também a
questão da responsabilidade fiscal sobre a execução do Orçamento, tanto é que nós
colocamos, pela primeira vez, a punição para gestores de organizações nãogovernamentais que tenham condenações por improbidade administrativa, para que
não possam gerir recursos públicos de transferência da União para essas
instituições. Então, isso demonstra, claramente, a nossa preocupação e zelo com a
probidade exatamente na aplicação dos recursos públicos.
Assim também, o que nós não poderíamos era fugir dos balizadores
econômicos que regem a política econômica do Governo, senão, ou é necessária a
mudança de rumo de Governo, ou de política de Governo, ou do próprio Governo,
para que haja essas mudanças.
Então, para não quebrar exatamente dentro de um ano, que ainda percorre o
mesmo PPA, que percorre a mesma política econômica, nós não poderíamos
fragilizar essa política econômica, porque aí, sim, com certeza, o prejuízo seria da
Nação brasileira.
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Nós não subtraímos nada do relatório, nós adensamos, nós complementamos
exatamente com algumas emendas que achávamos convenientes e oportunas para
serem colocadas, inclusive, apresentadas pela própria Oposição.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Danilo.
Passo a palavra agora, finalmente, ao Deputado Afonso Florence.
O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou
concentrar aqui minhas observações em números fáticos divulgados ou realizados
até o momento. E esses números atestam a verdade, independente do calor do
debate com que a Oposição trata o tema. É compreensível, faz parte do jogo
democrático. A Oposição primeiro tentou pegar no PIB. O PIB, realmente, não é um
PIB expressivo, mas o realizado para o ano de 2013 aponta um incremento de mais
de 1,3% em relação ao realizado em 2012. Depois foi a inflação. A inflação está
contida. Então, é compreensível, faz parte do jogo democrático. A Oposição busca
encontrar um tema que possa colocá-la no jogo da disputa política e busca, com
isso, tratar agora o tema da responsabilidade fiscal.
Os números mostram outra realidade distinta da que tentaram pintar aqui,
sem apresentar números indicadores fáticos, os próceres e eminentes Líderes da
Oposição.
Não é verdade que haja descompromisso do Governo Dilma e do Governo
Lula com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Pelo contrário, o tripé de gestão da
política macroeconômica está mantido com uma dosagem nova, com novos pesos,
em decorrência, tanto do projeto de desenvolvimento bem-sucedido e, ao mesmo
tempo, de busca de instrumentos anticíclicos para combater a crise mundial e a sua
repercussão no Brasil.
Prova disso: taxa Selic. Em termos comparativos, vou comparar com os
governos anteriores ao da Presidenta Dilma. No Governo Lula, a média da taxa Selic
foi 14,18%. No Governo Dilma, até pouco antes desses dias, porque agora veio a
10%, chegou a 7,5%, mas no Governo Dilma está com uma média de 9,35%. No
governo anterior ao do Presidente Lula, foi 18,96% a média da taxa Selic. Portanto,
nos dois governos anteriores ao do Presidente Lula, 18,96%; no Governo Lula, 14%;
e no Governo Dilma, 9%.
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Em relação à dívida líquida, vou apresentar apenas um número. A Presidenta
Dilma pegou... O Presidente Lula pegou a relação dívida líquida/PIB no patamar de
60%. E hoje está no patamar de 35%. É verdade que a dívida bruta está no patamar
de 58%. Mas ela nunca foi menor. E o que explica o incremento da dívida?
Fundamentalmente o aporte de recursos no BNDES.
Se há eminentes Líderes da Oposição reivindicando o reconhecimento da
importância estratégica do setor privado, está aqui explicado: disponibilização de
bilhões de recursos em crédito subsidiado pelo Governo brasileiro para empresas
investirem em infraestrutura de logística, de transportes, de energia, de
infraestrutura urbana, de saneamento e assim por diante.
Portanto, o Governo tem tomado providências objetivas para alavancar o
investimento no setor privado. Essa alavancagem ocorreu de acordo com a
necessidade do Brasil com a expectativa do Governo? Até o momento não. Qual é a
principal variável? Realmente há um problema de expectativas, e nós temos que
tratá-las.
Agora, quem tem compromisso com o Brasil não pode advogar o oposto ao
óbvio, e o óbvio são os números realizados. Eu vou continuar com a apresentação
do resultado primário, o resultado primário previsto, e quero aqui fazer uma defesa
da conduta do parecer do Deputado Danilo Forte, porque no que ele apresentou não
há nenhum rompimento com os princípios da responsabilidade fiscal. Pelo contrário,
o que há é, respeitando a política de responsabilidade fiscal, uma gestão
macroeconômica, inclusive dos instrumentos de gestão do tripé, voltada para
resultados anticíclicos.
Resultado primário. O realizado no Governo, divulgado pelo Governo esta
semana, para outubro, 5,4 bilhões, e o total, até agora, 33,4 bilhões. O previsto na
PLOA para 2014: 73 bilhões. E eu quero registrar aqui um compromisso do Governo
brasileiro de realizar os outros 40 bilhões e atingir 73 bilhões, que é muito próximo
do 2,3 estimado na PLOA.
De fato, o Congresso Nacional aprovou a desvinculação do cumprimento da
meta de superávit entre os entes federados. E isso, diferentemente do que foi dito
aqui, não é o rompimento da política de responsabilidade fiscal, é o seu
aperfeiçoamento.
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Os entes federados vão ter o compromisso expresso e legal de buscar essa
meta de superávit, cada um deles, os Municípios e os Estados. O Governo Federal
fica descomprometido no sentido da obrigatoriedade, mas ele tem a previsão dos 73,
ou seja, o 2,3 previsto na PLOA, com a possibilidade de cobertura dos 73 bilhões,
que atingem a meta de cobertura do não realizado por alguns Municípios e Estados.
Outra discussão é se os gestores municipais e estaduais, independente dos
seus partidos, estão cumprindo a meta. Vale registrar que o realizado, se atingirmos
a meta de 2,3, o que na nossa avaliação ficará entre 2 e 2,3, mas, trabalhando com
a meta estipulada na PLOA de 2014, se realizarmos o 2,3, a média do resultado
primário no Governo Dilma será 2,17.
Se compararmos o Governo Dilma com o Governo Lula, a média do Governo
Lula foi 2,22. E se compararmos o Governo Lula e o Governo Dilma com o Governo
FHC, a média do Governo FHC é 1,09. É 1 de resultado primário, 1! Do Governo
Lula, 2,2. E do Governo Dilma, 2,17. Advogamos como acertada a opção de tirarmos
o PAC e considerarmos investimento a opção de desvincularmos as metas, a opção
de garantirmos aporte no BNDES.
Com o PAC e com o BNDES nós queremos alavancar o investimento público
e o investimento privado. E a prova do sucesso dessa política está nos resultados. A
inflação está sob controle. O Governo saltou, nesse meio de ano para cá, de 7,5%
para 10% de taxa Selic. Estamos atingindo a meta de resultado primário. Estamos
com um câmbio controlado, buscando um câmbio que dê conforto para a indústria
nacional concorrer com os importados e que dê conforto para os nossos
exportadores.
Portanto, só há um fator de instabilidade na conjuntura: a insistente busca da
Oposição de encontrar agora o foco na responsabilidade fiscal, um tema que possa
desestabilizar os números macroeconômicos, o desempenho do Governo da
Presidenta Dilma, desempenho esse reconhecido pelo povo brasileiro, e é o que
provam as pesquisas recentes de aprovação do Governo brasileiro.
Portanto, é compreensível a posição de desespero dos Líderes da Oposição.
Os números são irrefutáveis, mas eles sustentam suas teses no oposto ao óbvio.
Entretanto, nós podemos dizer que a população brasileira pode ficar tranquila,
porque o nível de emprego está mantido, o poder de compra dos trabalhadores e
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trabalhadoras está mantido, o Minha Casa e Minha Vida está garantido, o Minha
Casa Melhor está garantido, o Bolsa Família está garantido. E nós temos a
expectativa de que o povo brasileiro vai garantir a continuidade desses programas a
partir do ano de 2015.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Afonso
Florence.
Passo a palavra ao Deputado Raimundo Gomes de Matos.
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Presidente, nobres
Parlamentares, nobres Senadores, a cada dia a gente vê a distância entre o
discurso, a prática e a realidade. A cada dia se vê quererem desqualificar a
imprensa brasileira, desqualificar o Judiciário. A cada momento, em qualquer ação,
busca-se desqualificar aquilo que é inquestionável. É inconcebível essa prática
sistemática de tentar mostrar uma realidade que não é a realidade brasileira.
O telespectador que assistiu ao Fantástico viu o que o Governo está fazendo
com a água para os nordestinos: é água contaminada, é água com gasolina. E há
até corporação que tem muita credibilidade envolvida, o Exército Brasileiro.
O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - V.Exa. me permite um aparte,
Deputado? Água é titularidade municipal. A responsabilidade do serviço é municipal.
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Ah! É a isso que eu
queria chegar. Fizemos reunião aqui na Comissão de Seguridade Social e Família;
como médico, trouxemos os relatórios dos Estados, dos Municípios. E V.Exa., que
foi Ministro, reafirmou o que, categoricamente, o Ministério da Integração Nacional
disse: “Água é do Município”. O Exército diz: “Eu sou pago para fazer a operação”. O
Ministério da Integração diz: “Eu sou pago para arranjar o dinheiro. A culpa é dos
prefeitos”.
Então, nós precisamos rever o pacto federativo, porque há Município que não
tem água. Aí como V.Exa. vai fazer para abastecer?
O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Sistemas integrados de
abastecimento.
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - O que nós
observamos aqui é a tentativa de mudar um outro Brasil. Hoje estive na Embaixada
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da Nova Zelândia com investidores e todos eles foram unânimes em dizer que a
insegurança no Brasil, em termos jurídicos, quer trabalhista, quer econômica, está
fazendo com que os investidores não cheguem ao nosso País, pela falta de
credibilidade.
Não é questão de maquiar. Pode até ser que esteja ocorrendo essa
maquiagem — eu não sou economista —, mas parece que a intenção do Partido dos
Trabalhadores é fazer aquilo que tentou fazer quando votou contra a Lei de
Responsabilidade Fiscal. Está querendo desestruturar, está querendo pôr em prática
aquilo que foi defendido em plenário quando nós estávamos aqui lutando pela Lei de
Responsabilidade Fiscal e eles foram terminantemente contra.
É claro também que esse debate se torna importante porque para publicidade
há recurso. Já foram gastos, pelos relatórios oficiais, 1 bilhão e 200 milhões de reais
em publicidade. Será necessária tanta publicidade? Eu pedi informação ao Ministério
da Saúde, mas não chegou ainda. Será necessário fazer publicidade lá em Cuba?
Será necessário fazer publicidade nos países da Europa? O Ministro não respondeu
ainda. Por quê?
Está lá esse investimento no custeio do Ministério da Saúde, enquanto neste
exato momento devem estar morrendo milhares, centenas de pessoas. O Ceará é
campeão de morte por dengue, problema que pode ser equacionado com
prevenção. Agora, dinheiro para publicidade existe. Há humoristas cearenses que
dizem que o PAC está de parabéns, porque é o Plano de Aceleração da
Comunicação. É o Plano de Aceleração da Comunicação.
Cadê a transposição? Nós temos fotos lá do ex-Presidente Lula: “Nunca mais
a população vai ter sede!” Na Transnordestina, foto dele em cima de um vagão; foto
dele lá todo vestido de petroleiro: “A refinaria do Ceará”. O tempo passa, e
realmente a cada dia fica essa instabilidade.
Diferentemente, em outros períodos, o Deputado Domingos Sávio, como
Líder da nossa bancada, jamais quis aqui obstruir por obstruir. Jamais vamos
derrubar a sessão por derrubar a sessão.
Nós fazemos uma oposição responsável. A nossa não é a oposição que
existia, a do “quanto pior, melhor”. Muito pelo contrário, nós queremos construir, mas
queremos construir dentro das normas legais, com transparência e sem querer
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desqualificar aqueles que, ao apresentarem determinados dados, esses dados não
sejam qualificáveis; desqualificar julgamentos, desqualificar processos, desqualificar
todos os procedimentos. Infelizmente, às vezes, o Parlamento toma essa posição.
É por isso que o Parlamento está muito mal avaliado pela população. Por que
a população avalia tão mal o Parlamento? É porque a gente vê as contradições. Os
Líderes assumiram aqui um compromisso, em plenário — está gravado —, na
Câmara Federal: “Não vamos votar mais nada, se não for votado o piso dos agentes
de combate às endemias e dos agentes comunitários de saúde”. A Presidente Dilma
chega e bota um papel para eles assinarem, todos assinarem, e já o tinham
assinado anteriormente com a Confederação — eu vou mostrar no plenário. Qual
das duas assinaturas está valendo? A que eles fizeram com a categoria ou a que
eles fizeram do outro lado da avenida? Isso é que gera essa instabilidade.
É preciso, no processo democrático, todo esse debate, a fim de que nós
possamos dar a nossa contribuição para termos o controle da inflação. Antigamente,
não havia inflação. “Agora, não, está controlada!” Se está controlada, é porque há
inflação. Antigamente, o problema macroeconômico era marolinha: “Não, é uma
marolinha!” Hoje, não, a justificativa é questões internacionais, não é mais
marolinha. Eu fico admirado com a facilidade de se construir um discurso muito
longe da prática. A marolinha existe, é a marolona. E a inflação está controlada. Se
está controlada, é porque existe inflação. Isso realmente está pesando no bolso da
população.
Quando se apresentam dados estatísticos de pesquisas, é claro que essa boa
parcela de recursos em publicidade faz a população ficar estagnada. Você bebe
água contaminada, mas está satisfeito com o Governo; você bebe água com
querosene, com gasolina, mas está satisfeito. Cem crianças já faleceram em
Alagoas. V.Exa., que é da Bahia, sabe perfeitamente que, com certeza, neste exato
momento, há criança bebendo água com giárdia, com ameba, com fezes.
Em junho do ano passado, eu trouxe os relatórios aqui, dados oficiais. Foram
as Secretarias de Saúde dos Estados que apresentaram os dados. Não são
maquiados.

E

dizem

em

determinado

momento

que

a

Oposição

busca

insistentemente algo para desestabilizar o Governo. Muito pelo contrário, a gente vê
sempre aqui o Deputado Domingos Sávio, coordenador da nossa bancada, fazendo
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defesas para que possamos avançar, ter realmente um orçamento exequível, e não
criando uma expectativa, como fez 3 anos atrás o Líder Arlindo Chinaglia, quando
nos convenceu de uma tal emenda de iniciativa popular.
As meninas aqui passaram madrugada adentro abrindo Sedex, conferindo ata
e tal. “Pessoal, vamos aprovar a emenda de iniciativa popular!” Aí, lá vai a gente
para as Câmaras Municipais; a população participando. “Dois milhões garantidos
para a saúde! É preciso recurso para a saúde.” Cadê os 2 milhões da iniciativa
popular?
V.Exa., como Presidente da Comissão, bateu na mesa, assim como o
Presidente Henrique Alves, na questão do orçamento impositivo. Esperamos que a
Presidente Dilma não coloque veto na LDO, senão será mais uma enganação, como
a do Deputado Arlindo Chinaglia.
Existem artigos dele nos jornais Folha de S.Paulo, Estadão, O Globo,
defendendo as emendas de iniciativa popular, que não se concretizaram. E disso
aqui, de qualquer forma, a gente precisa, neste debate, fazer o contraponto, para
que, através do contraponto, possamos refletir e construir um Brasil melhor.
As tais concessões, chamadas hoje, vêm com 10 anos de atraso. São 10
anos de paralisação. Por que não privatizaram os aeroportos? Por que não
buscaram as parcerias público-privadas nos portos? Dez anos! Agora, não, agora é
a salvação de tudo.
Não quiseram dar a mão ao Presidente Fernando Henrique no momento em
que fez um projeto, um planejamento de parcerias público-privadas no País, para
não termos o gargalo de determinados produtos levarem 40 dias para ser
embarcados no Porto de Santos. Estão lá as filas de caminhões. Neste exato
momento, centenas de caminhões aguardam o momento de embarcar a produção
do nosso País.
Então, a gente quer, neste momento, Senador, dizer da confiança que o
PSDB deposita em V.Exa. na condução desses trabalhos, para que nós possamos
realmente ter o Orçamento aprovado este ano, nem que seja no dia 29 ou no dia 30.
De manhã, de tarde, de noite e de madrugada, nós sempre estaremos presentes.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Raimundo
Gomes de Matos.
Eu coloco agora em votação o requerimento do Deputado José Rocha para a
inclusão na pauta do Ofício nº 103, de 2013 — Errata ao Projeto de Lei nº 6, de
2013. O autor do requerimento sou eu próprio, Presidente da CMO.
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Pois não.
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, existe um acordo
feito com o Senador Walter Pinheiro na sala da Presidência agora, em que ele
assumiu o compromisso conosco de que não teríamos nenhuma votação na data de
hoje.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - É verdade.
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Ele teria, com V.Exa., um encontro
com o Presidente para tratar da LDO, daria a nós uma resposta, e nós faríamos uma
pauta, que V.Exa. definiria a partir de segunda-feira.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deixe-me apenas fazer um
esclarecimento a V.Exa.
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Esse requerimento para a
inclusão na pauta, extrapauta, é para que seja incluído e votado na próxima
segunda-feira, dando tempo para todo mundo estudar o assunto.
De qualquer forma, é apenas uma errata de um erro material. Não estamos
votando nada de mérito. É apenas a inclusão de uma pauta, que será votada na
próxima segunda-feira.
Já fizemos aqui, creio, 12 inclusões dessas. Garanto a V.Exa. que isso aqui é
absolutamente indolor ou inodoro.
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Então, veja bem, nós vamos
concordar com V.Exa. nessa posição, mas deixando claro...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - E encerramos logo a seguir.
O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - ...que, a partir de segunda-feira,
nós vamos aguardar essa definitiva posição do Governo em relação ao art. 52 da
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LDO. Aí é que vai ser o nosso encaminhamento e como nós vamos proceder aqui.
Estamos deixando claro para que não haja nenhuma surpresa a partir de terça-feira.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado.
Requerimento para a inclusão na pauta do Ofício nº 103, de 2013 — Errata ao
Projeto de Lei nº 6, de autoria desta Presidência.
O requerimento está em discussão. (Pausa.)
A discussão está encerrada.
O requerimento está em votação na representação da Câmara dos
Deputados.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O requerimento está em votação na representação do Senado Federal.
Os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Então, suspendo os trabalhos desta Comissão, convocando a continuação
desta reunião ordinária para segunda-feira, dia 9 de dezembro, às 18 horas, neste
plenário.
Declaro suspensa a reunião.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Declaro reiniciada a 11ª
Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização...
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deixa-me primeiro fazer a
reabertura.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Está bom, obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - ...destinada à apreciação das
matérias constantes na Pauta nº 30, de 2013, alterada.
Informo que as matérias estão acessíveis nos terminais de pauta eletrônicos
localizados nas bancadas. Hoje nós teríamos pautadas aqui as leituras dos
relatórios — com os Relatores Senadores presentes — de infraestrutura, saúde,
integração nacional, educação, planejamento, Justiça, poderes de Estado e
representação, agricultura e trabalho.
Eu vou passar a palavra ao Deputado Danilo Forte, pela ordem.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Obrigado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu fui responsável pelo relatório da
Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO. Na LDO, sem sombra de dúvidas, a gente
teve uma preocupação muito grande em construir avanços não só do ponto de vista
da execução orçamentária, mas, inclusive, do ponto de vista da autonomia do
Congresso Nacional. Nós sabemos que o Poder Legislativo, desde o Império, luta
para ter uma autonomia com relação ao Poder Executivo. E, graças ao empenho do
nosso Presidente Henrique Eduardo Alves, que, inclusive, está aniversariando hoje,
a emenda do orçamento impositivo foi estabelecida nesta Casa, foi votada na
Câmara e modificada no Senado. Com a modificação, no retorno dela para a
Câmara, foi gerado um impasse na CCJ com relação à quebra da PEC em duas
PECs, uma referente ao orçamento impositivo em si e outra referente ao
financiamento da saúde.
Nós fizemos na LDO exatamente o cumprimento do acordo que foi feito no
Senado. Esse cumprimento, inclusive, foi feito, relatado e construído junto com a
Ministra do Planejamento Miriam Belchior, por quem eu tenho todo o respeito e
admiração. Ela sabe que foi feito exatamente com base nesse acordo.
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Acontece que hoje à tarde houve uma reunião dos Líderes do PMDB, do
PP/PROS e do PT com a Ministra Ideli Salvatti. Eu fui convocado pelo Líder do meu
partido, Eduardo Cunha, para uma reunião agora no final da tarde, onde ele me
falou que foi dito pela Ministra Ideli Salvatti que o Governo não tinha nenhum
compromisso com a LDO, que o compromisso do Governo seria com o relatório da
PEC. Em razão do quadro que foi gerado e da forma como foi encaminhado,
inclusive quem se beneficiou do orçamento impositivo na LDO terminou sendo
exatamente o Ministério da Saúde, porque foram aportados para o Ministério da
Saúde mais de 4,1 bilhões de reais, exatamente pela obrigatoriedade dos 50% das
emendas dos Srs. Parlamentares. Inclusive vários colegas nossos, como o
Deputado Claudio Cajado, foram muito veementes, eram contra o orçamento
impositivo exatamente porque mobilizava recurso obrigatoriamente para o Ministério
da Saúde, e a gente fez cumprir o acordo.
Então, não tem sentido, neste momento, a gente dar prosseguimento à leitura
dos relatórios ou sequer iniciarmos qualquer tipo de votação, até porque a gente
precisa ter clareza com relação ao posicionamento do Governo. Se o
posicionamento do Governo for o de vetar o orçamento impositivo, a Câmara dos
Deputados não vai se sentir confortável — e nós não vamos fazer papel aqui de
otário — em ter servido ao Governo no momento em que mobilizamos 50% das
nossas emendas para fortalecer o orçamento de uma Pasta que tem uma
precariedade muito grande e que é uma necessidade para a Nação melhorar o
atendimento à saúde. Isso em razão do quê? Em razão de o Governo menosprezar
todo o encaminhamento que foi feito?
Então a gente precisa de uma confirmação clara por parte da relação
institucional do Governo Federal. A gente precisa saber qual é o posicionamento do
Governo com relação a essa questão, porque, dependendo do desdobramento, a
bancada do PMDB, na reunião que houve no seu pleno na quarta-feira, tirou como
decisão só votar a LOA (Lei Orçamentária Anual) depois da sanção da Lei de
Diretrizes Orçamentárias, em plenário do Congresso Nacional. E nós precisamos de
uma posição do Governo agora.
Então, diante dos fatos, nós estamos aqui arguindo o art. 185 do Regimento
da Comissão, onde a gente verifica a possibilidade do quórum ou não com relação
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ao encaminhamento de qualquer resolução por esta Comissão. Nós não temos
nenhuma vontade de impedir que o País tenha um orçamento. É um momento
necessário. O País precisa de um orçamento, principalmente em um momento como
este, em que precisamos recuperar a credibilidade junto ao mercado financeiro,
principalmente ao mercado financeiro internacional, em um momento em que o País
precisa alavancar os investimentos, principalmente para melhorar a logística, para
aumentar a nossa competitividade. Como nós fizemos uma LDO dirigida exatamente
para dar eficiência e efetividade ao Orçamento da União, nós não podemos
corroborar com a insegurança que foi criada a partir de uma reunião que foi feita
entre o Líder do meu partido, o PMDB, com o do PT e do PP/PROS, junto com a
Ministra das Relações Institucionais, hoje à tarde, que disse clara e objetivamente
que não tinha compromisso com o resultado da LDO, que foi construído, inclusive,
com o aval do Ministério do Planejamento.
Então, diante desse fato, nós, do PMDB, pedimos que seja arguido o art. 185
do Regimento da Câmara.
O SR. DEPUTADO AFONSO FCLORENCE - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado Afonso Florence.
O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Sr. Presidente, apesar de
sensibilizado pelas preocupações do Deputado Danilo, a nossa compreensão é a de
que são coisas distintas. Uma é a negociação em curso, que nós temos a
expectativa de que tenha um desenlace conveniente aos partidos que postulam o
não veto na LDO do item do orçamento impositivo, mas nós entendemos que,
havendo quórum, fazermos a leitura dos relatórios não impede que possamos,
oportunamente, sem afogadilho de data, fazer apreciação para o voto.
Portanto, o meu encaminhamento, objetivamente, Presidente, é que, se for
possível, façamos a leitura dos relatórios ainda nesta sessão.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Afonso
Florence.
Com a palavra o Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, quero cumprimentar
V.Exa. e os membros da Comissão. É preocupante o expressado pelo Líder do
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PMDB aqui na Comissão, Deputado Danilo Forte. É grave por vários vieses.
Primeiro, o Deputado Danilo Forte relata que o Governo não demonstra
compromisso com o que foi votado pela LDO. Consequentemente, as emendas
apresentadas pelos Deputados, 50% na área da saúde e 50% em várias outras
áreas, em tese, não terão o compromisso de liberação, porque, se for vetado o art.
52 da LDO, que, mesmo sem aprovação da proposta de emenda à Constituição, a
PEC que trata na regra constitucional o orçamento impositivo, para o ano de 2014, a
LDO tem força de orçamento impositivo. Para 2014. Porém, se houver veto, desfazse esse imperativo, o que significa dizer que as emendas são meramente
autorizativas.
E como ficam as emendas apresentadas pelos Deputados e pelos Senadores
ao Orçamento Geral da União, se for com base na LDO? Eu quero assistir a essa
briga de camarote, porque eu fui contrário a esta posição. E, se não houver
compromisso do Governo em relação ao art. 52 da LDO, eu quero ver, Presidente,
quem vai dar solução a esse imbróglio, porque, não existindo impositividade no
Orçamento, se o Governo só liberar as emendas de saúde, como vão ficar os
Prefeitos lá do Maranhão, que querem a sua praça, a sua pavimentação, a
construção do seu mercado, a sua quadra, o seu ginásio de esporte. Cria-se um
problema gravíssimo — e o Deputado Guilherme Campos aqui me corrige, porque
não é o Prefeito apenas, mas, acima de tudo, a população —, terrível,
principalmente para a base do Governo, Deputado Danilo. Vocês sofrerão mais do
que as oposições. Eu denunciava isto: é um erro aprovarmos a LDO sem que haja o
orçamento impositivo, mas fui voto vencido. Eu dizia mais: é um erro, Senador
Ricardo Ferraço, aprovarmos as emendas impositivas ao Orçamento Geral da União
vinculando-as com a área de saúde, sem que se aumentem os recursos para a
saúde, porque se está tirando recurso para a saúde. Ou seja, além da queda do
cavalo, o coice.
Então, eu espero que nós possamos, Sr. Presidente...
O SR. DEPUTADO LOURIVAL MENDES - Antes de chegar ao chão...
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Antes de chegar ao chão, diz-me
aqui o Deputado Lourival Mendes.

4

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 2182/13
09/12/2013

Então, Sr. Presidente, eu acho que V.Exa., já que o Deputado Danilo Forte
invocou o Regimento Comum, art. 75, não tem alternativa. Vai ter que...
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Tem? Então vou esperar a decisão
de V.Exa.
Mas eu diria que seria bom V.Exa. convocar uma reunião urgente com o
Governo, porque essa é uma questão que pode fulminar de morte os prazos que
todos nós acordamos para votar o Orçamento deste ano.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Claro.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Então, eu apenas quero expressar
essa minha preocupação e espero a decisão de V.Exa. para poder, se for o caso,
usar da palavra de novo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Cajado.
Antes de declarar a minha decisão eu gostaria de falar breves palavras para
todos aqui presentes. Nós temos aqui, Senador Ferraço, um número imenso de
jornalistas e de assessores aguardando que nós façamos nosso papel.
Em primeiro lugar, eu quero enaltecer o esforço de todos os membros desta
Comissão, que, incansavelmente, vêm buscando entregar ao nosso País, ao Brasil,
uma lei orçamentária condizente com nosso status de economia mundial.
Como Presidente da CMO eu procurei sempre compartilhar minhas decisões.
Busquei o quanto possível o equilíbrio, principalmente na distribuição das matérias a
serem relatadas. Não diferenciei bloco de Governo de Oposição. Passei importantes
matérias a serem relatadas para importantes membros de oposição ao Governo que
cumpriram com responsabilidade o seu papel de Relatores do Orçamento nesta
Comissão.
Com a colaboração de todos, até este momento, nós tivemos a grandeza de
superar todos os obstáculos que aqui apareceram, e que não foram poucos. Havia
inúmeros obstáculos no nosso dia a dia, na rotina desta Comissão e, graças a Deus
e aos membros desta Comissão, todos foram superados.
Eu, neste momento, faço um apelo aos meus colegas e aos meus pares: nós
precisamos votar este ano ainda o Orçamento da União. A sua não aprovação trará
prejuízos irreparáveis à Nação brasileira, impedirá a realização das despesas em
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razão do princípio da legalidade, que deve ser observado pela administração
pública. E, ao contrário dos exercícios anteriores, no de 2014 o Governo não terá
autorização provisória para investimentos diretos da União, inclusive referentes ao
Programa de Aceleração do Crescimento e da Copa do Mundo.
Eu assevero que, sem a votação do Orçamento da União ainda este ano,
também não haverá emendas parlamentares em 2014, o que acarretará, de
imediato, prejuízo a todos os Municípios que dependem ou que contam com os
recursos dos seus Deputados e dos seus Senadores para implantarem importantes
projetos de investimento nos seus Municípios.
Com base nisso tudo, eu não tenho como passar por cima do pedido de
ordem do Deputado Danilo Forte, que, em nome do seu partido... E eu conferi o
Regimento, ele representa cinco membros desta Comissão, portanto, sem
apoiamento ele pode requerer verificação de quórum, mas nós temos quórum
presencial de dois Senadores e de seis Deputados.
Eu vou promover a leitura do relatório dos Senadores que estão aqui
presentes, até em respeito aos Senadores que vieram para ler seus relatórios, mas
eu fico na impossibilidade de colocar em votação esses relatórios.
Então, nós vamos fazer a leitura desses relatórios hoje, ainda registrando que
nós temos um papel com o nosso País. A reunião com o Governo foi ruim hoje, mas
vamos tentar buscar um entendimento para que o Governo possa ser equilibrado
nas decisões.
E, respondendo ao Deputado Claudio Cajado: Deputado, eu compartilho da
sua preocupação também, mas, se V.Exa. puder se lembrar, eu disse na reunião
passada que o problema que o Governo criar vetando a LDO nós Parlamentares
teremos o poder hoje de resolver derrubando o veto.
Eu sou da base do Governo e eu sou um que votaria sem problema nenhum
derrubando o veto da Presidente em relação ao trabalho que esta Comissão
realizou, como eu acho que é esse o sentimento de todo o Senado e de toda a
Câmara dos Deputados. Portanto, eu não vejo isso como um problema insolúvel.
Então, há de prevalecer o desejo já discutido há tantos e tantos anos no Congresso
Nacional de fazer valer o orçamento impositivo. Então, isso não me preocupa.
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Eu passo agora a palavra ao Senador Ricardo Ferraço, para que promova a
leitura do seu relatório.
Com a palavra...
O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Presidente, Questão de Ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Pela ordem, Deputado
Weverton Rocha.
O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Presidente, no início das suas
palavras... E aqui ninguém vai discordar, eu tenho certeza, nem Oposição, nem nós
da base do Governo, da forma como V.Exa. tocou a Comissão. E, diga-se de
passagem que, se tivemos alguns atrasos, não foi por conta da condução desta
Comissão. Foram discussões e decisões demoradas que faltaram vir do Governo
para cá.
Nós temos hoje, Senador Ferraço, uma questão muito clara, que o Deputado
Danilo colocou, e isso vai nos criar um problema sério nesta Casa. É essa falta de
decisão e de postura do Governo quanto à questão do cumprimento do que já
tínhamos combinado.
Então, eu queria fazer aqui um apelo a V.Exa. para que ainda hoje esta
Comissão, através dos Senadores e do Presidente, converse com o Governo para
que possamos ter essa resposta afirmativa aqui dentro desta Comissão de que o
que foi combinado será cumprido. Essa questão de dizer que se vetarem nós vamos
derrubar, eu acho que não era nem essa a discussão, Presidente, porque se eles
combinarem e conseguimos chegar até aqui, todos os Parlamentares, mesmo a
contragosto, a maioria destinar as suas emendas — 50% para a saúde — e
chegaram a um entendimento dentro da LDO... E detalhe, ao que nos consta, o
Deputado Danilo Forte construiu essa LDO dialogando com a Ministra Miriam
Belchior. Não foi algo unilateral. Não foi uma ação da cabeça dele ou do partido
dele. Ela sentou-se à mesa, o Ministério do Planejamento disse: “Nesse formato é
possível”. Então, como que, no segundo tempo, acabando o jogo, ela disse que a
regra não é essa, ou que pode mudar?
Essa insegurança é ruim. Para o bom andamento e para o cumprimento do
prazo é preciso que hoje o Presidente consiga se sentar novamente com o Governo
e colocar para os técnicos e para a área política que a palavra tem que ser
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cumprida. É preciso dar essa segurança a todos os partidos, para que possamos dar
bom andamento a esta Comissão.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Weverton.
Com a palavra o Senador Ricardo Ferraço.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu quero só fazer um esclarecimento,
se for permitido.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Com a palavra o Deputado
Danilo.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu tenho uma preocupação política
muito grande com o Congresso Nacional. Eu concordo com V.Exa. quando diz que é
fundamental votar o Orçamento, até porque é a lei mais importante do Congresso
Nacional, tanto no que diz respeito à elaboração, quanto à fiscalização, na qual
somos muito deficientes, inclusive nós aqui CMO, com relação à fiscalização do
Orçamento público com seus investimentos.
Do ponto de vista regimental, podemos até ter número. Agora, do ponto de
vista político, se nós não arguirmos para nós mesmos a responsabilidade que nós
temos com esta Casa, nós vamos continuar vassalos do Poder Executivo. O
momento do enfrentamento, a vitória política que se obteve, a condição de fazer o
orçamento impositivo valer e o reconhecimento e o respeito que o Executivo deve ter
para com esta Casa é neste momento agora. Não há outro momento na história. O
momento é este. Então, é uma questão política.
Nós, na Comissão de Orçamento, estamos acostumados a virar Natal e AnoNovo trabalhando aqui. Eu me lembro de que nós já saímos uma vez daqui com o
Chiclete com Banana tocando ali na Praça dos Três Poderes, começando o réveillon
de Brasília. Então, não é a primeira vez que nós fazemos esse cronograma, nem vai
ser a última. Os Deputados sempre se fazem presentes para fazer a votação. Os
Deputados nunca negaram o seu apoio a dar ao País um orçamento. Agora, sermos
ultrajados, humilhados e usurpados do nosso poder de autonomia como nós
estamos sendo agora é uma resposta covarde. Isso se nós dermos continuidade a
esse processo.
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Então, eu sou obrigado a reconhecer o quórum. O Regimento permite isso,
mas eu acho que, do ponto de vista político, nós temos uma posição muito clara,
inclusive por unanimidade da bancada do PMDB na Câmara. Nós só vamos concluir
a votação do Orçamento, da LOA 2014, depois de concluída a votação da LDO.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado, o que nós — e
V.Exa. teve um papel fundamental nesta Comissão — estamos tomando agora,
estrategicamente, a atitude mais inteligente, seguindo a sua tese. Então, perceba: se
não houver um acordo com o Governo, a leitura por si só será inócua, porque, se o
partido do PMDB está em obstrução, não vai haver a votação dos relatórios. Na
hipótese de haver, vamos dizer, acordo com o Governo, a leitura dos relatórios nos
propiciará o cumprimento de todos os nossos prazos.
Então perceba que a leitura dos relatórios não prejudica o posicionamento de
V.Exa. Ela defende o Congresso Nacional perante o Governo e possibilita, caso haja
acordo, que continuemos perfeitamente com os nossos cronogramas. Portanto, ela
em nada diverge ou difere do que V.Exa. acabou de dizer aqui.
É importante que possamos ler os relatórios. Não vamos votá-los porque
V.Exa. pediu verificação de quórum, mas nós vamos ler os relatórios, porque, caso
amanhã de manhã façamos um acordo, pelo menos teremos andado com a nossa
carruagem.
Com a palavra o Deputado Claudio Cajado. Em seguida, terá a palavra o
Deputado Cláudio Puty.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, esta é justamente a
tese que nós da Oposição defendemos. O partido, com base na tese do veto ao art.
52, terá muita dificuldade para votar o Orçamento este ano, pode ter certeza. E eu
acho que este não é um sentimento só da Oposição, como ficou claro agora com a
postura do Deputado Danilo Forte, que fala claramente em nome do PMDB.
Eu penso que, como não houve nenhum diálogo com o Governo nesse
sentido — hoje fui surpreendido com essa informação do Deputado Danilo —, vou
manter, pelo meu partido, o acordo feito para podermos acelerar a apresentação e a
leitura do relatório, mas sem votação, nem hoje nem amanhã. Isso é o que ficou
acordado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Exatamente.
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O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - A partir de quarta-feira, nós
teremos como votar tudo. Por acordo, nós votamos todos os relatórios setoriais.
Outro calendário me foi exposto há pouco, por sugestão do Presidente
Renan, e eu não concordo com ele. Seria para votarmos tudo até o dia 19. De
afogadilho nós não votamos, Sr. Presidente. Fazemos um acordo, mas de
afogadilho não agiremos.
Então é preciso haver reunião do Relator-Geral com as bancadas e discussão
dos relatórios que estão sendo lidos hoje, para que possamos fazer acordo em
relação a eventuais destaques que precisam ser apresentados.
Portanto, nós queremos ir adiante. Mas, se houver efetivamente uma
demonstração — espero que as oposições sejam ouvidas — nesta questão
específica levantada pelo Deputado Danilo Forte com referência a veto à LDO,
realmente vai se jogar fora todo o trabalho que nós fizemos. Mas esta
responsabilidade não nos caberá.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - É claro.
Com a palavra o Deputado Cláudio Puty.
O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Sr. Presidente, eu gostaria inicialmente
de saudar os nossos companheiros e de relembrar um pouco a origem do impasse
que nós estamos vivendo e que eu acho que temos plenas condições políticas de
resolver, Deputado Danilo Forte.
Hoje houve uma reunião no Palácio, da qual eu participei. O nó que gera este
problema...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - O Deputado Danilo Forte
também participou? Ou só o Deputado Eduardo Cunha?
O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - O Líder Eduardo Cunha. O nó que
atrasa o nosso cronograma é exatamente o fato de que parte do acordo com o
Governo não foi cumprida. Nós estamos levantando a parte que supostamente o
Governo está cumprindo, mas o acordo completo era atrasarmos a LDO por conta
da PEC do Orçamento Impositivo. Acontece que esta Casa — nós temos que fazer
uma autocrítica — desmembrou a PEC do Orçamento Impositivo, demonstrando
mais uma vez que quem muito quer nada leva.
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O acordo incluía na PEC do Orçamento Impositivo certas características, mas
a matéria foi desmembrada há 2 semanas na CCJ da Câmara e isso nos jogou num
mar de insegurança.
Acho que há plenas condições de resolvermos este problema, Deputado
Claudio Cajado, e a sua postura eu gostaria de louvar aqui. Nós não podemos
inviabilizar a possibilidade de acordo, que vai ser tratada com o Líder do PMDB, com
os Líderes da Oposição, criando obstrução em etapas, eu diria, desnecessárias,
uma sobreposição de camadas de processos a serem resolvidos, de modo que o
próprio acordo inviabilize a aprovação do Orçamento.
Portanto, estou com o Presidente desta Comissão, que a tem conduzido de
maneira muito sábia. Permitamos a leitura. Amanhã temos sessão do Congresso
Nacional. Nós não sabemos como será essa sessão. E temos uma série de outras
questões a tratar. Temos a pauta do dia 19 novamente trancada pelo Congresso,
temos o veto a um projeto importante, que é o da criação de Municípios, enfim,
temos muitas variáveis, e não podemos criar mais uma, que obstrua a aprovação do
Orçamento, senão ela pode se voltar mais uma vez contra nós. Porque,
efetivamente, o que nós fizemos na CCJ está se voltando contra nós: é o feitiço se
voltando contra o feiticeiro.
Portanto, faço um apelo ao Deputado Danilo Forte para que nós permitamos a
leitura e continuemos a discussão. Houve conversa com o Líder Eduardo Cunha, e
eu acho que as questões ainda estão conturbadas, digamos, há muitas variáveis
indefinidas, mas há um caminho rumo ao acordo.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Só um esclarecimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Puty.
Pois não, Deputado Danilo Forte.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Em momento algum o acordo que foi
feito para a LDO teve como condicionante a votação da PEC. Em nenhum momento!
Eu participei de mais de 30 horas de reuniões com o Ministério do Planejamento, e
em nenhum momento isso foi sequer citado. Nós, preocupados com a elaboração do
relatório e preocupados com a política de viabilização do relatório, sabendo das
dificuldades de prazo para a aprovação da PEC, até porque entendíamos que o
Senado ia fazer as mudanças, é que fizemos o relatório com base num acordo feito
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pela base aliada no Senado. A LDO comunga, a LDO reza, está narrado na LDO,
descrito na LDO o acordo feito no Senado com o Governo. Mas em momento algum
houve a condicional...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Com a participação dos
Deputados.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Com a minha participação e com a
participação de todos os demais, entre eles o Relator da PEC, Édio Lopes, o Líder
do PMDB, Eduardo Cunha, o Líder do PMDB no Senado, Eunício Oliveira, o Líder
do Governo, Eduardo Braga... Todos participaram desse acordo. Tanto é que nós
votamos o relatório e o PT votou conosco sem nenhum problema, também no
Plenário do Congresso Nacional.
Então, a LDO não ficou, em nenhum momento, condicionada à PEC. Não
vamos agora querer justificar com a PEC uma mudança no encaminhamento das
coisas. Não é isso. A responsabilidade pela divisão da PEC na CCJ é da
incompetência da relação institucional do Governo, da falta de articulação política do
Governo, que trata o Congresso Nacional desta forma: discute uma coisa, acerta,
depois descumpre, não tem compromisso de começo, meio e fim. Isso precisa ser
dito com clareza, porque nós cumprimos com a nossa obrigação em todos os
momentos.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Deputado Danilo, V.Exa. fez um
acordo com o Governo para a LDO? É isso?
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Foi feito um acordo.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Com quem?
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Com a Ministra do Planejamento.
O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Vamos à leitura, Sr. Presidente.
(Ininteligível.) ... obstrução, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Não com a Secretaria da...
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Com a Ministra do Planejamento, que
foi quem acompanhou a elaboração da LDO.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Então vamos passar a palavra
ao Relator, Senador Ricardo Ferraço.
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O Relator Setorial está com a palavra, para a apresentação do seu relatório.
Os prazos de destaque estão iniciados e serão finalizados ao término da discussão,
conforme estabelece o inciso I do art. 60 do Regulamento Interno da CMO.
Com a palavra o Senador Ricardo Ferraço.
O SR. SENADOR RICARDO FERRAÇO - Muito obrigado, Sr. Presidente,
Senador Lobão Filho.
Sras. e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Senadores, recebi do Presidente Lobão
Filho a designação de relatar a Área Temática 8 - Poderes do Estado e
Representação. Esta área trata das programações orçamentárias dos órgãos dos
Poderes Judiciário e Legislativo, do Ministério Público da União, do Ministério das
Relações Exteriores e da Presidência da República, todos de essencial importância
para a manutenção do Estado brasileiro.
Cuida também de importantes áreas sociais, como políticas para as mulheres,
proteção e defesa dos direitos humanos e promoção da igualdade racial. É este, Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, o foco principal do
escopo do nosso relatório.
Primeiramente, gostaríamos, evidentemente, de lamentar que o trabalho das
relatorias setoriais, tal como se encontra previsto nas normas regimentais, inibe, é
verdade, um trabalho mais profundo e contundente da reorganização das
programações de cada área em que se divide o Orçamento na tramitação legislativa.
O Relator Setorial tem de trabalhar com os escassos recursos transferidos
pelo Relator Geral. Não pode propor a extinção de programações que entenda
inoportunas,

não

pode

acrescentar

recursos

em

áreas

que

entenda

insuficientemente dotadas, muito menos propor a redução de dotações que não
sejam investimentos. São amarras, gargalos que, sem dúvida, impedem um trabalho
pleno, impedem que possamos, no debate parlamentar, aperfeiçoar, aprimorar a Lei
Orçamentária.
O volume de recursos à disposição de nossa relatoria não nos permitiu
atender, como gostaríamos, todas as demandas que nos chegaram por meio das
emendas coletivas dos nobres congressistas, emendas das bancadas que
representam os Estados e emendas das nossas Comissões Permanentes, tanto da
Câmara como do Senado.
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Tínhamos recursos suficientes para atender as emendas individuais — foram
436 —, um total de 158 milhões de reais.
No caso das emendas coletivas de apropriação, no entanto, nossos recursos
eram e são muito reduzidos. Precisaríamos de 7 bilhões de reais para atender as 42
emendas que nos foram apresentadas. Tínhamos apenas 4,7% desse dinheiro, ou
seja, 332,1 milhões.
Para contemplar um pouco melhor as emendas, cortamos aproximadamente
3% nas dotações de investimento a partir de 10 milhões. A disponibilidade passou
para 379,1 milhões.
Tivemos então de fazer escolhas, e as nossas escolhas se pautaram pela
preocupação com a redução das desigualdades sociais e com a promoção de
direitos e oportunidades a todos os brasileiros.
Nessa linha, Sras. e Srs. Congressistas, optamos por favorecer a alocação de
maiores somas para as emendas voltadas para a Secretaria de Políticas para as
Mulheres, para a Secretaria de Direitos Humanos, para a Secretaria de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial e para a Defensoria Pública da União.
Na Secretaria de Políticas para as Mulheres, pasmem V.Exas., os recursos
alocados para investimentos caíram pela metade do Orçamento de 2013 no Projeto
de Lei Orçamentária de 2014 — estão previstos investimentos da ordem de 33,4
milhões de reais no ano que vem, contra os 68 milhões deste ano, em que pese toda
uma agenda perversa que nós estamos enfrentando, cada vez com maior
intensidade de ações de políticas que possam combater todo e qualquer tipo de
violência contra a mulher.
As dotações globais para a Pasta também caíram de forma significativa: de
188,8 milhões para 140,8 milhões de reais.
Foi para evitar o corte radical de ações e programas bem sucedidos que
decidimos beneficiar a Secretaria de Políticas para as Mulheres com emendas
coletivas no total de 60,3 milhões de reais. Isso praticamente triplica a possibilidade
de investimentos para 2014, aumentando as dotações globais da Pasta em 43%.
É um reforço significativo. Em vez de construir 7 unidades da Casa da Mulher
Brasileira, por exemplo, a Secretaria vai poder construir 22 e atender a maioria das
capitais do País com serviços de defesa dos direitos individuais, acompanhamento e
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orientação psicossocial, avaliação de risco, prevenção de agravos à saúde,
promoção da cidadania e autonomia econômica e proteção da vida das mulheres
brasileiras.
No caso da Secretaria de Direitos Humanos, a história é parecida. A dotação
proposta para 2014 para despesas de capital é de 62,8 milhões de reais, quase
metade a menos que os 122,6 milhões de reais de 2013, um corte injustificável num
País revigorado democraticamente, que tanto lutou pela primazia dos direitos
humanos.
Para reforçar o orçamento da Pasta, a decisão também foi no sentido de
atender às emendas coletivas voltadas para a área, no valor de 30 milhões de reais.
O impacto positivo só nas despesas de capital é de 48%. Se considerarmos a
totalidade das dotações e o atendimento das emendas individuais, nosso relatório
aumenta em quase 40% — em 39,5% — os recursos destinados à Secretaria de
Direitos Humanos.
Os 30 milhões de reais das emendas coletivas são, na verdade, suficientes
para dobrar as ações de capacitação, atendimento, apoio a fóruns, financiamento de
projetos de promoção, proteção em defesa dos direitos das crianças e do
adolescente.
Os recursos das emendas coletivas também permitem duplicar as ações de
capacitação sobre direitos humanos dos idosos, a realização de estudos e
pesquisas para a construção de políticas públicas de atenção e proteção a essa
faixa tão vulnerável da população brasileira.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, no que se refere à Secretaria de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial, outro setor que mereceu atenção
especial em nosso relatório, acolhemos com 12 milhões de reais a única emenda
apresentada para promoção e igualdade racial. Esses 12 milhões de reais
aumentam em quase 200% o montante destinado à Secretaria para investimentos.
O impacto total é de 31%.
Não podemos falar em promoção da igualdade racial se não garantirmos o
mínimo de recursos necessários à execução de políticas públicas nesse sentido.
A Defensoria Pública da União foi outra área que julgamos essencial ser
reforçada. De nada adianta termos leis que assegurem assistência jurídica aos
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menos favorecidos se não dotarmos o Estado dos meios próprios para executar
essas mesmas leis.
A precariedade de nova Defensoria Pública e o seu papel estratégico na
defesa social de milhões de brasileiros nos levaram a acolher, pelo menos
parcialmente, as duas emendas coletivas apresentadas em favor da instituição. São
30 milhões de reais de recursos a mais, que vão aumentar em 10% o potencial de
atuação desse importante órgão em 2014.
A decisão levou em conta, ainda, a Emenda Constitucional nº 74, de 2013,
que estabeleceu autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública da
União em nosso País.
Sras. e Srs. Congressistas, além de reforçar o orçamento de instituições
estratégicas do ponto de vista social, também acolhemos em nosso relatório a
demanda da Advocacia-Geral da União.
A AGU precisa, com urgência, de uma modernização administrativa e
tecnológica, de forma a estar à altura das prerrogativas previstas no art. 131 da
Constituição Federal.
É por esse motivo que estamos propondo o atendimento das emendas
respectivas, aportando à Advocacia montante da ordem de 50 milhões de reais para
a realização de sua programação do trabalho prevista para 2014.
Foi também com base nesse critério que atendemos ao Ministério Público
Federal, à Justiça do Trabalho, inclusive às bancadas do Estado do Rio de Janeiro e
do Espírito Santo, que apresentaram emendas específicas.
Lamentavelmente, não tivemos como atender com maior soma de recursos às
demais emendas coletivas. No entanto, reconhecendo o mérito de cada uma delas,
além de alocar o mínimo de 3 milhões de reais, estamos recomendando, sugerindo
ao Relator-Geral que, além dos recursos que vierem a ser alocados pelos
coordenadores de bancada, acresça em todas elas o montante do atendimento.
São estas, Sras. e Srs. Congressistas, as razões que me levam a requerer a
V.Exas. apoio à votação, no momento adequado e oportuno, do Relatório que
submetemos a V.Exas.
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Sr. Presidente, é este o relatório que submeto a V.Exa. e, naturalmente, ao
conjunto das Sras. e dos Srs. Senadores e Deputados que fazem parte desta
importante e estratégica Comissão do Congresso Nacional.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Senador Ricardo
Ferraço. Agradeço a V.Exa. a elaboração do relatório, a dedicação. V.Exa. foi o
primeiro Parlamentar a apresentar o seu Relatório Setorial. Tenho certeza de que
trabalhou ao longo dos finais de semana, ao longo das madrugadas, e hoje coroou
com a leitura do seu relatório.
Concedo a palavra ao Senador Willder Morais...
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Pela ordem, com a palavra o
Deputado Danilo Forte.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, reza o art. 128 da
Resolução nº 1, de 2006, que a apreciação só pode ser feita com o prazo de 2 dias
úteis para apresentação, leitura e debate dos relatórios. E, pela informação que
temos aqui, inclusive dos relatórios setoriais entregues com data aqui estipulada
pela própria Comissão Mista de Orçamento, o único relatório que estava apto a ser
lido era exatamente o do Senador Ricardo Ferraço, que, com muita competência,
zelo e dedicação, apresentou-o a tempo. Então seria uma incoerência, do ponto de
vista jurídico, dar prosseguimento às leituras, na medida em que os demais
relatórios foram apresentados em data posterior ao dia 6, o que não dá 2 dias úteis,
conforme reza o art. 128 da Resolução nº 1, de 2006.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Em respeito à posição do
Deputado Danilo Forte, vou suspender esta reunião. Não vou nem iniciar a
discussão do relatório apresentado e transfiro...
O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Em respeito ao Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Em respeito ao Regimento,
transfiro a reunião, conforme estava previsto e marcado, para amanhã, às 10 horas.
O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Sr. Presidente, peço a palavra
para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Tem V.Exa. a palavra.
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O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Sr. Presidente, a apresentação do
destaque fica para depois?
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não vou nem iniciar a
discussão.
Está suspensa esta reunião.
Muito obrigado a todos.
(A reunião é suspensa.)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Bom dia a todos e a todas.
Declaro reiniciada a 11ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias
constantes da Pauta 30, de 2013, alterada. Informo que as matérias estão
acessíveis, nos terminais, na pauta eletrônica nesta bancada.
Eu acabei de falar com o Presidente da Comissão, Senador Edson Lobão
Filho, e, em decorrência do impasse que foi gerado ontem na Comissão, com base
nas informações advindas de uma reunião de Líderes com a Secretaria de Relações
Institucionais do Governo Federal, foi remarcada uma reunião para hoje com os
Líderes, a Secretaria e o Presidente da República em exercício, Michel Temer.
O nosso Presidente Senador Edson Lobão Filho está relatando uma matéria
no Senado. De comum acordo, ficou suspenso para hoje, às 18 horas, esta sessão
que seria reiniciada agora. Portanto, às 18 horas, nós reiniciaremos esta sessão
para tratar da Pauta nº 30, de 2013.
O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Apenas um esclarecimento, Sr.
Presidente: esta reunião de 11h30min será apenas com o PMDB?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Danilo Forte) - Não me foi informado. Foi me
passado agora que estava sendo convocado o Vice-Presidente Michel Temer, junto
com a Ministra Ideli Salvatti, em função do impasse que foi gerado ontem.
Todos aqui às 18 horas!
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O SR. PRESIDENTE (Senador Wilder Morais) - Declaro reiniciada a 11ª
Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 30, de
2013, alterada. Suspendo também, por mais 20 minutos, esta sessão. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Declaro reiniciada a 11ª
Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 30, de
2013.
Informo que as matérias estão acessíveis nos terminais de pauta eletrônica
localizado nas bancadas.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Questão de Ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Pela Ordem, Deputado Danilo
Forte.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, apesar de todo o
esforço que o V.Exa. tem desenvolvido no sentido de dar continuidade ao processo
de votação, à leitura dos relatórios setoriais, bem como de dar prosseguimento ao
andamento desta Comissão, atitude louvável que engrandece a todos nós, nós
estamos vivendo um impasse político, gerado ontem por uma desinformação por
parte de setores da Secretaria de Relações Institucionais. E temos, nós, da bancada
do PMDB, uma posição muito clara na Câmara dos Deputados com relação à
votação dos relatórios setoriais e também do andamento da Lei Orçamentária do
Congresso Nacional.
Com base nisso, eu queria arguir com V.Exa. dois momentos. Momento
número um: a questão da Ordem do Dia no plenário. Está inclusive tendo votação, o
que impede até que a nossa Comissão se reúna. Isso está no tanto no Regulamento
Interno da Comissão Mista, no art. 46, § 1º, como no Regimento Interno do Senado
Federal, que é subsidiário do Regimento Comum, no art. 107, parágrafo único, que
impede, inclusive, as nossas reuniões enquanto houver sessão deliberativa, a não
ser que haja acordo e consenso entre todas as Lideranças com relação à
deliberação. E a Liderança do PMDB nesta Casa, representada aqui por mim,
Deputado Danilo Forte, não participa desse acordo. Até porque nós temos uma
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decisão de bancada que robustece a decisão aqui apresentada por este humilde
Deputado Federal pelo Estado do Ceará.
Segunda questão também que eu gostaria de levar em consideração é a
seguinte: a 11ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização originalmente foi convocada para o dia 26 de novembro de
2013 e suspensa para os dias 27 e 28, 3 e 4 de dezembro. Teve seu reinício no dia
9 de dezembro de 2013 e novamente foi suspensa para hoje às 10 horas da manhã
para apreciação das matérias constantes da Pauta 30. V.Exa., inclusive, pediu que
gente já a suspendesse e reconvocasse outra novamente para às 18 horas de hoje.
Posteriormente foi adiada por 20 minutos, 18h20min, que, com 30 minutos de
tolerância, daria exatamente 18h50min, e já são 19h02min. Então, também já está
decorrido o prazo da convocação da extraordinária da de agora às 18h30min.
A pauta desta reunião foi alterada várias vezes com requerimento de inclusão
de matérias na pauta deliberado pelo Plenário da Comissão. Peço ao Sr. Presidente
da Comissão Mista de Orçamento que cumpra os dispositivos regimentais no
sentido de que qualquer matéria nova que tenha que ser incluída na pauta, por meio
de requerimento de extrapauta, para deliberação pelo Plenário da CMO, seja votada.
Isso em função do quê? De que a pauta da leitura dos relatórios não foi a
Pauta nº 30, ela não consta na Pauta nº 30. E, na alteração dessa Pauta nº 30,
atendendo uma solicitação da vossa Presidência, nós não votamos esse extrapauta.
Então, ela está em desacordo, inclusive, com a Pauta 30.
Então, nós temos três momentos. Momento um: o Plenário do Congresso
Nacional está reunido e há matéria votação, inclusive o Senado vai começar a votar
agora. Número dois: a questão de ordem com relação à pauta. Número três: o
decurso do prazo da reconvocação das 18h30min para 18h20min.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado Danilo Forte,
respondendo à questão de ordem de V.Exa., vamos por partes. Em primeiro lugar, a
reunião estava convocada para as 18 horas. Portanto, eu tenho tolerância até as
18h30min. Tendo a tolerância até 18h30min, ela foi prorrogada por mais 20 minutos,
portanto para 18h50min. Começamos às 18h47min estritamente. Portanto, dentro do
horário previsto, estabelecido na norma.

2

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 2204/13
10/12/2013

Em segundo lugar, em relação à pauta desta Comissão, foi acordado no dia...
Perdão, secretária, que dia? (Pausa.) Dia 3 de dezembro foi acordado em reunião
de Líderes, na sala da Presidência, comigo participando e presidindo, que nós
iríamos iniciar a leitura dos relatórios nessa data. Portanto, por acordo de Líderes,
unanimemente, porque V.Exa. na época era pró-Governo, estava todo feliz... V.Exa.
mudou de dois dias para cá. Então, naquele período V.Exa....
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu não aceito a sua ironia. Eu não
aceito.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Então está retirada a ironia.
Então V.Exa. concordou com que nós pudéssemos fazer a leitura e a votação nesse
período.
Por fim, respondendo à terceira questão de ordem de V.Exa., quando coloca
que a reunião do Congresso está em pleno vigor, o que realmente impede que esta
Comissão faça deliberações sobre as matérias e também votação das matérias.
Mas, segundo a assessoria técnica desta Comissão, está permitido sim, por diversos
artigos tanto do Regimento Comum quanto o Regimento da Câmara, que nós
façamos as leituras.
Eu volto a lembrar a V.Exa. o seguinte: é importante que esta Comissão
cumpra seus prazos e cumpra sua função constitucional, que mantenha a sua
responsabilidade para com o País. Negociações de partidos, de Orçamento, de
verbas para os Estados eu acho que faz parte do interesse menor do político em
relação ao interesse maior que tem o povo brasileiro, os 200 milhões de brasileiros.
Portanto, com o objetivo de cumprir a obrigação desta Comissão de
Orçamento, eu vou iniciar a leitura dos relatórios setoriais. E começo a leitura pelo
Deputado Nelson Meurer, a quem passo a palavra neste minuto.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado Danilo Forte, V.Exa.
já levantou uma questão de ordem. Eu vou passar a palavra ao Deputado Domingos
Sávio.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, primeiro quero
registrar que nós temos também esse sentimento. Nós temos o sentimento de que o
interesse do País deve sempre se sobrepor, não diria a interesses menores, mas a
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interesses setoriais, a interesses que, às vezes, conflitam com os interesses da
Nação.
Neste espírito, o PSDB, desde o primeiro momento — e V.Exa. é testemunha
disso —, tem-se empenhado para que nós, a despeito inclusive dos prazos
regimentais, possamos fazer um esforço conjugado para dar ao País um Orçamento
para o próximo ano. Porém, é inegável que é preciso que se respeitem princípios
regimentais, sob pena de estarmos produzindo uma peça nula de Direito. Isso
também não interessa ao País, a segurança jurídica é fundamental. Um País que
está — e aí nós temos que não só louvar a Deus, mas atuar de maneira firme para
permanecer assim — vivendo um Estado Democrático de Direito não pode prescindir
das regras do Direito. Então, ele não pode prescindir de normas essenciais à nossa
conduta aqui.
Creio que assiste razão ao Deputado Danilo Forte, porque eu acabo de vir do
plenário, onde, inclusive, acabei de votar. Pelo menos no momento em que de lá saí,
a votação estava em curso, numa sessão do Congresso. Portanto, isso é
absolutamente claro do ponto de vista regimental, limitando a atuação da nossa
Comissão.
No entanto, eu insisto na tese da construção do entendimento — e aí não
cabe a mim orientar ou pautar o Governo, cabe a mim fazer as críticas, o que é
minha obrigação, não só direito. Fica evidente que cabe aqui uma crítica elementar:
falta, com todo respeito, à Liderança do Governo nesta Casa, falta por parte dos
interlocutores do Governo no Palácio do Planalto um pouco mais de disposição e de
presença para que essa peça orçamentária seja produzida. Fica parecendo que a
produção da peça orçamentária é algo que interessa a meia dúzia de pessoas que
aqui se reúnem. É surpreendente a ausência quase absoluta de quórum e é
surpreendente a falta de entendimento.
E aí é bom que se deixe claro que a responsabilidade primeira disso é do
Poder Executivo. O Poder Executivo tem uma responsabilidade por essa falta de
comando, por essa falta de governabilidade. Isso é muito grave. E eu faço esse
alerta porque, se, por um lado, há impasses a serem superados com alguns outros
partidos, e agora vejo que com o próprio PMDB, pelas manifestações do Deputado
Danilo Forte...
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O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Com o PR também. Com o
PR também.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Com o PR também e com outros
partidos. Eu deixo claro que há algumas dificuldades a serem superadas com o
PSDB, o que não nos impede de estar aqui empenhados em votar. Porém, eu
coloco esse alerta por dever de lealdade ao que pactuei com V.Exa. de ter aqui um
comportamento respeitoso, uma oposição com ética, com equilíbrio, que não
apostasse no “quanto pior, melhor”.
Eu faço esse alerta pelo seguinte: fico eu pensando que, sendo partidos da
base do Governo, em que pese terem divergências pontuais em algumas questões,
é possível que estejam dialogando e sejamos surpreendidos, daqui a 1 hora, 2
horas, talvez lá pelas 8 horas da noite ou 10 horas da noite, com uma posição do
tipo: “Olhe, superamos o impasse”.
Eu queria deixar isso claro para que, amanhã ou daqui a algumas horas, não
venham dizer: “Ora, mas agora o PSDB está se aproveitando da situação. O prazo
já está tão exíguo que não há nem como regimentalmente aprovar, e agora o PSDB
levanta que tem problemas”. Eu estou pontuando que o PSDB tem problemas, sim,
a discutir com o Relator, a discutir com os Sub-Relatores, a discutir com o Governo.
E esses problemas precisam ser enfrentados para a construção de um consenso.
Senão, como se pode esperar que nós vamos votar uma peça por consenso, sem
observar quórum regimental, sem observar prazo regimental, muito possivelmente
numa sessão do Congresso, numa segunda-feira, véspera do Natal? Eu já disse que
me disponho a vir aqui e colaborar, caso haja a construção do entendimento. Se não
houver construção do entendimento, não haverá Orçamento. E não venha amanhã o
Governo — e aí eu faço um apelo a alguém que queira transmitir a verdade para o
Brasil e esteja aqui presente — dizer: “Olha, nós não temos Orçamento por culpa da
Oposição”. Não venha dizer porque não é verdade! A Oposição está aqui presente
para votar, para dialogar e construir entendimento. Tenho dito isso reiteradas vezes.
Não somos procurados. Não somos ouvidos. E depois a alternativa que nos restará
é, na hora certa, dizer: “Presidente, pelas razões regimentais não é possível votar”.
Aí, obviamente, se tentarem passar por cima das razões regimentais, votaremos
uma peça nula de Direito.
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Então, é essa a ponderação que eu faço a V.Exa. Prometo não me alongar
mais nos outros debates que aqui houver, mas esteja atento a isso. Se produzirmos
peça nula de Direito, de nada adiantou. E se levarmos adiante o processo sem que o
Governo tenha, eu diria até a humildade de nos procurar para dialogar, fatalmente
nós vamos usar o Regimento, que é o instrumento legítimo para o exercício pleno da
democracia aqui nesta Casa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Vou passar já a palavra a
V.Exa.
Obrigado, Deputado Domingos Sávio.
Só quero registrar que na CCJ, hoje pela manhã, às 10 horas, eu tive a
oportunidade de ser o Relator de todo o Regimento do Senado. Passei 8 meses
estudando o Regimento do Senado e tive a oportunidade de hoje ler para os meus
colegas, na CCJ, um novo Regimento, que será para o Senado o que a Constituinte
foi para a Constituição brasileira, já que o Regimento data de 1970.
Portanto, eu tenho a responsabilidade, até por obrigação, de me ater ao
Regimento. Já adotei as decisões, por parte desta Mesa, com base no Regimento.
Apesar de S.Exa já ter feito uma questão de ordem, passo a palavra, de novo,
democraticamente, ao Deputado Danilo Forte.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Muito obrigado.
Sr. Presidente, compreendendo o seu espírito democrático de não passar por
cima do Regimento e compreendendo que o que nos prende neste momento não é
nem uma questão fisiológica — até porque isso não é do meu feitio nem da minha
história —, mas um debate político sobre um relatório feito por mim, inclusive
indicado por V.Exa., que foi acordado e votado por esta Comissão e que precisa ser
respeitado, o que nós queremos e exigimos agora é o cumprimento do que foi
aprovado pela Comissão Mista de Orçamento e pelo Congresso Nacional com
relação ao orçamento impositivo, que é a grande bandeira da Câmara dos
Deputados. Talvez, no Senado, não se tenha a mesma compreensão que os
Deputados têm do orçamento impositivo.
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Mas eu alego a V.Exa. que, segundo o § 1º do art. 46 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, não é permitida a realização de nenhuma reunião
enquanto houver sessão ordinária ou extraordinária da Câmara ou do Congresso
Nacional.
Como eu não quero aqui transformar isso em um bate-boca interno entre nós,
se V.Exa. quiser arguir também o art. 134 da Resolução nº 1, de 2006, do
Congresso Nacional, ela também impede o início da reunião neste caso, porque nós
não temos quórum do Senado presente nesta Comissão exatamente neste
momento. Não temos.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Temos sim. Um, dois, três.
Senador Wilder, Senador Ivo Cassol e Senador Lobão Filho.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Então, com base no § 1º do art. 46,
V.Exa. fica impedido de iniciar essa votação, a não ser que V.Exa. queira passar por
cima do Regimento que V.Exa. tanto preza.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não. Deixa eu explicar. Vou
explicar pela última vez. Nós temos quórum. Nós não vamos deliberar sobre nada,
porque realmente o art. 46 nos impede. Nós não vamos pôr nada em votação.
Vamos fazer apenas a leitura dos relatórios. Essa leitura, segundo a assessoria
desta Comissão, é possível.
Portanto, eu passo a palavra agora ao Deputado Nelson Meurer para que
possa providenciar a leitura do seu relatório.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Com base no Regimento não é. V.Exa.
está sendo autoritário (ininteligível).
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Então, V.Exa. apresente à
Mesa, por favor.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, V.Exa., como
bem falou, conhece melhor do que ninguém esse Regimento. Então, não vamos
atropelá-lo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não, de forma nenhuma.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Não vai conseguir fazer
isso.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - De forma nenhuma, Deputado.
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O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - É tentativa em vão. Não
adianta fazer isso.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Nós vamos fazer a leitura do
relatório.
Então, eu passo a palavra, novamente, ao Deputado Nelson Meurer.
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares,
Srs. Senadores...
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - E ainda há mais uma ilegalidade: o
relatório do Deputado Nelson Meurer não tem 2 dias úteis que foi apresentado. Ele
foi apresentado na sexta-feira. São necessários 2 dias úteis, de acordo com o
Regimento.
Só amanhã que o Deputado Nelson Meurer pode ler o relatório dele.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não, foi apresentado na sextafeira, Deputado Nelson Meurer.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Não venha com autoritarismo. Nós
não queremos criar problema.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado, V.Exa. está
tumultuando a Comissão, impedindo a tramitação normal da Comissão.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu não estou tumultuando. Isso é um
debate político.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não é debate político. O
Deputado Nelson Meurer apresentou o relatório na sexta-feira. Hoje é quarta-feira,
Deputado. V.Exa. quer tumultuar.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Hoje é terça, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Hoje é terça-feira. São 2 dias
úteis: segunda-feira e terça-feira.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Não conta. Tem que ser após 2 dias
úteis.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Segunda-feira e terça-feira.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - V.Exa. está precisando de uma melhor
interpretação do calendário.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, questão de ordem.
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O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, não adianta
querer atropelar, por favor.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Nós estávamos indo tão bem até
agora.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu vou passar a palavra, pela
ordem, à Deputada Rose de Freitas.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Eu levantei uma questão de
ordem, Sr. Presidente.
Evidentemente que esse clima não favorece em nada...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não contribui e não favorece.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Pois é, mas vamos acalmar os
nossos ânimos. Eu queria contribuir com o que dispõe sobre as reuniões o § 1º do
art. 46:
“Art. 46..................................................................
§ 1º Em nenhum caso, ainda que se trate de
reunião extraordinária, o seu horário poderá coincidir com
o da Ordem do Dia da sessão ordinária ou extraordinária
da Câmara ou do Congresso Nacional.”
V.Exa. sabe que eu estou aqui para contribuir efetivamente em tudo, mas esta
reunião não pode acontecer.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não há problema. Então, nós
podemos fazer o seguinte: eu poderia insistir na tese de que é apenas para leitura,
mas, já que o Deputado Danilo Forte insiste tanto no conflito de horários com o
Congresso, eu simplesmente posso — são 19h17min — marcar a suspensão desta
reunião para 20h30min, quando certamente o Congresso não estará reunido, e, a
partir de 20h30min, vou ler os relatórios normalmente.
Eu não gostaria de fazer isso pelo fato de que vários Deputados têm outros
compromissos. Poderíamos dar celeridade e ter um ganho de produtividade lendo os
relatórios agora.
O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, antes que V.Exa. faça a
definição...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado Bohn Gass.
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O SR. DEPUTADO BOHN GASS - ...eu gostaria de fazer um apelo quanto a
essa compreensão. De fato, o Regimento não vai nos permitir deliberar, porque
temos uma sessão do Congresso. Isso está claro no Regimento. Agora, eu quero lhe
felicitar, Sr. Presidente, pela iniciativa de nós podermos ao menos adiantar os
trabalhos, porque todos nós falamos que queremos votar neste ano. O desejo de
V.Exa. é exatamente antecipar os trabalhos para termos a leitura não deliberativa.
Eu quero saudar essa postura. Estamos aqui para acompanhar a leitura neste
momento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Tem a palavra o Deputado
Jorge Bittar e, em seguida, o Deputado Weverton Rocha.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Na mesma linha do Deputado Bohn
Gass, faço um apelo aos demais Parlamentares, ao Deputado Danilo Forte, que é
um Deputado dedicado, competente, sério, aplicado, e aos Deputados da Oposição
para que possamos ler os relatórios.
É claro que as votações decorrerão da possibilidade de resolução dos
problemas políticos que estão postos efetivamente, mas o Presidente, com muito
bom senso, está tentando avançar. Se depois avançarmos politicamente, votaremos;
se não avançarmos politicamente, não votaremos. Esta é a questão. Agora, se nós
não lermos os relatórios, não teremos a menor possibilidade de votar o Orçamento
ainda neste ano e, aí sim, as emendas impositivas estarão totalmente inviabilizadas
no próximo ano. É uma questão de bom senso. Ou seja, a leitura não impede que se
exerça o legítimo direito de condicionar a votação ou as votações ao entendimento
político. Este é o apelo que eu faço ao Deputado Danilo Forte e aos demais
Parlamentares aqui presentes.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado Jorge Bittar, é
exatamente o que eu tenho dito insistentemente: no sentido de dar celeridade e
produtividade a esta Comissão, que possamos adiantar o serviço. Caso contrário, eu
posso convocar para 20h30min, o que vai trazer, com certeza, problemas para
vários Parlamentares aqui.
Pelo bom senso, nós podemos avançar na leitura. Nós não estaremos
votando nada, não estaremos discutindo nada. Eu nem sequer encerrarei o prazo
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para a discussão, ficando, portanto, aberto para a entrega de emendas. Assim, nós
vamos adiantar o nosso serviço.
Eu entendo que nós deveríamos ler hoje pelo menos quatro relatórios.
Restariam para amanhã, que é o último dia de leitura de relatório, cinco relatórios
para serem lidos. Então, todo o bom senso nos indica que nós devemos ler hoje
quatro relatórios, senão o trabalho desta Comissão estará inviabilizado neste ano, e
teremos que aguardar o próximo ano. Seja o que Deus quiser! Se é esse o desejo
desta Comissão, se é este o desejo do PMDB, através do Deputado Danilo Forte, eu
não acho que isso seja o desejo nem que seja o mais interessante para o País.
Portanto, eu peço novamente a colaboração, o espírito de compreensão para que a
gente possa fazer a leitura dos relatórios.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Como fui citado, tenho direito à
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Passo a palavra ao Deputado
Danilo Forte.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Nobre Senador Lobão, o que nos traz
aqui a uma posição política como essa não é o fato de querer boicotar nenhuma
ação governamental, porque ninguém lutou mais pela votação da LDO do que o
Deputado Danilo Forte. Ninguém esteve mais presente em todas as sessões desta
Comissão do que o Deputado Danilo Forte, até nas que não deram quórum, nas que
foram adiadas e nas que não tiveram votação.
Então, eu sempre fui muito presente em todos os momentos, resoluto para
resolver os problemas do País. Eu sempre tive um compromisso muito claro com
este Governo, até porque desde 1989 que eu voto no Presidente Lula. Não sou
marinheiro de primeira viagem nem oportunista.
Agora, o PMDB — partido ao qual pertenço e que tenho a incumbência de
liderar aqui nesta Comissão —, conforme decisão do Líder, tirou uma resolução de
sua bancada. A maior bandeira do PMDB no Congresso Nacional este ano, da
bancada da Câmara, é o orçamento Impositivo. E, quando nós viabilizamos a PEC
do Orçamento Impositivo, nós tivemos a preocupação de colocá-lo na LDO
exatamente para que não pudéssemos fugir dessa obrigação governamental que
acaba com o pior fisiologismo que V.Exa. tanto condena, que é a troca do toma lá dá
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cá, que é a troca de favor para votação de liberação de emenda, que subjuga o
Congresso Nacional ao Poder Executivo.
E a bancada do PMDB na Câmara dos Deputados tem uma posição muito
clara: enquanto não for resolvido o problema com relação à posição do Governo
sobre o orçamento impositivo, art. 52-A da LDO, aprovada por esse Congresso
Nacional, nós não vamos dar prosseguimento à votação. Essa é a decisão da
bancada! Não se trata de personalizar no Deputado Danilo Forte, porque isso não
me diminui em nada, muito pelo contrário, até me enaltece, porque estou no PMDB
desde que sou menino, desde quando a gente lutava pela democracia no País,
desde quando íamos para o meio da rua enfrentar a Polícia para que tivéssemos a
liberdade que há hoje no País, podendo assim eleger um metalúrgico e, depois, uma
mulher para a Presidência da República. Isso não me diminui, não, só me enaltece.
Isso faz parte da minha história.
Então, não é com ironia, não é querendo colocar no PMDB a pecha de
fisiologismo que vai colar. Nesse agora não cola, não cola. O que estamos aqui
defendendo é uma bandeira, liderada pelo Presidente da Câmara dos Deputados,
Deputado Henrique Eduardo Alves, que tem 11 mandatos nesta Casa, que tem a
responsabilidade de conduzir esse processo, liderado pelo Deputado Eduardo
Cunha, que é o Líder na nossa bancada, que tirou por unanimidade um
posicionamento. E eu vou defender sempre aqui esse posicionamento.
Então, não há consenso de todos os Líderes. V.Exa. está de novo tomando
uma postura autoritária, que não é do seu feitio. V.Exa participou de uma reunião
hoje à tarde na SRI que foi frustrada, porque não houve nem um novo entendimento.
E se há um procedimento que é o de esperar a Presidenta Dilma, que chega
amanhã para desanuviar, para passar a limpo essa história, para ter um
compromisso, inclusive, com as Lideranças da Casa em relação ao orçamento
impositivo, nós vamos cumprir exatamente o que foi definido pela bancada.
A bancada do PMDB não participa de nenhuma reunião de Orçamento
enquanto não resolvermos o problema do orçamento impositivo, que é a principal
bandeira do Congresso Nacional este ano.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Bom, então, para esclarecer, o
orçamento impositivo nasceu da Câmara dos Deputados por uma bandeira absoluta
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do seu Líder maior na Câmara dos Deputados, Presidente Henrique Alves. Isso é
fato.
O orçamento impositivo foi para o Senado Federal e, pelo PMDB do Senado
Federal, sofreu modificações, impondo ao orçamento impositivo 50% para a saúde.
Isso é fato.
Só que começou um fato novo lá. Numa reunião tripartite entre o defensor e o
mais emblemático peemedebista da Câmara, que é o seu Presidente, Henrique
Alves, o meu Presidente, Renan Calheiros, também do PMDB, e o Governo, houve
um acordo em que o Governo aceitava subir de 1.0 para 1.2, mantendo 50% para a
saúde. Então, esse foi o acordo feito dentro do Senado Federal.
O projeto chega à Câmara dos Deputados, o Governo aceitou 1.2, e isso foi
colocado na LDO. O projeto chega à Câmara dos Deputados, e não por desejo do
Governo ou de qualquer Senador, na Câmara dos Deputados, este projeto teve
problemas na sua tramitação. Não que respeitasse a maioria, porque a maioria da
Câmara, com certeza, aprova este formato, mas era preciso haver unanimidade dos
Líderes para que fosse quebrado o Regimento e se pudesse passar por cima do
interstício de 10 sessões.
Muito bem, essa unanimidade não foi possível, não por problema do Governo.
V. Exa. culpa o Governo não sei o porquê. Eu não estou defendendo o Governo,
não, eu sou Senador, defendo a minha Casa, o Senado Federal, e o meu partido, o
PMDB. Mas o Governo não tem nada com isso. O Governo fez a parte dele:
aumentou para 1,2% a receita corrente líquida para que pudesse viabilizar os 50%.
Isso foi feito.
Se a Câmara não pode votar, não quis votar, não quis quebrar o Regimento, o
que o Governo tem com isso? O que o Senado Federal tem com isso? Isso é
problema dos Deputados, que não conseguiram aprovar a PEC. Agora, o acordo
que ele está dizendo é porque o Governo hoje, através de minha pessoa, manifestou
o compromisso de manter o orçamento impositivo integral, da forma como foi
prevista — e não está prevista na lei — para 2014.
Ora, mas a gente quer mais do isso? Como é que a gente pode ter mais do
que isso? Então, se o Deputado Danilo Forte condiciona nós votarmos o Orçamento
a uma coisa que hoje é impossível — porque o Congresso, a Câmara, não consegue
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mais se reunir para votar o orçamento impositivo para 2014, não temos mais tempo
—, então, ele condiciona o Orçamento desta Comissão ao impossível. Em outras
palavras: pelo desejo do Deputado Danilo Forte, simplesmente esta Comissão não
trabalha mais, encerra os trabalhos dela hoje, aqui.
Se S.Exa. está condicionando ao orçamento impositivo, não faz mais sentido
esta Comissão se reunir, não faz mais sentido a Comissão se reunir, porque o
PMDB, que tem como sua bandeira o orçamento impositivo, viu-se tolhido, mas não
pelo Governo e não pelo Senado. Então, nós chegamos, agora, realmente a um
impasse.
Eu quero apenas dizer a V.Exa...
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - De novo o senhor tem um problema de
interpretação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não, eu só quero dizer a
V.Exa...
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - A LDO está em vigor.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu estou falando. Quando
V.Exa. falou, eu fui educado e o ouvi. Então, agora, V.Exa. vai me escutar.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, não precisa gritar
com as pessoas.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - É. Eu estou falando, então,
quero ser ouvido. Quando eu terminar, escuto todo mundo pacientemente.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Fale para ser ouvido, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Está certo. O Congresso está
reunido, e, com o Congresso reunido, o Senado está votando agora, mais 10
minutos e encerra-se a votação no Senado. Em vez de passarmos para 19h40min
ou 18 horas, se nós esperarmos aqui mais 10 minutos, o Senado terá terminado a
sua votação, e nós poderemos tranquilamente dar prosseguimento às leituras.
Agora, eu acho que nós poderíamos passar por cima disso tudo e iniciar a
leitura. Seria uma atitude de bom senso que não impede que V.Exa. esteja
cumprindo o desejo do seu partido, porque, por mim, eu colocaria em votação. Eu
não estou colocando em votação em respeito absoluto a sua posição.
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O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Não está colocando porque não há
quórum.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - É. Não, há quórum. Existe
quórum, conte, há quórum. Eu não estou colocando em votação em respeito
absoluto a sua posição.
O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Presidente, eu pedi aquela
questão de ordem desde aquela hora e não me foi dada ainda.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Presidente, eu estou esperando a
palavra.
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - A Oposição queria se pronunciar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu vou passar a palavra aos
Deputados.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - A obstrução da base não deixa a
Oposição falar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Pois é. Deputado Cajado, o
Deputado Weverton pediu, preliminarmente, a palavra. Vou passar a palavra ao
Deputado Weverton.
O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Neste caso, a Oposição não
precisa nem falar. (Risos.) Não vai precisar.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Não, eu estou aqui....
O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Não vai, assistam de camarote.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - ...achando que eu estou em outro
mundo.
O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Não vai precisar.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu estou me sentindo
completamente fora da minha realidade, mas vou esperar a minha vez.
O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Não precisa, porque nós vamos
fazer o papel de vocês. Agora, eu queria fazer aqui um apelo ao nosso Presidente.
Como esse problema é político e, pelo que eu estou entendendo aqui, é importante
a gente dividir com todos os partidos, Sr. Presidente, porque isso não é apenas uma
questão do Danilo Forte no PMDB. Entenda só.
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O que há aqui de entendimento, e nós só queremos ter isso claro... Aí eu não
sei se V.Exa. vai chamar uma reunião de Líderes, se a gente vai tentar construir
novamente esse diálogo, mas o que os Deputados querem entender, não são só os
partidos, é que nos foi dito, até agora há pouco, que a regra era: nas emendas,
todos os Deputados iam indicar 50% delas para a saúde, porque, na LDO, o art. 52
ia garantir a execução desse orçamento.
Então, os Deputados foram lá e colocaram os seus 50% na saúde e o
restante em outras áreas. Aí, depois de jogado o segundo tempo do jogo, chega a
informação de que o Governo diz que não vai ser mais assim, que não dá a garantia
de que isso vai ser cumprido. Então, a única coisa que tem que ficar clara, e aí não é
com os partidos, é com todos desta Casa, é: vai ser cumprido ou não? Se não for
cumprir, ainda há tempo de refazer as indicações individuais, para que façamos
como nos outros anos? Então, há aí um impasse, porque todos os Deputados estão
achando que é de um jeito; e, do jeito que está colocado aqui, não foi o Deputado
Danilo, não é o Presidente da Casa, mas todos nós estamos com essa
preocupação, porque temos um mandato apertado, diferentemente do Senado, e
temos que dar respostas rápidas.
Então, jogamos o jogo que o Governo pediu. E volto a repetir: V.Exa. foi um
dos importantes condutores desse processo, ajudou no convencimento, naquele
momento em que se aumentou para 1,2, mas no entendimento de que ia acontecer.
Como agora se passa essa insegurança de que não vai acontecer?
Eu acho que é apenas uma questão de diálogo, Deputado Danilo. Faço esse
apelo para não esticarmos a corda e não a quebrarmos, porque, se chegamos até
aqui, dá para achar um entendimento, dialogando e conversando.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Claro! Eu vou passar a palavra
aos próximos inscritos, mas, antes, faço um esclarecimento.
Conforme eu havia dito, participei de uma reunião com a Ministra Ideli Salvatti
hoje, que fala em nome do Governo nesse aspecto. A Ministra Ideli afirmou o
seguinte: “Senador Lobão, eu dou a minha palavra e faço o compromisso de que o
Orçamento, conforme está determinado no impositivo, será cumprido no ano de
2014”. Eu disse a ela: “Ministra, é insuficiente a posição exclusiva da senhora. Era
preciso que a Presidente da República pudesse intervir no processo e conversar
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com os Líderes dos partidos”. A Ministra me disse que a Presidenta Dilma chegaria
esta madrugada da África do Sul; ela iria conversar com a Presidenta para que
falasse com todos os Líderes dos partidos, sejam da Oposição, sejam do Governo,
fazendo o compromisso pessoal dela no sentido de que irá respeitar o que está
previsto na PEC. Apesar do vácuo criado dentro do Congresso com a ausência da
votação a PEC, ela irá respeitar o compromisso que foi feito.
Eu acho que isso resolve qualquer dúvida — qualquer dúvida. Alguns de nós
poderíamos colocar em dúvida uma afirmação como essa da Ministra Ideli, mas da
Presidenta Dilma é difícil alguém colocar em dúvida um posicionamento de uma
Presidente técnica como ela.
O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Essa informação a gente não
tinha. O senhor deu... Até ontem, a gente não tinha essa informação.
O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Eu posso colaborar? Senador, só
para colaborar...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Com a palavra V.Exa.
O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Deputados, é o seguinte, só para
colaborar: o Presidente Henrique Alves ligou para o nosso Líder do PSC, dizendo
exatamente isso que o Senador Lobão está colocando: amanhã a Presidente Dilma,
em reunião com os Líderes dos partidos, vai assumir o compromisso de manter o
orçamento impositivo como está na LDO, não fazendo veto e garantindo a aplicação
do impositivo, mesmo com essa dificuldade que nós tivemos na Casa para concluir o
processo. Eu acho que isso resolve todos os problemas.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado.
Com a palavra o Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Finalmente, Sr. Presidente, as
oposições têm a oportunidade de se manifestar. E eu queria primeiro protestar
contra esse arrombamento da porta da casa das oposições.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - É uma maquiagem bemfeita.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Isso não é justo! E quero dizer uma
coisa, Sr. Presidente: eu estou adorando essa discussão. Mas eu estou adorando,
porque eu fui a única voz que se posicionou contra a mudança que o Senado fez no
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orçamento impositivo. Tudo isso é em função da alteração feita pelo Senado no
orçamento impositivo. Eu dizia: não vai dar certo. E não está dando. E nós teremos
mais percalços pela frente.
Quando eu falei nesta Comissão e no Plenário do Congresso que deveríamos
aguardar a votação da PEC, antes de incluirmos esse regramento na LDO e,
consequentemente, fazermos a LOA, a Lei Orçamentária Anual, com base na LDO,
sem votarmos a PEC, é porque nós estaríamos colocando os carros à frente dos
bois e poderíamos ter problemas. Foi assegurado pelo Deputado Danilo Forte que
nada aconteceria e que seria tudo aprovado. Pois bem, não está sendo essa a
realidade que foi vendida para o Parlamento.
E mais, quanto a essa PEC que os Srs. Senadores modificaram, eu sou
contra, porque tira dinheiro da saúde. Nós tínhamos votado a PEC e mais recursos
adicionais à saúde com as emendas, com os royalties do petróleo. Os Srs.
Senadores tiraram isso e colocaram tudo no piso. Está errado! Colocaram o que se
pode colocar em emenda de custeio, numa inversão inaceitável das emendas
parlamentares. Colocar emenda de custeio em emenda parlamentar sem saber a
gestão que vai ter o Ministério da Saúde ou os órgãos executivos é trazer o
problema para o nosso colo! Mas fui voto vencido, sabem por quê? Só está na
cabeça dos Parlamentares o orçamento impositivo. Por quê? Por esse jogo, que não
vem do Governo do PT, que vem desde a época do PSDB, do toma lá, dá cá: vota
da emenda, a emenda vota. Para ficar esse jogo político ruim, jogam os Prefeitos, os
Governadores, no meio deste tipo de procedimento, que não enobrece a
democracia, nem o Parlamento, nem a política.
Mas, se o jogo é esse...
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Um aparte, Deputado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pois não, Deputado.
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Na sequência do seu raciocínio.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Se o jogo é esse, pensa-se que o
impositivo solucionaria esse problema. Mas o impositivo, como ficou construído
pelos Senadores, 50% para a saúde, com direito a custeio, eu acho que é pior. Eu
acho que é pior, porque nós vamos ter um problema numa norma constitucional no
ano seguinte, daqui a 2, 3 anos, que não vamos ter como resolver.
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Então, esta insatisfação da base tem a ver com a insegurança que V.Exa.
está dizendo agora — e é um dado novo — e que não ocorrerá. Ou seja, por palavra
de V.Exa., não haverá vetos ao art. 52 da LDO.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não, eu não disse isso. Eu não
disse isso. Perdão.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - A questão...
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Permita-me complementar. Deputado
Cajado, um aparte...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu não disse isso, mas, quando
V.Exa. terminar de falar, eu esclareço.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pois não, Deputado Efraim.
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Presidente, às vezes se olha tanto para
o periférico, que se esquece do principal. Parece-me um ato realmente vexatório
para esta Casa, para o Poder Legislativo, estar discutindo o compromisso ou não do
Poder Executivo em fazer cumprir o Orçamento para o ano que vem. Esquece-se
que é função e competência deste Poder elaborar o Orçamento e que, se a
Presidente vier a vetar qualquer dispositivo da LDO, a esta Casa só cabe uma
solução: é ter coragem de derrubar o veto. É simples!
Agora, a gente fica aqui discutindo, pedindo favor, migalha a Governo
Federal, a Poder Executivo, porque não se tem coragem! É covardia de no ano que
vem enfrentar e manter as competências desta Casa! Isso está nos deixando numa
situação — vou usar um eufemismo — de cócoras diante do Poder Executivo, para
não usar uma posição pior.
Esta Casa tem que ter coragem e decidir qual é o modelo de Orçamento que
ela quer, pelo qual ela brigou, pelo qual batalhou, votar e dizer à Presidente Dilma:
“Se for vetado, seu veto o ano que vem será derrubado, Presidente. Então, não
compre essa briga”. É simples, é eficaz.
Agora, ficar nesse jogo de ameaça, de pegar o Regimento para fazer
chicanas, malabarismos, isso é ridículo, isso é absurdo! Nós fomos cuidando tanto
do periférico, que estamos esquecendo o principal. As competências desta Casa
cabem a nós Deputados. Agora, ou miramos no olho, olho a olho, de Poder para
Poder — e acho que é para isso que o orçamento impositivo vem, para resgatar a
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harmonia entre a relação dos Poderes —, ou nós vamos continuar de joelhos ou de
cócoras diante do outro Poder.
Então, eu acho que esta Casa este ano tomou um posicionamento: é a favor
do orçamento impositivo, está previsto na LDO, e nós temos que assumir esse
compromisso com a Casa, com nós mesmos. Se for vetado, não é preciso dar
credibilidade ao que disseram aqui: “A palavra da Ideli, não, mas a da Dilma...” Isso
é um absurdo!
Agradeço o aparte ao Deputado Cajado.
Vamos nessa linha, vamos assumir o compromisso e vamos votar o
orçamento que esta Casa deseja, com o compromisso interno entre nós: derrubar o
veto da Presidente Dilma, se vier.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Passo a palavra novamente ao
Deputado Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - O Deputado Efraim enriquece o
meu pronunciamento nesse aparte.
Eu quero dizer duas coisas, Sr. Presidente — chamaria até a atenção de
V.Exa. Primeiro, nós fizemos um acordo. O acordo que foi feito foi para lermos os
relatórios, segunda e terça, e votarmos quarta.
Esse acordo pressupunha a não observância do Regimento e da Resolução
nº 1, por quê? Porque os prazos foram acordados para serem não executados. Se
formos à regra do Orçamento, aí, Sr. Presidente, eu tenho dúvida se V.Exa. poderia
efetivamente lê-lo hoje. Por quê? Porque a Resolução nº 1 diz, no art. 128:
“Art. 128. A apreciação dos relatórios somente
poderá ocorrer 3 (três) dias úteis após a sua distribuição,
nos casos do relatório do Relator-Geral do projeto de lei
orçamentária anual, do relatório do projeto de lei de
diretrizes orçamentárias e do relatório do projeto de lei do
plano plurianual, e 2 (dois) dias úteis nos casos das
demais proposições (...).”
Esses são os relatórios setoriais. Neste caso dos 2 dias úteis, não se prevê
que o último dia seja passível de leitura, porque essa regra, salvo melhor juízo, está
sendo uma extensão do Regimento Interno da Câmara, que subsidiariamente apoia
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a Resolução nº 1. Neste caso, não me parece que deva ser incidido o art. 280, que
diz:
“Art. 280. Salvo disposição em contrário, os prazos
assinalados em dias ou sessões neste Regimento
computar-se-ão, respectivamente, como dias corridos ou
por

sessões

ordinárias

da

Câmara

efetivamente

realizadas; os fixados por mês contam-se de data a data.
§ 1º Exclui-se do cômputo o dia ou sessão inicial e
inclui-se o do vencimento.”
Não vejo que seja possível incluir essa regra do Regimento Interno da
Câmara, porque a da Resolução nº 1, que prevê o nosso procedimento, o nosso
ritual, fala em 2 dias úteis, e não estende ao último a possibilidade de leitura, e, sim,
a sequência do segundo dia útil.
Mas nós da Oposição fizemos um acordo e queremos cumpri-lo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Exatamente.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Por isso não vou fazer desse
regramento um impeditivo da leitura, até porque a leitura V.Exa. poderá fazê-la,
inclusive com a sessão correndo, porque nós não vamos deliberar nada. O
impedimento é por deliberação.
Portanto, eu acho que, se a base levanta essa questão, bem como o
Deputado Danilo, nós entramos no perigoso cenário de desrespeito ao Regimento,
porque ele alega a questão dos dias úteis. Da nossa parte, como foi acordado, nós
não iremos criar problema. Porém, Sr. Presidente, se não fizermos uma observância
dos acordos, nós não votaremos mais este ano.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Permita-me responder, por
favor.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Só para concluir, não foi esse o
compromisso que assumimos, por quê? Porque o que o Deputado Efraim disse,
agora com painel aberto... A partir de hoje, nós estamos, pela primeira vez, votando
uma sessão congressual de vetos com voto aberto. Vai ser regra. E o que nós
defendemos aqui temos que defender também nos votos. Eu não tenho receio
nenhum de veto, porque eu terei a coragem. E disse isso desde o início, lá atrás,
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que era contra esse orçamento impositivo da PEC vinculado, como foi feito no
Senado, era contra essa posição que foi adotada pela Comissão, tanto que votei
contra e registrei meu posicionamento.
Portanto, não me cobrem aqui porque eu estou querendo votar o Orçamento,
porque as oposições fizeram um acordo. Se está havendo um problema na base, eu
respeito. As oposições fizeram um acordo. Se está havendo um problema na base,
eu concordo, mas, com certeza, não deve ser por esse problema do veto ao art. 52,
porque quem está insatisfeito, como o PMDB, derruba o veto; quem está insatisfeito,
como membros de outros partidos, derruba o veto. Agora, se nós não procedermos
às leituras e não agilizarmos...
Eu chamei a atenção para o calendário. Não é só a questão do período de
Natal e réveillon, porque nós sempre trabalhamos entre Natal e réveillon. O
problema é que, neste ano, o Natal, dia 25, cai numa quarta-feira, o que dificultará
ainda mais a vinda a esta Câmara, porque teria que ser no dia 26, quinta; para 27,
sexta; se for o caso, ficar 28; e o réveillon também cai numa quarta-feira, o que é um
momento difícil.
Então, nós queremos que as coisas fiquem claras, e, se tiver que dificultar
qualquer aprovação, nós temos o Plenário do Congresso. Mas, aqui, na Comissão,
eu não queria, Deputado Danilo — e expus essa tese a V.Exa. e a seu Líder —, que
o nosso acordo fosse quebrado. Por isso que nós queremos votar. V.Exa., pelas
oposições, pode ler o relatório, porque, quanto ao interstício dos prazos, nós
acordamos, lá atrás, que não iríamos cumpri-lo. Se fôssemos cumpri-lo, nós não
teríamos Orçamento este ano, porque ficamos esperando uma discussão da LDO,
ficamos esperando a discussão da PEC do Orçamento Impositivo, que maculou os
trabalhos da CMO, desta Comissão. Portanto, estamos correndo atrás do prejuízo.
Eu acho que é legítima, vou logo dizendo, qualquer obstrução, seja da
Oposição, seja da própria Base. Causa-me espécie, causa-me surpresa que o
PMDB esteja com este vigor, inclusive contra o Presidente, que também é do PMDB.
Mas eu acho até, Deputado Danilo, que o problema foi criado não pela
Câmara, mas pelo Senado, porque fez um acordo com o Governo de alterar a PEC
do Orçamento Impositivo, que não agradou, e o meu partido, o Democratas, não
acordou essa PEC no Senado; outros partidos da Base a acordaram. E é isso que

22

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 2204/13
10/12/2013

eu vejo o Governo, agora, argumentando. Foi feito um acordo para votarmos a
alteração do Senado e depois a proposta voltar à Câmara. Não me sinto
compromissado com esse acordo, porque ninguém do meu partido acordou.
Perguntei ao Líder Caiado, perguntei ao Líder Mendonça Filho, que será Líder no
ano que vem, e ambos me disseram que não fizeram nenhum acordo, nem com o
Presidente da Câmara, nem com o Governo, nem com o Líder do Governo, nem
com o Presidente do Senado.
Portanto, esclareço isso, Sr. Presidente, para não ficarem deturpando
maldosamente, ou tentarem deturpar, a posição do partido. Tenho coerência, tenho
posições; agora, palavra, quando eu fecho o acordo, eu vou até o fim. E cumprirei a
nossa parte.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Cajado.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Como citado, eu gostaria de falar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Citado...
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Fui citado várias vezes pelo Deputado
Cajado. Pelo que eu sei...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Um minutinho, Deputado
Danilo. O art. 14, V.Exa. sabe, só pode ser suscitado uma vez. V.Exa. já o suscitou
uma vez. Eu até passaria a palavra a V.Exa., mas, em respeito aos que já estão
inscritos, há vários Deputados inscritos, eu pediria a V.Exa. compreensão para falar
ao final, e vou passar a palavra ao Deputado Edmar Arruda; logo a seguir, ao
Deputado Carlos Magno; logo a seguir, à Deputada Rose de Freitas.
O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Sr. Presidente, eu gostaria de fazer
um apelo ao Deputado Danilo, até porque, se nós fizermos a leitura dos relatórios,
nós não vamos impedir uma obstrução com relação à votação, já que nós não
vamos deliberar hoje. E eu tenho certeza, Deputado Danilo, de que amanhã, com a
reunião que está para ser agendada com a Presidente Dilma, isso vai ser
solucionado.
Eu acho que esta Casa não pode passar o recibo diante até do ano que vem,
que é um ano eleitoral, e nós não aprovarmos o Orçamento. Nós vamos ficar com o
ônus da não aprovação.
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E aí eu quero concordar com o Senador Lobão que o Governo não tem nada
a ver com esse negócio do orçamento impositivo. Esse é um imbróglio que nós aqui
fizemos. Então, eu não vejo que o Governo tenha responsabilidade com relação a
isso.
Eu não estava na ocasião do acordo, mas meu Líder estava, e nós
costumamos muitas vezes esquecer as coisas. Realmente foi alterado de 1% para
1,02% do Orçamento, para colocar os 50% impositivos para a saúde. E foi feito um
acordo.
Então, eu penso que nós poderíamos dar continuidade à leitura, sem a
deliberação. Amanhã, vamos continuar a leitura. Vai haver essa reunião, em que, eu
tenho certeza, o nosso Presidente Henrique Eduardo Alves vai fazer todo o esforço
possível para construir um acordo, e nós não perdemos uma data tão importante
dentro do calendário, já que ele está apertado.
Então, o meu apelo é no sentido de que façamos hoje a leitura, e amanhã é
outro dia. Amanhã, nós vamos ver o que vai acontecer, e, aí, se não houver acordo
nenhum, já adiamos o Orçamento para fevereiro e assumimos, diante da sociedade,
que nós, o Congresso, não aprovamos o Orçamento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Edmar
Arruda.
Passo a palavra ao Deputado Carlos Magno.
O SR. DEPUTADO CARLOS MAGNO - Sr. Presidente, eu estive observando
aqui inclusive a forma calma do meu amigo Deputado Cajado, que pensei, quando
arrobaram a porta da frente, que ia sair, mas ele ficou quietinho lá dentro.
Sobre essa questão dos acessórios, Sr. Presidente, eu prefiro ficar com o
Deputado Efraim, porque, até que não aconteça o que precisa acontecer no
Congresso Nacional, que é acabar com as emendas para acabar esse tipo de
relacionamento e essa discussão aqui e que o Orçamento seja realmente uma peça
fundamental de execução, sob a responsabilidade do gestor público, eu coloco
minha opinião: eu sou contra a emenda parlamentar. Eu sou municipalista e sou
contra emenda parlamentar, justamente pelo clima e pela forma de relacionamento
que existe e que nos coloca também lá nas bases, junto aos Prefeitos, aos
Vereadores e a quem interesse. E a sociedade, pagando um preço alto por isso.
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Mas, tirando essa parte, eu gostaria de me manifestar em nome do PP. A
proposta encaminhada, que deve agradar a maioria aqui, de que precisamos ter
uma posição da Presidenta da República com relação ao Orçamento e estar
cumprindo... O meu Líder está sendo pressionado por alguns colegas do partido no
sentido de que ele tem a obrigação de liderar e dar satisfação. Pela maioria,
decidiram que ele tem que se posicionar com relação a essa questão do orçamento.
Então, a questão de ler ou não ler vai do momento. Mas que se transferisse para
amanhã qualquer tipo de votação, logo após — a Presidenta vai chegar — os
contatos com o Líder. Precisa marcar essa reunião, para definir, de uma vez por
todas, essa situação, porque não dá para ficar… Os Líderes têm que ser chamados
para conversar. Não tem esse negócio de telefone também, porque não vai
funcionar. Então, é a posição do PROS, do PP e do meu Líder com relação a esse
encaminhamento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Carlos
Magno.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Senador Lobão…
De novo, não. Você já está com brincadeira!
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Se V.Exa. não vai fazer uma
questão de ordem, a palavra agora é da Deputada Rose de Freitas.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Então, educadamente, eu
concedo a palavra...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - E, logo depois da Deputada
Rose de Freitas, Deputado Nilton Capixaba.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Eu queria sugerir um acordo
aqui.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Sim.
Então, V.Exa. não tem nada contra o Deputado Wellington se pronunciar.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Peço a compreensão aqui,
até porque tem o PMDB, da base do Governo, o PTB, o PP, o PR, o PSC. Então,
peço compreensão, democraticamente, como V.Exa. tem agido, para que se leia o
relatório e se transfira o resto para amanhã. Aproveitando a permanência do
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Senador, peço que possamos ler um relatório a mais e que transfiramos os demais
para amanhã — a leitura, a discussão e a votação —, após a decisão da reunião
que deve acontecer amanhã, dos Líderes, e, consequentemente, a decisão da
Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Pela ordem, Deputado Nilton
Capixaba.
O SR. DEPUTADO NILTON CAPIXABA - Sr. Presidente, primeiramente
quero parabenizá-lo pela condução dos trabalhos, pela forma como tem conduzido
os trabalhos. Quero parabenizá-lo. Eu vejo que o Deputado Wellington, o Deputado
Danilo, o Deputado Carlos Magno, todos os Deputados que estão aqui da base —
eu também sou da base do Governo… Eu concordo que seria importante ler esse
relatório, por causa do tempo, do prazo. Qualquer coisa que for de votação, é
amanhã ou depois. Discutimos isso lá na frente. Então, eu estou favorável. Peço ao
Danilo que concorde com isso junto com o Wellington. Eu estou junto com ele nessa
posição dele. Eu dou toda a razão para ele. Ficou muito ruim da forma…
Eu acho que essa falta da presença do Governo na Comissão também…
Outra coisa que eu gostaria muito era de falar sobre isso. Nas outras Comissões de
Orçamento das quais eu participei aqui, toda vez tinha algum Líder do Governo aqui,
o pessoal do Governo aqui para conversar e ter essa relação com a Comissão.
Dessa vez faltou. Não tem ninguém do Governo aqui para falar em nome do
Governo. Então, é muito ruim isso. Eu acho que é um descaso com a Comissão de
Orçamento. Mas nós não podemos dar esse gostinho, falar sobre isso, falar que o
Congresso, a Comissão não votou o Orçamento. Isso vai ficar muito ruim para nós
da Comissão de Orçamento.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pronto. As oposições estão todas
acordadas agora.
O SR. DEPUTADO NILTON CAPIXABA - Então, eu concordo com isso, que
deve ler o relatório.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Presidente, o seu PMDB é o
mesmo PMDB do Deputado Danilo Forte. Então, queria ponderar a V.Exa. para que
lesse mais um e suspendesse para amanhã.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Passo a palavra, agora, à
Deputada Rose de Freitas, que está como última inscrita.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Primeiramente, eu quero destacar
uma coisa, Sr. Presidente, um fato que eu considero relevante, embora seja objeto
de ironia de pessoas com as quais nós convivemos há anos aqui. O que nos une
não pode nos separar. De acordo feito pela Oposição participou a Situação.
Portanto, não há privilégio da Oposição. Dizer aqui que ela propiciou cenário tal,
adequadamente, não, não é verdade. Eu estava junto nesta hora.
Quero dizer que interessa que sejam lidos os relatórios, sim, mas nós
podemos procurar, através de V.Exa., o entendimento necessário para que isso
aconteça com qualquer quórum que aqui esteja, como sempre aconteceu. Não há
prevalência, e não deve haver, de quem tem maior ou menor razão. O fato é que
esta Casa não tem se agachado, não, ela tem se ajoelhado diante do Poder
Executivo.
Se isso não confere a ninguém uma razão para ter mais defesa da sua
dignidade, da independência, a mim confere. Fui Constituinte, sou Parlamentar de
trabalho, dedicadamente estou aqui, procurei todas as vezes o entendimento em
todas as tarefas que me foram designadas.
Quero dizer a V.Exa. que V.Exa. está na oportunidade de propiciar este
entendimento para que sejam lidos os relatórios, e não dar oportunidade a um ou
outro. Se fizer isso neste cenário aqui, não vai ser bom. Embora o Deputado da
Oposição que me antecedeu seja contra a fórmula com que foi aprovado o
orçamento impositivo, no que ele tem razão, este é o sentimento da Casa, o de
querer o orçamento impositivo. E, neste momento, as emoções se confundem.
Portanto eu peço a V.Exa., fiz por escrito um bilhete a V.Exa. — desculpe até
o papel — para que possamos parar, nos entender e acordar a leitura geral dos
relatórios. Isso é possível V.Exa. construir, pode acreditar nisso.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - V.Exa. ficou de me dar a palavra
depois dos inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Srs. Deputados, vou passar a
palavra ao Deputado Danilo Forte, mas antes, faço um último comentário.
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Perceba, Deputado Danilo Forte, que é unanimidade de todos os
Parlamentares aqui, todos se manifestaram desejosos da leitura dos relatórios. A
única coisa que me impede, vamos dizer, que gera dúvida regimental, é em relação
à sessão do Congresso simultânea com a sessão desta Comissão.
A sessão do Congresso está terminando. Eu poderia suspender, conforme
disse, por 10, 15 minutos, mas eu volto a pedir ao Deputado Danilo Forte que, pelo
bom senso, concorde com a unanimidade de todos os Parlamentares aqui, e que
possamos, sem discussão, pelo menos, ler os relatórios. Eu acho que V.Exa. estará
aí cumprindo a determinação do seu Líder, não permitindo regimentalmente a
discussão e a votação; mas nós estaríamos, numa oportunidade de que haja um
grande acordo amanhã, cumprindo o nosso cronograma, propiciando que tudo dê
certo dentro desta Comissão.
Não querendo ser chato, eu vou repetir o que mais de 10 Deputados
disseram: na hipótese de amanhã estar tudo acertado, se não lermos os relatórios,
mesmo que queiramos, não conseguiremos dar vazão a tudo o que temos que fazer,
às nossas obrigações. Então, até por estratégia de xadrez, seria interessante lermos
os relatórios agora e, caso não haja entendimento, Deputado Danilo Forte, caso o
PMDB da Câmara ainda se sinta de alguma forma insatisfeito, que se obstrua a
votação dentro dos relatórios.
Então, passo a palavra ao Deputado Danilo Forte.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
Sras. e Srs. Senadores aqui presentes, o momento político em que nós estamos
aqui no debate é um momento que, depois de uma trajetória que começou em maio
deste ano, quando começou a PEC da Comissão Especial do Orçamento Impositivo,
mobilizou, sensibilizou, deu a autonomia e a altivez necessárias para que
iniciássemos, inclusive, uma resposta às ruas brasileiras no que diz respeito a uma
nova forma de fazer política.
Não tenhamos dúvida de que, quando acabar o fisiologismo mais barato que
há, a imposição do Poder Executivo, muitas vezes, sobre o Poder Legislativo, para
liberação das emendas, esta Casa terá, com certeza, autonomia, recuperará, em
parte significativa, a sua dignidade, e, com isso, nós teremos muito mais altivez e
reconhecimento público pelo que fazemos aqui nesta Casa.
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Esta é uma Casa em que se trabalha muito; é uma Casa que não há hora
para começar nem para terminar as reuniões. E esta Comissão é um exemplo disso.
Semana passada, votamos aqui 21 PLNs. Terminamos a votação às 3h30min,
exatamente para atender a uma demanda, a uma solicitação do Governo, que
precisava regularizar a situação fiscal, contábil e financeira dos Ministérios, dentro
de um entendimento com esta Comissão. E, pasmem V.Exas., porque até agora, até
hoje, dia 9 de dezembro, nenhum daqueles PLNs a respeito dos quais nos foi pedido
um esforço extraordinário, o que fez com que alguns Parlamentares ficassem aqui
sem dormir, foi sancionado. Nenhum! E agora vem a promessa de sancioná-los no
dia 19 de dezembro.
Sancioná-los no dia 19 de dezembro significa dizer que, entre o dia 19 e o dia
30, quando nós temos o período do Natal, dificilmente os recursos desses PLNs
poderão ser empenhados e aplicados nas emendas parlamentares. E basta uma
dessas emendas ir para um Município mais desavisado, que tenha maior dificuldade
com relação à elaboração do SICONV ou de um projeto, para ser questionado esse
empenho. Isso também é um problema que nos diz respeito e é um problema que
também foi objeto de um acordo anterior. E não vou nem falar de outros acordos que
foram feitos aqui, com esta Comissão agindo sempre com benevolência, sempre
com a preocupação de dar agilidade aos trabalhos ao tomar seu posicionamento,
sempre contribuindo para que resolvêssemos os problemas financeiros do Governo
e sempre colocando em segundo plano as suas reivindicações e as suas decisões.
O PMDB tem uma posição muito clara na Câmara dos Deputados, e nós não
vamos fugir dessa posição, porque é uma posição de bancada. Eu não quero ser
aqui a palmatória, eu não quero ser aqui o Parlamentar da discórdia; eu quero ser
aqui, sim, aquele que reafirma seus compromissos, aquele que trata com seriedade
o processo legislativo, aquele que não é leviano para mudar de posição para
agradar A ou B, em função de favores pessoais. Tenho compromisso partidário com
o PMDB, e o PMDB tem uma resolução tomada.
É lógico que nós compreendemos o momento político desta Casa, mas nós
vamos diminuir o nosso poder de barganha política se cedermos novamente, num
momento como este. Porque o grande interessado, o maior interessado, quem tem a
maior responsabilidade, quem tem o maior dever de ter Orçamento este ano é o
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Poder Executivo, não é o Poder Legislativo. Nós atendemos a todas as demandas.
Tudo o que foi mandado para o Congresso Nacional e que o Governo teve interesse
de votar foi votado. O Governo tem uma base de mais de 400 Deputados, o que
chega a quase 80% da Casa, e não teve dificuldade nenhuma, quando harmonizou,
quando conversou, quando veio aos Líderes e pediu uma votação nesta Casa. Em
momento nenhum teve dificuldades.
Mas se nós aqui cedermos, neste momento, vamos nos enfraquecer para um
processo futuro. Porque nós temos condições, sim, de votar o Orçamento. Eu não
tenho dúvidas com relação a isso. Nós temos condições, sim, de dar à União, ao
povo brasileiro um Orçamento muito mais efetivo, eficiente e eficaz do que no
passado, porque a LDO que nós votamos e aprovamos aqui foi uma LDO baseada
em conceitos, para diminuir entraves burocráticos, racionalizar a aplicação dos
recursos e fazer com que o Poder Executivo execute o Orçamento da melhor forma
possível, beneficiando, inclusive, os Municípios — e os Prefeitos estavam aqui hoje
com pires nas mãos, desesperados, porque não têm condições de fechar o ano
fiscal sem ter que responder por improbidade administrativa, diante do momento que
eles estão vivendo.
O que eu quero deixar claro aqui é que nós vamos manter a posição do
PMDB. O que eu quero deixar claro aqui é que nós não vamos ser impeditivos com
relação à Comissão. Nós aceitamos, sim, a proposta do Deputado Wellington
Roberto de cedermos quanto à leitura de um relatório e amanhã acompanharmos,
com todas as lentes, com todo o foco, o desenrolar das negociações que serão
feitas entre a Presidência da República e as Lideranças da Casa. Porque acho que a
gente tem uma obrigação com relação a essa questão.
Mas não se iludam os senhores — não se iludam os senhores! —, porque nós
estamos cedendo um espaço que poderia contribuir muito para o nosso
fortalecimento, porque há uma linguagem que o Governo entende, a linguagem da
força do Congresso Nacional, a linguagem da Casa Legislativa, a linguagem da
nossa imposição pela altivez, e não pela subserviência. E, com altivez, esta Casa
tem que ter uma resposta política para o momento que nós estamos vivendo.
Se a nossa principal bandeira, se a principal bandeira dos Deputados é o
orçamento impositivo, e se o orçamento impositivo tem que ser cumprido, inclusive,
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para não nos fazerem de otários, como eu disse ontem, porque nós cumprimos a
premissa da LDO com relação aos 50% da emenda impositiva e nós contribuímos,
sim, com mais de 4 bilhões de 100 milhões de reais para fortalecer o orçamento da
saúde em nosso País, uma das chagas da Nação brasileira hoje...
Senador Lobão, Presidente desta Comissão, a quem eu respeito, V.Exa.
também tem que deixar de ser autoritário. V.Exa. tem que saber conviver com esta
Comissão. Esta é uma Comissão de diálogo. Esta é uma Comissão em que as
pessoas se respeitam e não superam pela vaidade pessoal o cumprimento das
normas e o cumprimento do respeito para com os colegas. E em respeito aos meus
colegas, nós acordamos com a proposta do Deputado Wellington Roberto, que é a
mesma proposta do Deputado Carlos Magno, de lermos o relatório e amanhã
darmos prosseguimento aos trabalhos, após as negociações entre a Presidência da
República e os Líderes partidários do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado Danilo, V.Exa. é o
exemplo maior — maior! —, exatamente, da minha posição democrática, quando eu
indiquei V.Exa. para ser Relator da LDO, em confronto absoluto com o Regimento
desta Comissão, quando eu lhe transformei em meu companheiro de trabalho nesta
Comissão, apesar de ir contra o Regimento. Então, V.Exa. não pode me acusar de
ser autoritário, porque isso é uma agressão menor, desnecessária e que não se
mostra verdadeira pelo meu posicionamento já há 8 meses trabalhando junto a
V.Exa. Eu sou tudo nesta Comissão, menos autoritário. Os Parlamentares da
Oposição são também testemunhas maiores do tanto que eu sou democrático e
flexível na condução dos trabalhos desta Comissão.
Tenho certeza de que muitos dos meus antecessores tiveram, sim,
posicionamentos autoritários e passaram por cima de todos, mas V.Exa. não pode
dizer isso de mim, absolutamente. É uma injustiça que V.Exa. faz com seu
Presidente, no momento em que me chama de autoritário.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Não estou sendo injusto. Seus ímpetos
são autoritários, sim.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Negativo.
Então...
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O SR. DEPUTADO LEONARDO QUINTÃO - Presidente, nós temos um jantar
do PMDB hoje. A gente resolve isso no jantar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Isso.
Dando prosseguimento aos trabalhos, passo a palavra ao Senador Anibal
Diniz. (Pausa.)
Perdão, passo a palavra ao Deputado Aelton Freitas.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Presidente, só uma questão de
ordem aqui.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Sim.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - V.Exa., então, vai ler apenas um
relatório ou os demais também?
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Veja bem, em face do aspecto
do Regimento que o Deputado Danilo levantou, eu acho que nós deveríamos... Nós
lemos um. Temos 3 dias para ler dez. Então, já que há um consenso de que
podemos ler, poderíamos ler, pelo menos... Eu imaginava lermos cinco, para
fazermos seis com o de ontem, e amanhã lermos quatro. Isso seria o ideal.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Vamos, então, ser equilibrados
e, com bom senso, ler três, em vez de lermos cinco. E deixaremos seis para
amanhã.
Está de acordo assim, Deputado?
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Não. Essa não é a proposta do
Deputado Wellington Roberto nem a do Deputado Carlos Magno. A proposta do
Deputado Wellington Roberto e do Deputado Carlos Magno é de ler um e amanhã...
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, o senhor está
atendendo aos partidos da base, não é nem aos da Oposição, porque parte da
Oposição já foi atendida.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - São cinco partidos, Presidente.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Parte da Oposição já foi
atendida. Eu me preocupo muito com a atuação política do Deputado Cajado, que é
um brilhante Deputado. Tenho acompanhado a situação do Município dele.
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O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - E outra coisa, para os senhores verem
o momento que nós estamos vivendo: está havendo votação nominal agora na
Câmara dos Deputados. Neste momento está havendo votação nominal. Nós não
poderíamos nem estar aqui.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Então, vamos ler um.
Vamos passar a palavra ao Deputado Aelton Freitas. O Relator Setorial está
com a palavra para apresentação do seu 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. Portanto, a palavra está com o Deputado
Aelton Freitas.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Presidente, só vai ser um? O
Deputado Meurer não vai ler?
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Só um.
O SR. DEPUTADO AELTON FREITAS - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs.
Senadores, Sras. Deputadas, Sras. Senadoras:
“I. Relatório
I.1 Introdução.
Em cumprimento ao disposto no art. 84, XXIII, da Constituição Federal,
combinado com o art. 35, § 2º, III, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias — ADCT, a Excelentíssima Presidente da República, por meio da
Mensagem nº 76, de 2013-CN (358, de 2013, na origem), submete à apreciação do
Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 9, de 2013-CN, que “estima a receita e fixa a
despesa da União para o exercício financeiro de 2014”.
Por designação do Presidente desta Comissão, Senador Lobão Filho, coubeme, na condição de Relator Setorial, apreciar a proposta orçamentária relativa à
Área Temática III, constituída dos Ministérios da Integração Nacional e do Meio
Ambiente, com suas respectivas Unidades Orçamentárias e Fundos.
(...).”
As considerações sobre a proposta do Poder Executivo estão disponíveis e
foram publicadas na Internet.
“I.2.1.1 Dos Recursos Destinados à Irrigação
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No tocante aos recursos totais destinados à irrigação, o art. 42 do Ato das
Disposições

Constitucionais

Transitórias

(ADCT),

alterado

pela

Emenda

Constitucional nº 43/2004, estabelece a obrigatoriedade da aplicação de vinte por
cento desses recursos na Região Centro-Oeste e cinquenta por cento na Região
Nordeste, na forma que se segue:
Art. 42. Durante 25 (vinte e cinco) anos, a União
aplicará, dos recursos destinados à irrigação:
I - vinte por cento na Região Centro-Oeste;
II- cinquenta por cento na Região Nordeste,
preferencialmente no semiárido.
De plano, observa-se que o prazo estipulado pelo texto da Constituição de
1988 não mais vigora, tendo expirado no ano de 2013. Ainda assim, para efeito de
programação de alocação de recursos, demonstramos na Tabela 5 a seguir a
distribuição regionalizada, tendo por critério a seleção das programações
classificadas na subfunção 607 - Irrigação.
Distribuição dos recursos da irrigação no PLOA 2014: Centro-Oeste, 59,69, o
que equivale a 9,46%; Nacional, 162,87, o que equivale a 25,80%; Nordeste, 334,39,
o que equivale a 52,97%; Norte, 15,00, o que equivale a 2,38%; Sudeste, 43,93, o
que equivale a 6,96%; Sul, 15,43, o que equivale a 2,44%. Total: 631,31 milhões, o
que equivale a 100%. Fonte: Projeto de Lei Orçamentária para 2014 / Siga Brasil.
Vale reforçar, por fim, a promulgação da Lei nº 12.787, em 11 de janeiro de
2013, que trata da nova Política Nacional de Irrigação. Entre os objetivos previstos
nessa lei, estão a ampliação de área irrigada, o aumento da produtividade, a
redução de riscos climáticos inerentes à agricultura, o incremento da atividade do
agronegócio, a melhoria do abastecimento do mercado interno, além da geração dos
excedentes para exportação. A norma prevê também que os projetos públicos e
privados de irrigação poderão receber incentivos fiscais, com prioridade para as
regiões de baixos indicadores de desenvolvimento social e econômico. (...)
I.4 Da Atuação da Relatoria
I.4.1 Das Emendas Individuais e Coletivas
Foram apresentadas, nesta Área Temática, 276 emendas, assim distribuídas:
Tabela 8 — Emenda às Despesas Apresentadas”:
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- tipo de autor: bancada estadual; tipo de emenda: apropriação e
remanejamento; quantidade: 40 de apropriação e 8 de remanejamento; valor
solicitado em milhões de reais: 4.112,00 para apropriação, 396,00 para
remanejamento;
- tipo de autor: Comissão da Câmara dos Deputados; tipo de emenda:
apropriação; quantidade: 6; valor solicitado em milhões de reais: 1.520,00;
- tipo de autor: Comissão do Senado Federal; tipo de emenda: apropriação;
quantidade: duas; valor solicitado em milhões de reais: 609,50;
- tipo de autor: emendas parlamentares; tipo de emenda: apropriação;
quantidade: 220, valor solicitado em milhões de reais: 272,58.
- total: 276 emendas, no valor de 6 bilhões 883 milhões e 80 mil reais.
“I.4.2 Análise da Admissibilidade das Emendas Apresentadas
De acordo com o art. 25 da Resolução nº 1, de 2006-CN, cabe ao Comitê de
Admissibilidade de Emendas (CAE) propor a inadmissibilidade das emendas
apresentadas ao PLOA 2014. Após ajustes apontados pelo CAE, todas as emendas
coletivas desse setor receberam parecer pela admissibilidade, com exceção da
emenda de remanejamento 71090016, da Bancada do Espírito Santo, pois não
indicou cancelamento válido. No que se refere às emendas individuais, a análise
realizada por esta relatoria concluiu pela admissibilidade de todas as propostas aqui
apresentadas.
I.4.3 Dos Remanejamentos de Dotações
O parecer preliminar, no item 30.I, Parte B — Especial, permitiu-nos o
cancelamento de dotações consignadas em Investimentos (GND 4) até o limite
global de 20%, podendo os cancelamentos, em cada subtítulo, incidirem em até 50%
para programação com resultado primário igual a dois (RP 2) e de no máximo 20%
para programação com resultado primário igual a três (RP 3 — PAC).
A fim de preservar a execução dos investimentos previstos na Proposta
Orçamentária, promovi cancelamentos inferiores aos permitidos no Parecer
Preliminar. No tocante aos investimentos do RP 3 (PAC), não utilizei o cancelamento
máximo autorizado de 20%, sendo aplicado cancelamento de 8,4%. Quanto ao
restante dos investimentos alocados a essa Área Temática, grafados com RP 2,
utilizei o percentual de corte de 20%, também inferior ao permitido. As
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programações de baixo valor constantes da Proposta Orçamentária foram
preservadas, a fim de não prejudicar os já escassos recursos alocados pelo Poder
Executivo; do mesmo modo procedi com as programações financiadas com recursos
de aplicação de fonte vinculada.
No atendimento às demandas apresentadas, tendo em vista as competências
dos órgãos desta Área Temática, procurei priorizar aquelas de maior alcance social,
sobretudo destinadas ao desenvolvimento regional, à prevenção de desastres e à
oferta de água. Além dessas, reforcei dotações destinadas à regularização
ambiental de unidades de conservação. Não deixei, também, de observar a situação
das obras solicitadas, dando maior ênfase às em andamento.
Em termos de valores, atendi integralmente aos valores solicitados nas
emendas individuais, totalizando R$ 272,58 milhões, e às coletivas de apropriação,
no valor total de R$ 873,0 milhões. Para atendimento às emendas de
remanejamento, foram realocados R$ 239,0 milhões.
Por vezes, procedi a correções nos subtítulos das emendas, por provocação
dos autores ou por iniciativa própria, de modo a adequá-los às normas regimentais e
à boa técnica orçamentária. Além disso, adotei as alterações aprovadas por esta
Comissão quando da análise da admissibilidade das emendas coletivas promovida
pelo Comitê de Admissibilidade de Emendas. Tais alterações, contudo, respeitaram
sempre a vontade expressa pelos autores.
I.4.4 Padrões de Custo Unitário Médio
Em relação aos padrões de custo unitário médio, sempre que possível, utilizei
como referenciais para acolhimento de emendas os custos informados pelo Poder
Executivo na proposta orçamentária e, em sua ausência, os custos implícitos nas
emendas apresentadas.
I.4.5 Das Obras com Indícios de Irregularidades
O Tribunal de Contas da União (TCU) informou a ocorrência de indícios de
irregularidades graves na execução de uma obra atinente a esta Área Temática,
qual seja, Projetos para Prevenção de Enchentes/Controle de Enchentes no Rio
Poty — Teresina-PI (Av. Marginal leste) — 18.541.0497.3041.0004/2000. Essa obra,
todavia, não consta do PLOA 2014.
II. VOTO DO RELATOR
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Ante o exposto, voto pela aprovação da proposta orçamentária para o
exercício financeiro de 2014, no que concerne às Unidades Orçamentárias
constantes da Área Temática III, nos termos apresentados pelo Poder Executivo,
com as alterações decorrentes das emendas aprovadas, e pela indicação de
inadmissibilidade da emenda nº 71090016, conforme relatório CAE”.
Sr. Presidente, em tempo, eu queria apresentar adendo ao Relatório Setorial
que me foi atribuído, o da Área Temática III — Integração Nacional:
“Considerem-se as seguintes alterações ao Relatório apresentado:
1) Reduzir em R$ 10.000.000 o atendimento da emenda de Bancada do
Estado da Paraíba nº 7116.0005 — “Obras de Macrodrenagem e Controle da Erosão
Marítima e Fluvial — no Canal Adutor do Prado — Campina Grande-PB”;
2) Acrescer esses R$ 10.000.000 ao atendimento da emenda de Bancada do
Espírito Santo nº 7109.0009 — “Construção de Barragens — Construção de
Barragem do Rio Itaúnas — Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional
Sustentável do Extremo Norte Capixaba (PRODNORTE) — No Estado do Espírito
Santo.
Sala das Comissões, em 10 de dezembro de 2013”.
E foi me feito um apelo há pouco, pelo Senador Walter Pinheiro, mas que não
me chegou por escrito ainda, porque houve uma catástrofe numa cidade do sul da
Bahia, neste final de semana, o que foi até noticiado por um programa de televisão e
no Fantástico. E eles estão tentando tirar uma emenda de um remanejamento de um
tipo de obra e passar para atender a essa cidade no que tange à defesa civil. Como
não chegou ainda, peço permissão para, na hora em que chegar, fazer esse
relatório. Se for permitido por esta Comissão, ficam aqui já os nossos
agradecimentos.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - V.Exa. pode utilizar o instrumento da
errata. Faça uma errata para consertar o relatório anterior.
O SR. DEPUTADO AELTON FREITAS - Agradeço muito, Deputado. Assim
procederemos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Muito obrigado, Deputado
Aelton.
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Apesar de ter sido iniciada a discussão, ela não será encerrada. O prazo de
discussão não está encerrado.
Não havendo mais relatórios a serem apresentados, esta sessão está
suspensa até às 10 horas de amanhã.
Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, sugiro que seja à tarde,
porque, já que a Presidência vai chegar de madrugada...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Há duas sessões, uma às 10
horas e uma às 18 horas.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - A conversa não vai ser pela manhã?
Então seria melhor que a reunião fosse à tarde.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Então, está suspensa esta
sessão e está convocada outra para as 14h30min de amanhã.
Muito obrigado.
(A reunião é suspensa.)
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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Declaro reaberta a sessão e a
suspendo, por 15 minutos, até às 15h15min, para retomarmos os trabalhos. É o
tempo de nós nos reunirmos ali.
Obrigado.
(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Declaro reiniciada a 11ª reunião
extraordinária da Comissão Mista de Planos Orçamentos Públicos e Fiscalização,
destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 30, de 2013.
Informo que as matérias estão acessíveis nos terminais de pauta eletrônica,
localizados nas bancadas.
Conforme decidido na 4ª reunião extraordinária, realizada em 17 de abril, fica
dispensada a leitura dos expedientes, que serão transcritos nas notas taquigráficas
desta reunião. Informo ainda que a lista com os expedientes será enviada através de
correio eletrônico aos gabinetes dos membros e às Lideranças partidárias nesta
data.
Dando prosseguimento à pauta de ontem e dando prosseguimento à leitura
dos relatórios, eu tenho a honra e a alegria em passar a palavra ao Relator Nelson
Meurer, para que possa proferir o seu relatório.
E, portanto, está iniciado o prazo de discussão, conforme estabelece o inciso I
do art. 60 do Regulamento Interno da CMO.
Com a palavra o Deputado Nelson Meurer.
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, Sras. e Srs. Senadores, recebi do nosso Presidente Lobão Filho a
responsabilidade de relatar a Área Temática VII - Justiça e Defesa, sobre o Projeto
de Lei nº 9, de 2013, do Congresso Nacional, que “estima a receita e fixa a despesa
da União para o exercício financeiro de 2014”, na parte referente ao Ministério da
Justiça e da Ministério da Defesa.
Peço autorização do nosso Presidente para ler as considerações finais do
meu relatório, porque o protocolamos já na sexta-feira passada, e é do
conhecimento de todos os Parlamentares e de todos os assessores o relatório
apresentado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Está autorizado.
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O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Considerações Finais:
As necessidades por investimentos no Setor são muito grandes. Diante das
limitações de recursos que esta relatoria teve à sua disposição para suplemento dos
programas do Ministério da Justiça e da Defesa, procuramos ajustar a programação
com alocação das dotações visando possibilitar uma distribuição mais eficaz
possível. Contudo alguns investimentos permanecem com dotações aquém das
necessidades; razão pela qual apresentamos aqui algumas indicações, ao RelatorGeral, objetivando a complementação ao trabalho aqui apresentado.
São as seguintes as indicações que desejamos fazer ao Relator-Geral,
visando ao aperfeiçoamento da Proposta Orçamentária para o Setor de Justiça e
Defesa:
1.

Complementação, conforme suas disponibilidades, dos recursos

apropriados às emendas coletivas que não foram integralmente atendidas, em
especial quanto às relativas às seguintes ações estratégicas:
a)

No âmbito do Ministério da Justiça:
20UH - Reestruturação e Modernização do Sistema Criminal e

Penitenciário;
E também estamos indicando que o Relator-Geral analise com carinho a
possibilidade de recompor algum recurso no setor dos grandes eventos, que o
Ministério da Justiça pede, devido à importância dos eventos que serão realizados
no nosso País, no ano que vem.
b) No âmbito do Ministério da Defesa:
2048

-

Manutenção

e

Suprimento

do

Material

Aeronáutico;

14T5 - Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras – SISFRON;
14T4 - Aquisição de Blindados Guarani; e
20XN - Aprestamento da Marinha;
2. Alteração do Indicador de Resultados Primário 2 (RP 2) para Indicador de
Resultado Primário 3 (RP 3) na Ação 14TC — Sistema Integrado de Proteção de
Estruturas Estratégicas Terrestres (PROTEGER) e das novas programações
relativas às ações 14LW — Implantação do Sistema de Defesa Estratégico Astros
2020 e 14T4 — Aquisição de Blindados Guarani; e
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3. Apresentação de Emenda de Relator-Geral, nos termos do item 18, VI, do
Parecer Preliminar para as seguintes ações:
20XB - Pesquisa, Desenvolvimento e Capacitação no Setor Aeroespacial;
14SZ - Aquisição da Aeronave de Transporte Militar e de Reabastecimento
em Voo - Projeto KC-X2;
147F - Implantação do Sistema de Defesa Cibernética;
20XE- Sistema de Comando e Controle do Exército;
20PY - Adequação de Organizações Militares do Exército;
20XP - Aquisição e Modernização de Meios da Marinha;
1N47 - Construção de Navios-Patrulha de 500 toneladas;
14TB - Construção de Navios-Escolta;
14ML - Reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz;
2510 - Ensino Profissional Marítimo;
20XX - Auxílio e Fiscalização da Navegação Aquaviária;
2866 - Ações de Caráter Sigiloso - Contribuição para o Desenvolvimento da
Defesa Cibernética;
20SE - Construção de Capitania e Delegacia da Capitania de Portos do
Estado de Minas Gerais.
Voto:
Diante do Exposto, voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 9, de 2013 - CN,
na parte referente aos Órgãos afetos à Área Temática VII — Justiça e Defesa, com
as alterações oriundas das emendas aprovadas e aprovadas parcialmente,
conforme discriminado nos anexos a este parecer.
Antes de dar por encerrado meu relatório, gostaria de agradecer ao
Presidente Lobão Filho, aos nossos assessores Fidélis e Orlando, que muito
trabalharam na organização deste relatório, e também aos membros desta
Comissão, a Sra. Maria do Socorro e seus assessores, que sempre deram atenção
especial para que pudéssemos elaborar o relatório sob nossa responsabilidade.
Este é o meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Sr. Deputado, indago a V.Exa.
se apresentou também a errata que estava prevista. Tinha alguma errata o relatório
de V.Exa.? Convém ler a errata também.
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O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Passo a ler a Errata 1.
(Ao Relatório Setorial da Área Temática VII - Justiça e Defesa - PL nº 9, de
2013-CN, apresentado no dia 6 de dezembro de 2013.)
Propomos correção de erro material verificado no Relatório relativo à Área
Temática VII - Justiça e Defesa, apresentado no dia 6 de dezembro de 2013 da
seguinte forma:
1)

No texto do Relatório:

Onde se lê: Foi remanejada a emenda número 28850006, para o Setor VII, do
qual foi recebida também por remanejamento a emenda número 27280001,
mantendo o total de 514 emendas parlamentares neste relatório.
Leia-se: Foi remanejada a emenda número 28850006, para o Setor VIII, do
qual foi recebida também por remanejamento a emenda número 27280001,
mantendo o total de 514 emendas parlamentares neste relatório.
2)

Ver anexo

3)

Republicação

dos

demonstrativos,

Alterações

por

Órgão/Ação,

Alterações por Grupo de Natureza de Despesa, Alterações por Programa e
Alterações por Fonte de Recursos, conforme anexo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Nelson
Meurer.
O relatório está em discussão. (Pausa.)
Não será encerrada a discussão.
Vamos passar à leitura do próximo relatório.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Com a palavra o Deputado
Danilo Forte.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, nós temos aqui travado
um debate político em torno da questão do Orçamento, porque há o compromisso da
bancada do PMDB com relação à decisão do orçamento impositivo. E hoje, pela
manhã, na CCJ, foi apreciada a admissibilidade das duas PECs referentes ao
desdobramento da PEC do Orçamento Impositivo que veio do Senado.
Em uma postura de compreensão da necessidade do cumprimento do acordo
feito em relação à PEC do Senado, inclusive que serviu de base para o art. 52-A da
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LDO aprovada por esta Comissão e pelo Congresso Nacional, todas as bancadas da
base aliada encaminharam favoravelmente à admissibilidade, só não a bancada do
PP, representada na CCJ pelo Deputado Esperidião Amin.
E foram plenamente vitoriosos tanto a admissibilidade da PEC referente ao
orçamento impositivo em si quanto a admissibilidade da questão do financiamento
da saúde, que é o desdobramento da PEC anteriormente aprovada pelo Senado.
Esse fato demonstra a compreensão que a base aliada na Câmara dos
Deputados tem de fazer valer e cumprir exatamente o acordado em relação ao
relatório aprovado no Senado de comum acordo com todos os partidos da base.
Diante desse fato foi gerada uma expectativa — inclusive mencionada por
V.Exa., Sr. Presidente — de que hoje ocorreriam algumas reuniões e
encaminhamentos junto ao Governo Federal, à Secretaria de Relações Institucionais
e à Casa Civil no sentido de amenizar esse desconforto que nós estamos vivendo
aqui, como bancada do PMDB, principal partido da base aliada do Governo no
Congresso Nacional, em relação à questão colocada, que é uma bandeira do
partido.
Ontem acordamos com os companheiros da bancada que procederíamos à
leitura de um relatório exatamente para não quebrar a harmonia que existe entre nós
na Comissão Mista de Orçamento, que é de fundamental importância para o
andamento da aprovação do relatório geral tanto na Comissão quanto no plenário da
Casa, porque finalmente, na hora da votação no plenário do Congresso Nacional,
ficam apenas os remanescentes da Comissão Mista de Orçamento.
Agora mesmo solicitei a opinião do nosso Líder maior da bancada, Deputado
Eduardo Cunha, que sugeriu que fizéssemos a leitura de dois ou três relatórios a fim
de ver se o Governo, até o final da tarde, sinalizaria com algum posicionamento,
porque até agora não foi definido, pelo menos com relação ao PMDB — tanto o
Líder Eduardo Cunha quanto o Presidente da Casa, Deputado Henrique Eduardo
Alves —, nenhum novo posicionamento do Governo, principalmente da Secretaria
de Relações Institucionais, a respeito dos assuntos em pauta.
A propósito, hoje pela manhã tive uma conversa com o Senador Walter
Pinheiro. Ele também está sensibilizado com o problema, que precisa ser resolvido,
para a boa continuidade dos trabalhos da Comissão Mista de Orçamento.
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Primeiro, eu solicitaria a V.Exa. informação e, segundo, apresentaria ao
Plenário e aos demais companheiros esse encaminhamento, que me foi posto e que
eu aqui corroboro e apresento. Não havendo nenhum posicionamento novo, será
feita apenas a leitura de dois ou três relatórios, para que possamos dar seguimento
à análise dos relatórios setoriais. Depois suspendemos a reunião, até porque não
queremos reviver o debate acirrado que aconteceu ontem nesta Comissão, o que
não é bom para ninguém.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Danilo
Forte.
Passo a palavra...
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - V.Exa. não tem nenhuma informação a
dar?
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não. Ainda não.
Vamos dar prosseguimento às leituras. Assim que tivermos uma posição, será
comunicada a V.Exa.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Então, vou deixar claro que a bancada
do PMDB só vai admitir a leitura de três relatórios.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Pois não.
Passo a palavra ao Deputado Junji Abe, para que faça a leitura do seu
relatório. (Pausa.)
O prazo para apresentação de destaques está iniciado, conforme estabelece
o inciso I do art. 60 do Regulamento Interno da CMO.
Tem a palavra o Deputado Junji Abe.
O SR. DEPUTADO JUNJI ABE - Sr. Presidente, como Relator Setorial da
Área Temática Trabalho, Previdência e Assistência Social, inicio a leitura deste
relatório.
“Trata-se da análise e da avaliação da programação orçamentária do Projeto
de Lei nº 9, de 2013-CN, que ‘estima a receita e fixa a despesa da União para o
exercício financeiro de 2014’, referente à Área Temática X — Trabalho, Previdência
e Assistência Social. Essa área cuida das matérias relativas aos Ministérios do
Trabalho e Emprego — MTE, da Previdência Social — MPS e do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome — MDS.
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Fizemos constar neste relatório as informações exigidas pela Resolução nº
1/2006-CN e pelo Parecer Preliminar. Desse modo, apresentamos a execução
orçamentária recente, registramos informações relacionadas aos créditos especiais
e extraordinários abertos nos últimos 4 meses do exercício de 2013, e formulamos
algumas recomendações à Relatoria-Geral, visando à continuidade do processo
orçamentário para o exercício financeiro de 2014.
Salientamos, desde logo, que não foram identificadas obras com indícios de
irregularidades

na

programação

desta

Área

Temática,

nas

informações

encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União, razão pela qual deixamos de fazer
menção a essa questão ao longo deste relatório.
O projeto de lei orçamentária para 2014 propõe despesas da ordem de
R$537,9 bilhões para esses órgãos, abrangendo os Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social, sendo R$401,5 bilhões para o MPS, R$68 bilhões para o MTE e
R$68,5 bilhões para o MDS. As dotações previstas para os órgãos em análise
representam 32% do total de dotações dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social do PLOA 2014 (excluído o refinanciamento da dívida).
A expressiva magnitude das dotações da Área Temática deve-se, em larga
medida, a despesas primárias de caráter obrigatório, que atingem cerca de R$506,3
bilhões (94,1%), cuja natureza impede cancelamentos ou remanejamentos.
Emendas Apresentadas:
No âmbito da Área Temática X, foram apresentadas 246 emendas, sendo 233
individuais e 13 coletivas. Dentre as emendas coletivas, dez são de apropriação e
três de remanejamento.
Atendimento das Emendas:
As emendas individuais foram atendidas integralmente, segundo os valores
solicitados. Os recursos necessários derivaram da Reserva de Recursos,
administrada pelo Relator-Geral, no montante de R$101,5 milhões.
No que tange às emendas coletivas, vale destacar que, conforme os itens 29
e 30 do Parecer Preliminar, esta Relatoria Setorial poderia realizar corte global de
até 20% das dotações consignadas a investimentos e de 15% nas dotações
consignadas a inversões financeiras. No entanto, não consideramos adequado
utilizar essa prerrogativa de corte, tendo em vista: a) os parcos recursos previstos

7

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 2209/13
11/12/2013

para investimento — cerca de 5% das despesas discricionárias da Área; b) a
impossibilidade de cancelamento das inversões financeiras, por destinarem-se a
cumprimento de despesa obrigatória no âmbito das transferências do FAT para o
BNDES; e c) o inegável mérito dos gastos sociais que compõem a programação.
Dessa forma, foram utilizados para o atendimento das emendas coletivas de
apropriação somente os R$79 milhões que nos foram repassados pelo Relator-Geral
provenientes da Reserva de Recursos.
Para atendimento das emendas coletivas, adotamos um critério que destinou
50% dos recursos disponíveis para as de Comissão e 50% para as de bancada. Tal
critério visou a privilegiar igualmente os pleitos das bancadas e Comissões do
Congresso Nacional. Destacamos que a Emenda nº 50210001, da Comissão de
Seguridade Social e Família, foi atendida no valor simbólico de R$308 mil. A
emenda objetiva prover recursos para aumento dos benefícios previdenciários
superiores ao salário mínimo. Grosso modo, o aumento de 1% nesses benefícios
demandaria recursos da ordem de R$2 bilhões. Notoriamente esta Relatoria Setorial
não dispõe de recursos de tamanho montante, razão pela qual resolvemos atender a
emenda em valor simbólico para eventual aporte de maiores recursos na fase da
Relatoria-Geral.
Quanto às três emendas de remanejamento, todas propostas pela bancada
de Rondônia, os cancelamentos indicados incidiram sobre a mesma funcional, qual
seja a 08.244.2037.2A60.0011 — Serviços de Proteção Social Básica, no Estado de
Rondônia. O atendimento do conjunto das emendas ficou limitado ao valor
correspondente a 20% da dotação objeto de cancelamento, tendo em vista que o
item 32.I do Parecer Preliminar limita o cancelamento a esse percentual.
Considerações acerca da multa adicional de 10% sobre o FGTS nas
demissões sem justa causa:
Observa-se, na proposta ora em exame, a alocação de R$3,3 bilhões na
Reserva de Contingência — GND 9, no âmbito do Ministério do Trabalho e
Emprego. Desse total, R$3 bilhões referem-se à fonte de recursos 184
(Contribuições sobre a remuneração devida ao trabalhador e relativa à despedida de
empregado sem justa causa), e R$305,7 milhões são da fonte 174 (Taxas e multas
pelo exercício do poder de polícia e multas provenientes de processos judiciais).
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Esse elevado montante de receita de natureza primária é alocado em reserva de
contingência financeira, contribuindo para o alcance da meta de resultado primário
do Governo Federal. No âmbito do MTE, a sistemática de destinar dotações de
receitas vinculadas para a reserva, com o uso dessas fontes de recursos, foi iniciada
em 2013. Para 2014, o PLOA prevê um aumento de aproximadamente 33,7%, em
termos nominais, dessa reserva de contingência.
Ressalte-se que, até o exercício de 2012, o produto da arrecadação da fonte
184 destinava-se à ação 0643 — Complementação da atualização monetária dos
recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Lei Complementar nº 110, de
2001) —, cuja dotação era classificada como primária obrigatória. Ou seja, a partir
daí, ao destinar o produto da arrecadação dessa fonte para a reserva de
contingência financeira, presume-se que o Governo tem arrecadado a contribuição
social e se esquivado de realizar o repasse devido ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço, incrementando seu resultado primário.
A propósito, no dia 17 de setembro do corrente ano, o Congresso Nacional
manteve o veto aposto pela Presidente da República ao Projeto de Lei
Complementar nº 200, de 2012, que extinguia a cobrança da contribuição social
devida pelos empregadores em caso de despedida imotivada do empregado
(adicional de 10% do saldo dos depósitos do FGTS em caso de demissão sem justa
causa). Essa é precisamente a origem dos recursos da fonte 184, já que a outra
contribuição social criada pela Lei Complementar nº 110, de 2001, foi cobrada pelo
prazo de 60 meses, nos termos do art. 2º, § 2º, da referida lei complementar, não
estando mais em vigor.
Indicação à Relatoria-Geral:
Tendo em vista a escassez de recursos com os quais esta Relatoria contou e
não obstante todos os esforços por nós direcionados para garantir um atendimento
satisfatório das emendas apresentadas na Área Temática, é forçoso reconhecer que
as necessidades de aporte de recursos em ações estratégicas são grandes.
Algumas das demandas certamente deixaram de receber dotações compatíveis com
sua importância na promoção do desenvolvimento do País.
Como restou demonstrado neste relatório, houve sensível preocupação por
parte dos Parlamentares em reforçar dotações destinadas, por exemplo, a estruturar
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a rede de proteção social básica e especial, a fim de melhor assistir a população
carente; a prover qualificação de trabalhadores, a fim de adequar o perfil
educacional dos trabalhadores desempregados e as competências exigidas pelos
postos de trabalho ofertados; a estimular o fomento e fortalecimento de
empreendimentos econômicos solidários e suas redes de cooperação, a fim de
alavancar o potencial de geração de emprego e renda a partir das vocações locais; a
possibilitar a instalação de mais unidades de funcionamento do INSS, a fim de
aumentar a oferta de serviços previdenciários aos cidadãos em todo o território
nacional; e a elevar o reajuste dos benefícios previdenciários superiores ao salário
mínimo, a fim de corrigir a defasagem entre o reajuste do salário mínimo e dos
demais benefícios observada nos últimos anos.
Contudo, tendo em vista os parcos recursos disponíveis, não foi possível a
esta Relatoria Setorial atender as demandas à altura do seu inegável mérito. Para se
ter uma ideia, o reajuste em 1% dos benefícios previdenciários superiores ao salário
mínimo demandaria recursos da ordem de R$2 bilhões, grosso modo. Nesse
contexto, endossamos o mérito de todas as emendas coletivas apresentadas e
rogamos ao nobre Relator-Geral que, na medida das possibilidades, envide esforços
no sentido de fortalecer as iniciativas propostas.
Voto:
Em face do exposto, somos pela aprovação Projeto de Lei nº 9, de 2013-CN,
relativamente à programação da Área Temática X — Trabalho, Previdência e
Assistência Social, nos termos apresentados pelo Poder Executivo com as
alterações decorrentes das emendas apresentadas e aprovadas.
Sala da Comissão, em 11 de dezembro de 2013.
Deputado Junji Abe, Relator.
Está feita a leitura, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Junji Abe.
Vamos passar ao relatório setorial...
O SR. DEPUTADO JUNJI ABE - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Tem a palavra o Deputado
Domingos Sávio.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Pois não, Deputado Junji.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Retorno a palavra ao Deputado
Junji Abe.
O SR. DEPUTADO JUNJI ABE - Sr. Presidente, desejo apenas deixar
consignado o desempenho muito dedicado e competente de todos os membros da
assessoria desta Comissão, que nos proveram todos os recursos nos bastidores
para que pudéssemos apresentar este relatório.
Muito obrigado a todos, de coração.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado pelo registro,
Deputado Junji Abe.
Passo a palavra ao Deputado Domingos Sávio.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, quero cumprimentar
o Deputado Junji Abe, porém já antecipo a nossa disposição de destacar nesse
sub-relatório uma questão.
Deputado Junji Abe, ao parabenizá-lo, não posso deixar de registrar uma
preocupação que manifestamos quando da votação da LDO. Agora vamos retomar a
luta para fazer um destaque, nesse relatório, com o propósito de assegurar ações,
no orçamento da Previdência, que possam garantir a correção da aposentadoria não
apenas para aqueles que ganham até um salário mínimo. Não é justo o que vimos
assistindo no que diz respeito aos aposentados do Brasil.
Há pouco me ligou também o Deputado Paulinho da Força, que apelou para
nós no sentido de que fizéssemos o destaque, para que pudéssemos alertar o povo
brasileiro e os membros desta Comissão de que não é razoável que o orçamento da
Previdência, ano após ano, não contemple recursos adequados para corrigir as
aposentadorias. E é preciso fazê-lo com base nos índices de inflação.
A emenda proposta pelo Deputado Paulinho objetiva a correção inflacionária,
mais 80% do PIB de cada ano, para que haja, de fato, recuperação da
aposentadoria, que veio sendo, de alguma forma, surrupiada, retirada dos brasileiros
que se aposentam. Vão tendo sua aposentadoria diminuída ano a ano, o que não é
justo.
Esse é o destaque que nós haveremos de fazer nesse sub-relatório.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Domingos
Sávio.
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Vou passar a palavra agora ao Deputado Raimundo Gomes de Matos, para
que

apresente

o

Relatório

Setorial

da

Área

Temática

VI

—

Fazenda,

Desenvolvimento e Turismo.
O prazo de destaque está iniciado, conforme estabelece o inciso I do art. 60
do Regulamento Interno da CMO.
Com a palavra o Deputado Raimundo Gomes de Matos.
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Nobre Presidente,
nobres Senadores, Deputados e Deputadas, imprensa, consultores desta Comissão,
vou ler o relatório.
Introdução:
Em cumprimento ao disposto no art. 84, inciso XXIII, da Constituição Federal,
combinado com o art. 35, § 2º, inciso...
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Deputado Raimundo...
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Pois não, Deputado.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - V.Exa. entregou esse relatório
quando?
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Hoje.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu preciso ver umas matérias de
interesse do Ceará, e eu não vi. Eu gostaria que V.Exa. suspendesse a leitura. É
preciso cumprir o prazo regimental. Precisamos ver as emendas.
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Foi disponibilizado...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Só um segundo.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Menciono o art. 128.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Vou responder a questão de
ordem do Deputado Danilo Forte.
O relatório está disponível na Internet, desde que foi entregue, hoje
realmente, mas, por acordo de Lideranças, conforme foi registrado ontem aqui,
inclusive com a participação do Deputado Danilo Forte — consta em ata —, foi
suplantada a questão do interstício dos 2 dias necessários.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, esse acordo não está
registrado em ata.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu estou terminando de falar.

12

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 2209/13
11/12/2013

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Não está registrado em ata. Não
vamos polemizar de novo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - V.Exa. me permite terminar?
(Pausa.)
Há a assinatura de V.Exa. Está registrada não só a assinatura, com também a
presença dos que participaram aqui, que podem testemunhar que isso foi acordado
na reunião de Líderes, com a presença do Deputado Danilo Forte.
Eu realmente não quero polemizar com V.Exa., Deputado. Então, vou cumprir
o acordado. Haverá a leitura do relatório do Deputado Raimundo Gomes de Matos e
de mais dois relatórios, e será feita a suspensão. Não vai ser lido o restante.
Aguardaremos a próxima reunião, a pedido, democrático, de V.Exa. Não quero
polemizar com V.Exa. Então, vamos dar prosseguimento em paz aos trabalhos.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, eu vou pedir verificação
de quórum, com base no art. 134.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Afirmativo. Então, vamos
verificar o quórum. Estão presentes quatro Senadores e mais de seis Deputados.
Portanto, hábil a leitura.
Passo a palavra ao Deputado Raimundo Gomes de Matos.
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Vou iniciar novamente
a leitura.
Introdução:
Em cumprimento ao disposto no art. 84, inciso XXIII, da Constituição Federal,
combinado com o art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, a Presidente da República, por meio da Mensagem nº 76, de 2013-CN
(...) submete à apreciação do Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 9, de 2013...
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, questão de ordem.
Nós vamos criar polêmica de novo. O art. 128 é muito claro. É preciso
deliberação pela maioria absoluta dos membros.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não estamos deliberando,
estamos lendo o relatório. Eu preciso de dois Senadores...
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu sei, meu amor, para poder mudar a
pauta.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu não sou seu amor. Eu
preciso de dois Senadores e seis Deputados.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu vou ler o art. 128 para V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Então, leia.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Passo à leitura:
“Art. 128. A apreciação dos relatórios somente poderá ocorrer 3 (três) dias
úteis após a sua distribuição” — o que não houve — “nos casos do relatório do
Relator-Geral do projeto de lei orçamentária anual, do relatório do projeto de lei de
diretrizes orçamentárias e do relatório do projeto de lei do plano plurianual, e 2 (dois)
dias úteis nos casos das demais proposições, salvo se a CMO dispensar esse último
prazo por deliberação da maioria absoluta de seus membros.”
Maioria absoluta de seus membros pressupõe votação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado, V.Exa. está
realmente com o intuito de tumultuar a Comissão.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Não quero tumultuar, não.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Levantou uma questão de
ordem, que foi respondida por esta Presidência com toda a tranquilidade. Nós
fizemos o acordo. Se V.Exa. tem alguma dúvida, eu posso fazer a pergunta a um
dos Parlamentares que estava presente. Agora, se V.Exa. tem uma palavra lá dentro
e outra aqui, muito me surpreende.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, eu não vou aguentar
mais abuso de V.Exa. Eu não gostei de sua manifestação. Eu não vou aguentar!
V.Exa. me respeite. Eu sou Deputado...
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Vou passar a palavra a V.Exa.,
mas antes deixe-me dizer algo.
O Deputado teve uma reação lá e outra aqui.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Tem V.Exa. então a palavra,
por insistência.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, eu apelaria para V.Exa.
no sentido de que retirasse a afirmação de que o Deputado Danilo está tentando
tumultuar a Comissão.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Leia outro relatório, rapaz! Eu não
estou querendo criar problema. Agora, vem com outra combinação, rapaz? Eu não
vou aguentar mais isso, não!
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - De forma tranquila, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não adianta gritar, Deputado.
Aqui não é lugar para se gritar. Não adianta gritar. Não é desta forma, gritando
comigo, que V.Exa. vai fazer prevalecer seu ponto de vista. Não adianta gritar.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - V.Exa. tem a palavra,
Deputado.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Faço esse apelo a V.Exa., para que nós
possamos continuar os trabalhos da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Claro, claro! Não há motivo
para que não se possa, com toda tranquilidade, ler o que está previsto para ser lido.
Está novamente com a palavra o Deputado Raimundo Gomes de Matos, para
que continue a leitura de seu relatório.
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Dou sequência à
leitura.
“(...) Coube-nos examinar, no âmbito da Área Temática VI — Fazenda,
Desenvolvimento e Turismo, a programação dos seguintes órgãos e respectivas
unidades orçamentárias:
•

Ministério da Fazenda (Órgão 25000)

•

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Órgão

28000)
•

Ministério do Turismo (Órgão 54000)

•

Secretaria da Micro e Pequena Empresa (Órgão 69000)

•

Encargos Financeiros da União (Órgão 71000)

•

Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios (Órgão 73000)

•

Operações Oficiais de Crédito (Órgão 74000)
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•

Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal (Órgão 75000)

Atendimento das normas constitucionais e legais:
A teor do que dispõe o item 34.1.a do Parecer Preliminar, cumpre registrar
que as ações analisadas nesta Área Temática não contrariam as normas
constitucionais e legais, especialmente quanto à compatibilidade com a Lei
Complementar nº 101, de 2000, e o Plano Plurianual 2012-2015.
Atuação da Relatoria Setorial:
Junto a esta Área Temática, foi apresentado um total de 429 emendas
apropriação, não tendo sido apresentadas emendas de remanejamento.
As emendas de apropriação compreendem 401 emendas individuais e 28
emendas coletivas, sendo 11 emendas de Comissões e 17 de bancadas estaduais.
Não foram apresentadas emendas ao orçamento de investimento das
empresas estatais submetidas aos Órgãos integrantes deste Setor.
As Emendas nºs 19620011, 28410013 e 28440001, apresentadas no âmbito
desta Área Temática, tiveram os recursos integralmente transferidos para emendas
de outras relatorias, a pedido dos autores. Em função disso, recebem o parecer de
emenda “retirada pelo autor”.
Obras com indícios de irregularidades:
De acordo com o item 34, II, do Parecer Preliminar, os Relatores Setoriais
deverão levar em consideração, para fins de alocação de recursos, as orientações
emanadas do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com
Indícios de Irregularidades Graves, devendo justificar a inclusão, acréscimo ou
manutenção de dotação em subtítulo correspondente. Já de acordo com o item 34,
IlI, do Parecer Preliminar, os Relatores Setoriais deverão indicar, para votação em
separado, os subtítulos que contenham contrato, convênio, parcela, trecho ou
subtrecho em que foram identificados, de acordo com informações do Tribunal de
Contas da União, indícios de irregularidades.
De acordo com as informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da
União ao Congresso Nacional, até o momento, na programação das unidades
orçamentárias que integram esta Área Temática, não constam obras que sejam
objeto de questionamentos.
Voto do Relator:
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Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 9, de 2013-CN,
encaminhado pela Mensagem nº 76, de 2013-CN, relativamente às unidades
orçamentárias afetas a esta Área Temática, com as alterações decorrentes das
emendas aprovadas.
Sala da Comissão Mista, 11 de dezembro de 2013.
Deputado Federal Raimundo Gomes de Matos, Relator Setorial.”
Esse é o nosso relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Raimundo
Gomes de Matos.
Passo a palavra ao Deputado Weliton Prado, Relator Setorial da Área
Temática V — Planejamento e Desenvolvimento Urbano.
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Presidente, nós só
queríamos também ressaltar o apoio que tivemos de toda a Consultoria, dos
Líderes, dos coordenadores das bancadas para que pudéssemos preparar este
relatório e entregá-lo com a maior brevidade possível.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Agradeço a V.Exa., Deputado.
O Relator Setorial Weliton Prado está com a palavra para ler o seu relatório e
a errata.
O prazo de destaque está iniciado, conforme estabelece o inciso I do art. 60
do Regulamento da CMO.
O SR. DEPUTADO WELITON PRADO - Boa tarde a todos e a todas.
“Por designação do (...) Presidente da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, o Senador Lobão Filho, coube-nos a honrosa
missão de apreciar, como Relator Setorial, a proposta orçamentária relativa à Área
Temática 5, que, nos termos da Resolução nº 1, de 2006, abrange o Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão e o Ministério das Cidades.
Segundo o projeto encaminhado pelo Poder Executivo, o orçamento do
conjunto de unidades desta Área Temática, para 2014, totaliza créditos
orçamentários no montante de R$43,3 bilhões, sendo R$19,2 bilhões no MP e
R$24,1 bilhões no MCID. Nesses montantes, observa-se forte predominância do
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Programa de Aceleração do Crescimento — PAC, que abrange 98,4% dos créditos
propostos em Investimentos e Inversões Financeiras.
A AT-5 recebeu 804 emendas, sendo 67 emendas de apropriação de
bancadas estaduais, 4 emendas de apropriação de Comissões e 733 emendas
individuais. Estas últimas totalizaram solicitações no montante de R$1,3 bilhão. As
emendas coletivas totalizaram pleitos no montante de R$9,4 bilhões, sendo R$7
bilhões nas de bancadas e R$2,4 bilhões nas de Comissões. As ações com maior
concentração de emendas foram as vinculadas às ações de Infraestrutura Urbana e
Transporte Público Coletivo, que concentraram 80% do total de emendas e 90% dos
recursos solicitados.
Uma emenda de remanejamento de autoria da bancada estadual de Mato
Grosso restou inadmitida pelo Comitê de Admissibilidade de Emendas, pois não
existe medida saneadora possível para a inadequação detectada — acréscimo no
Ministério das Cidades com o cancelamento na Reserva de Contingência —, o que
conflita com o art. 48 da Resolução nº 1, de 2006-CN.
Por conta de que boa parte dos investimentos previstos na AT-5 são
integrantes do PAC, e dada a importância de se preservar esses investimentos, as
possibilidades de realocação por esta Relatoria ficam reduzidas. Dessa forma, e
tendo em vista propiciar maior equilíbrio aos ajustes realizados, esta Relatoria
adotou um conjunto de critérios complementares ao Parecer Preliminar para orientar
o remanejamento de recursos:
1.

Nas dotações de investimentos, tanto as discricionárias (RP=2) quanto

as do PAC (RP=3), não efetuamos em cada uma delas redução em percentual
superior a 8%;
2.

Nas dotações de inversões financeiras, tanto as discricionárias (RP=2)

quanto as do PAC (RP=3), constituídas pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, não
realizamos qualquer cancelamento — deixo bem claro que grande parte dos nossos
recursos estava vinculada ao Ministério do Planejamento, e só no Programa Minha
Casa, Minha Vida são 12,5 bilhões, em que não fizemos nenhum tipo de corte;
3.

Não impusemos qualquer redução que resulte em dotação de valor

inferior a R$2 milhões;
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4.

Nas dotações financiadas por recursos próprios das entidades ou por

outras fontes vinculadas, não realizamos cancelamentos.”
Como resultado da aplicação desses critérios, esta Relatoria mobilizou um
total de R$2,5 bilhões para o atendimento às emendas coletivas e individuais. Desse
total R$1,3 bilhão foi destinado às emendas individuais, e R$1,2 bilhão, às emendas
coletivas.
Tais recursos provieram das seguintes origens: R$1,9 bilhão da Reserva de
Recursos, disponibilizada nos termos do Parecer Preliminar, sendo R$1,3 bilhão
para alocação nas emendas individuais, R$0,6 bilhão para alocação nas emendas
coletivas de apropiação; e 0,6 bilhão de cancelamentos realizados em investimentos
e inversões financeiras, em conformidade com o Parecer Preliminar e os critérios
complementares definidos pela Relatoria.
Tendo em vista as restrições existentes ao remanejamento de recursos, esta
Relatoria articulou um conjunto de critérios para orientar a distribuição dos recursos
entre as emendas de bancada estaduais da forma mais equilibrada possível.
Nesse sentido utilizou a combinação de três critérios, quais sejam: 50%
proporcionais à população residente na Unidade da Federação; 25% proporcionais
ao inverso do Produto Interno Bruto da Unidade da Federação; e 25% proporcionais
ao inverso do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal da Unidade da
Federação.
Ademais, a Relatoria considerou a quantidade de emendas apresentada por
bancada estadual na AT-5, ao definir que nenhuma emenda seria contemplada com
valor inferior a R$6 milhões, a não ser a pedido do coordenador da bancada. Dessa
forma, algumas das bancadas que apresentaram maior número de emendas na AT5 receberam aportes adicionais aos que lhes seriam destinados pela simples
aplicação dos critérios gerais.
Em relação às emendas de Comissão, três da Comissão de Desenvolvimento
Urbano da Câmara dos Deputados e uma da Comissão de Desenvolvimento
Regional e Turismo do Senado Federal, a Relatoria se baseou no objeto das ações
respectivas e também em informações adicionais obtidas.
Na definição dos montantes para cada uma dessas, a Relatoria observou o
mesmo valor mínimo de atendimento das emendas de bancada estadual, R$6
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milhões, e se fundou na análise da relevância dada às programações pretendidas,
evidenciada

pelos

aportes

a

elas

feitos

pelas

emendas

individuais

dos

Parlamentares e das bancadas estaduais.
A Relatoria não entendeu necessário apresentar emendas de Relator no
âmbito desta Área Temática nem propor a criação de ações. Assim, a Relatoria
Setorial acolheu, integralmente, as 733 emendas individuais e, parcialmente, todas
as 67 emendas apresentadas pelas bancadas estaduais e as quatro apresentadas
por Comissões. Do total pleiteado pelas bancadas, no montante de R$7 bilhões,
pudemos fazer atendimentos no valor de R$1 bilhão. Nas emendas de apropriação
de autoria das Comissões Permanentes, em número de quatro, foram alocados
R$218 milhões.
Nos últimos 3 meses, não foram abertos créditos especiais ou extraordinários
em favor das unidades orçamentárias que integram esta Área Temática, e que não
existem obras com indícios de irregularidades graves.”
Por fim, leio errata concernente ao Relatório Setorial da Área Temática V —
Planejamento e Desenvolvimento Urbano, com referência ao Projeto de Lei nº 9, de
2013-CN, apresentada no dia 7 de dezembro de 2013.
“No item 4 do relatório apresentado, ‘Análise de Admissibilidade das
Emendas Coletivas’, altere-se:
•

Onde se lê: ‘...emenda de remanejamento de autoria da bancada

estadual do Mato Grosso (nº 7110.0002), que restou inadmitida...’
•

Leia-se: ‘...emenda de remanejamento de autoria da bancada estadual

do Mato Grosso (nº 7112.0007), que restou inadmitida...’
Na Emenda nº 7120.0014, da bancada do Rio de Janeiro, altere-se o
subtítulo:
•

Onde se lê: ‘Na Região Metropolitana do Município do Rio de Janeiro

no Estado do Rio de Janeiro’
•

Leia-se: ‘Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro no Estado do Rio

de Janeiro’.
Na Emenda nº 7126.0008, da bancada de Santa Catarina, altere-se o
identificador de Resultado Primário:
•

Onde se lê: ‘0’
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•

Leia-se: ‘2’.

Na Emenda nº 7118.0003, da bancada de Pernambuco, altere-se o
Identificador de Resultado Primário:
•

Onde se lê: ‘3’

•

Leia-se: ‘2’.

Deputado Weliton Prado, Relator Setorial.”
É o relatório.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado.
Para discutir, tem a palavra o Deputado Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, eu não vou falar por
muito tempo, porque sei que estamos aqui num esforço concentrado para que
ocorra a leitura dos relatórios.
Eu queria dizer que o Município de Salvador, a primeira Capital do Brasil, tem
duas emendas importantíssimas relacionadas a mobilidade urbana e à Região
Metropolitana, que também acaba beneficiando a Capital do Estado da Bahia,
Salvador. Nós vimos que há uma restrição muito grande de recursos.
O relatório do Deputado Raimundo Gomes também vislumbrou acentuada
elevação de recursos, e nós achamos que o Deputado Weliton deve ter tido, como
ele me disse há poucos instantes, um critério técnico para poder agir no limite do
que ele podia sem cortar programas como o Minha Casa, Minha Vida.
Eu acredito em V.Exa., Deputado Weliton, e vou fazer um apelo ao
Relator-Geral, o Deputado Miguel Corrêa, que está aqui conosco, no intuito de que,
quando chegar o relatório geral, essas três emendas, duas da Capital e uma da
Região Metropolitana de Salvador, que atende à Capital da Bahia, Salvador, sejam
ampliadas, porque ficaram apenas 15 milhões para a infraestrutura turística.
Salvador é uma das capitais que sediarão a Copa do Mundo, não é, nós sediaremos
a Copa das Confederações, e teremos problemas nesse aspecto da infraestrutura
turística porque, nas praias, houve uma determinação judicial para se retirar as
barracas. O Prefeito ACM Neto está desenvolvendo esforços no intuito de minorar
os efeitos que a ausência de barracas nas praias causará aos turistas, porque eles
não terão o que comer e o que beber.
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Portanto, o nosso querido Relator, eu não tenho dúvida, dará uma atenção
especial para podermos aumentar esses recursos, principalmente na área de
infraestrutura turística, mas também na de mobilidade urbana. Está havendo
intervenções, inclusive, quero ressaltar, intervenções importantes, como a Via
Expressa, ligando a BR-324 ao Porto de Salvador, tirando o tráfego pesado do
centro urbano, mas ainda precisamos de outras intervenções. A emenda que nós
colocamos é justamente para melhorar a mobilidade urbana da Capital, Salvador, na
Bahia, porque o trânsito é extremamente carregado, com engarrafamentos que
ultrapassam uma hora, duas horas, principalmente nas avenidas, que não deveriam
tê-los, como a Avenida Paralela, Antônio Carlos Magalhães, Bonocô, etc.
Portanto, esses recursos, Relator-Geral, são fundamentais. Eu estou, nessa
discussão, alertando a V.Exa. que irei procurá-lo, no intuito de elevarmos essas 3
emendas que beneficiarão Salvador, Capital da Bahia.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Pergunto ao Relator se gostaria
de fazer uso da palavra.
O SR. DEPUTADO WELITON PRADO - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Com a palavra o Deputado
Weliton.
O SR. DEPUTADO WELITON PRADO - Eu só queria, inclusive, reforçar aqui
ao Relator-Geral o pedido do Deputado Cajado. No nosso relatório, realmente, não
houve a menor possibilidade. Seguimos, realmente o critério técnico, e não havia
como cortar do Programa Minha Casa, Minha Vida, em que está o maior montante,
que é 12,5 bilhões de reais. Não fizemos nenhum corte no programa. Em relação
também a alguns recursos do PAC não haveria como a gente fazer alteração. Mas
reforço aqui o pedido, para atender, não é, o Deputado Cajado e os outros Estados
que sentirem necessidade, no sentido de fazer uma complementação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Weliton
Prado.
Dando resposta ao requerimento do Deputado Danilo Forte, nós vamos ao
último Relator, Senador Wilder Morais, para proferir o seu relatório. Os relatórios
seguintes serão transferidos para a reunião de 18h30.
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Com a palavra o Senador Wilder Morais, para proferir parecer à Área
Temática nº IV, Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Esporte. O Relator Setorial
está com a palavra para a apresentação do seu relatório e do seu adendo.
O prazo de destaques está iniciado, conforme estabelece o inciso I do art. 60
do Regulamento Interno da CMO.
Com a palavra o Senador Wilder Morais.
O SR. SENADOR WILDER MORAIS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores
e Deputados, primeiramente, gostaria de agradecer ao Presidente desta Comissão,
Senador Lobão Filho, por ter me proporcionado ser Relator da Área Temática IV,
que integra as Pastas de Educação, Cultura, Esporte e Ciência e Tecnologia.
As equipes de todos os Ministérios estiveram em sinergia com a minha equipe
para fazer o melhor relatório para o Brasil. Apesar do corte orçamentário, fiz um
grande esforço analítico, para manter todas as programações, não retirei recursos
de nenhuma programação.
Agradeço à equipe dos Ministérios, da CMO, da Consultoria do Senado, e do
meu gabinete. E quero aqui fazer uma pequena análise, já que o relatório que está à
disposição de todos contém mais de 40 páginas.
Introdução:
Em atendimento ao disposto no art. nº 35, § 2º, inciso III, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, a Exma. Sra. Presidenta da República
encaminhou ao Congresso Nacional, por meio da Mensagem nº 76, de 2013, do
Congresso Nacional...
Por designação do Presidente, o Senador Lobão Filho, da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, a CMO, temos a honrosa missão de
analisar e relatar a proposta orçamentária da Área Temática IV, composta pelos
seguintes órgãos: Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação; Ministério da
Educação; Ministério da Cultura e Ministério do Esporte.
Análise da proposta.
Comparativo entre os recursos dos Ministérios da Área Temática IV e as
receitas correntes do Tesouro Nacional do período 2012 a 2014.
Na proposta apresentada pelo Poder Executivo para 2014, a soma dos
orçamentos fiscal e da seguridade dos órgãos dessa área temática alcançou R$
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105.9 bilhões. Esse valor supera em R$ 12.9 bilhões o montante da proposta para
2013, um aumento de 13.8%
Sobre as emendas apresentadas.
Foram apresentadas 1.545 emendas à programação dos Ministérios que
integram esta Área Temática IV, sendo 1.408 individuais e 137 coletivas.
Das 137 emendas coletivas, 127 são de apropriação e 10 de remanejamento.
As bancadas estaduais apresentaram 112 emendas de apropriações e 5 de
remanejamento. Já as Comissões Permanentes apresentaram 15 de apropriação e
5 de remanejamento.
Para atendimento das emendas individuais apresentadas nesta Área
Temática IV, foram utilizados os recursos destinados a essa finalidade, conforme
disposto no Item 25 do Parecer Preliminar, Parte Especial.
Já para atender às emendas coletivas de apropriação, esta Relatoria utilizou
os recursos transferidos pelo Relator-Geral, conforme previsto no Item 26 do
mencionado Parecer, no montante de R$ 1 bilhão e 4 milhões.
Vale ressaltar que apesar da autorização expressa nos Itens 29 e 30 do
Parecer Preliminar, Parte Especial, para que os Relatores Setoriais efetuassem
cortes na programação das respectivas áreas, decidi preservar integralmente a
proposta orçamentária dos Ministérios componentes desta Área Temática.
Pelo exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 9, de 2013, do
Congresso Nacional, na forma apresentada pelo Poder Executivo, relativamente aos
órgãos orçamentários integrantes da Área Temática IV, com as alterações
decorrentes das emendas aprovadas e das aprovadas parcialmente.
E, por fim, reafirmo que tentei ser o mais republicano e suprapartidário no
atendimento das emendas coletivas.
Esse é o resumo do meu relatório, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
E gostaria, também, Presidente de pedir a dispensa da leitura do adendo, por
ser muito extenso e já estar à disposição desde ontem. E se alguém, algum
Parlamentar quiser, a gente tem cópia aqui para fornecer.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Para discutir, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Com a palavra o Deputado
Danilo Forte.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Foi lida a errata, Relator?
O SR. SENADOR WILDER MORAIS - Hã?
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - A errata foi lida?
O SR. SENADOR WILDER MORAIS - Não, eu pedi a dispensa da leitura do
adendo. Não há errata.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Certo. Nobre Relator...
O SR. SENADOR WILDER MORAIS - Temos cópias dela, também.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Primeiro, quero parabenizá-lo pelo
exaustivo trabalho. Mas há uma emenda de bancada aqui, do Estado do Ceará,
oriunda da Universidade Federal do Ceará, que tem um valor muito importante para
todos nós, cearenses.
A Universidade Federal do Ceará é pioneira no Ensino Superior no Estado do
Ceará, é a responsável pela implantação de universidades em nosso Estado, e, no
programa de expansão desenvolvido a partir do Governo do Presidente Lula, ela
inovou, gerando inclusive outras universidades, como é o caso da UNILAB, uma
universidade que atende a uma diversidade social diferenciada, inclusive de
intercâmbio com os afrodescendentes, que é muito importante — no Estado do
Ceará, inclusive, Redenção é a terra que primeiro libertou os escravos no Brasil,
quatro anos antes da abolição da escravatura em nosso País. E, com isso, a
Universidade Federal do Ceará tem um papel também significativo agora, na
construção e na implantação da Universidade Federal do Cariri, que é uma
universidade voltada para atender à região sul do Estado do Ceará. Então, fica
sobre os ombros da universidade, sob a responsabilidade da universidade a
implantação do campus da Universidade Federal do Cariri, que atende a uma região
de mais de 1 milhão de pessoas, no sul do Ceará, e também na parte oeste da
Paraíba e Pernambuco, e o sul do Piaui.
Com essa emenda, da forma como foi colocada, a bancada do Ceará solicitou
um investimento da ordem de 100 milhões de reais. E, mesmo com todo o esforço
que foi feito pelo senhor, Relator Senador Wilder, ficou em apenas 14 milhões e 600
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mil reais, o que é muito pouco, até porque há a expansão do campus da
Universidade de Sobral, do campus da UFC em Sobral, para o Município de Itapajé.
Esse é um campus em que a universidade vai priorizar exatamente a área de
graduação, e hoje há uma demanda represada muito grande na formação de
professores. Hoje nós precisamos melhorar o nível intelectual dos educadores que
são responsáveis pela formação dos nossos jovens. Será uma universidade voltada
exatamente para melhorar a graduação e também no que diz respeito às artes,
porque nesse campo já há a parte de construção civil construída, que é um legado
de um grande itapajeense, José Maria Melo, que deixou para a cidade uma parte da
construção civil já pronta, com um teatro que é um dos maiores em universidade no
Estado do Ceará.
Então, o mínimo necessário para implantação dessa expansão, tanto no
campus da UFC de Sobral, em Itapajé, como os recursos necessários para o aporte
da expansão da universidade Federal do Cariri, no Ceará, é de 60 milhões de reais.
Eu aproveito inclusive a presença do nosso Relator-Geral, Miguel Corrêa,
para que ele possa, no seu Relatório Geral, na discussão do Relatório Geral, ter
uma compreensão da importância que é exatamente essa emenda. Ela não é uma
emenda apenas para pequenos reparos, ela não é uma emenda para pequenas
reformas, ela não é pequena apenas para pequenos investimentos; é uma emenda
exatamente no sentido de implantação, e implantação tem um custo operacional
muito maior do que qualquer medida paliativa.
Por isso nós pedimos a reconsideração, se for necessária, tanto do Relator
Setorial, Senador Wilder Morais, se ele puder ainda ter algum procedimento capaz
de viabilizar esse recurso, ou então a compreensão do nosso Relator-Geral, nosso
Deputado Miguel Corrêa, para que ele possa exatamente entender a importância do
que significa a expansão no campus universitário.
O Estado do Ceará ainda é um Estado com uma população pobre. Nós ainda
temos 1,5 milhão de pessoas que vivem com menos de 3 reais por dia. É um Estado
que tem avançado muito na sua industrialização e precisa capacitar exatamente a
juventude, criar uma mão de obra qualificada para esses empreendimentos.
Inclusive para minha surpresa — surpresa agradável —, hoje os índices de
desenvolvimento do Estado apresentaram crescimento de 3,6% nos últimos 12
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meses, o que vem a superar, quase que a duplicar, a média de crescimento nacional
do País, o que demonstra a pujança e a disposição do Ceará para o crescimento.
Isso precisa ser acompanhado pela educação em nível superior. E por isso é
importante o aporte desses recursos para implantação do campus da Universidade
Federal do Ceará. Avançar de Sobral em Itapajé, bem como na implantação da
Universidade Federal do Cariri, sob a tutela da Universidade Federal do Ceará.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Com a palavra o Deputado
Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Presidente, eu queria também fazer
uma breve argumentação em função de uma emenda da bancada da Bahia que foi
indeferida em relação a recursos para as instituições federais de ensino superior.
Tratava-se da implantação de uma rede de fibra ótica em todas as instituições de
ensino superior, universidades, EFTS etc. Essa seria, evidentemente, uma obra de
grande benefício para o Estado da Bahia, e foi dada pela rejeição, ou melhor, a
instituição de ensino superior, a implantação de um campus da Universidade Federal
da Bahia, na Chapada Diamantina, na cidade de Seabra. Então, eu lamento essa
informação porque a extensão e a interiorização do ensino superior nos Estados da
Federação são de grande importância.
Eu queria ouvir do nobre Relator por que essa emenda da bancada da Bahia,
emenda de nº 87106008, foi indeferida, foi opinada pela rejeição, já que nós
conseguimos, com muito esforço, alocar recursos para a extensão do ensino
universitário em diversos Municípios do Estado da Bahia, e isso tem proporcionado
uma elevação do conhecimento do ensino superior aos jovens que procuram
melhorar de vida e à sua família também pela via do conhecimento, pela via dos
estudos.
A não implantação dessa extensão do campus no Município de Seabra, na
Chapada Diamantina, será de extremo prejuízo para os baianos, em especial a
região da Chapada Diamantina, que é uma das maiores regiões administrativas do
Estado da Bahia, já que engloba, além de dezenas de Municípios, uma população
enorme. Daí por que eu irei propor um destaque no intuito de podermos
tecnicamente superar eventual entrave para que a população baiana, em especial
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da Chapada Diamantina, não fique prejudicada por essa falta de recursos para
implantação de uma universidade, já que as universidades, principalmente a UFBA
que seria a universidade que iria dar essa extensão, aquiesce, e é um projeto
inclusive que tem a concordância, a aquiescência do Ministério da Educação.
Então, apelo para V.Exa. no sentido de que possamos tecnicamente
conseguir superar esses obstáculos.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Passo a palavra...
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Sr. Presidente, peço a palavra para
uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Depois de V.Exa. eu vou passar
a palavra à Deputada Rose de Freitas.
Com a palavra o Relator-Geral Miguel Corrêa.
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Na verdade, é uma questão que eu
acho que V.Exa. está atento, mas nós temos que prestar atenção nisso e solicitar
que seja pautado pelo Congresso Nacional.
A apreciação do Relatório Geral, segundo o art. 76, da Resolução nº 1,
somente terá início após a aprovação pelo Congresso Nacional do projeto de lei
plurianual ou da sua revisão, o que significa que nós temos que passá-lo pela
Comissão e levá-lo a plenário do Congresso antes da votação do Relatório Geral.
É o que eu peço a V.Exa.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Como é, Miguel? Eu não entendi.
Repita, por favor.
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Nós temos que votar a revisão do
plano plurianual no Congresso.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Miguel
Corrêa.
Passo a palavra à Deputada Rose de Freitas.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, eu quero colocar à
reflexão do Relator, reconhecendo o trabalho que penhoradamente fez, que os
valores aprovados para o Espírito Santo nos colocam numa situação de
constrangimento. Nós estamos falando aqui do Instituto Federal de Educação
Superior, em que se transformaram os antigos CEFETs, que eram os Centros
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Federais de Educação Tecnológica, e da UFES, a Universidade Federal do Estado
do Espírito Santo.
Eu não entendo como se pretende melhorar ensino e pesquisa se nós não
temos orçamento. Eu inclusive queria fazer uma grande sustentação oral, mas estou
na fila daqueles que acham que nós temos que ler os relatórios para fazer andar
esse processo, depois sentarmos e discutirmos.
Então, eu queria dizer a V.Exa., com toda compreensão que tem do que fez e
do que está vendo, que o funcionamento dessas instituições jamais será satisfatório
num Brasil que está em dívida com a educação e que sofre hoje, no seu
desenvolvimento, o preço daquilo que não fez no passado. No presente, não é
possível corrigir todas as distorções, todos os erros, as falhas e omissões, mas é
possível agora, no tempo real, dar para essas instituições um orçamento decente.
Eu vou destacar e apresentar a V.Exa. tanto a emenda do IFES quanto a do
UFES, mostrando que nós não temos como estabelecer um nível de educação
profissional tecnológica ou, então, fazer o aprimoramento da nossa universidade,
que até pouco tempo eu estava brigando para tapar os telhados quebrados, os
centros audiovisuais sem funcionamento, a veterinária sem equipamento. Nós não
podemos continuar assim.
Então, o nosso papel aqui, Sr. Relator, é solicitar a V.Exa., a despeito das
restrições que o Governo impõe não sobre o Orçamento, porque não deveria impor,
que tivesse acuidade ao olhar sobretudo essa parte dos setores educacionais
também do Espírito Santo com os demais Estados que aqui estão.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Passo a palavra ao Senador
Wilder Morais.
O SR. SENADOR WILDER MORAIS - Com relação à colocação do Deputado
Danilo Forte, eu acho que a resposta serve também para o Deputado Cajado e para
a Deputada Rose de Freitas.
Para termos uma ideia, nós tínhamos, com o relatório dos quatro Ministérios,
1 bilhão e 4. São 137 emendas, 1.500 emendas. Nós usamos o critério de 70% do
IDH, e deu uma média de 4 milhões e qualquer coisa para cada Estado. Então, não
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tem como. E eu sugiro a cada um... E eu acho que é justo, e o valor que a gente tem
é muito baixo.
Só para se ter uma ideia, esse remanejamento é de 200 milhões. Então, não
temos como, Deputado Danilo, fazer uma emenda do número que seria necessário
para o seu Estado, porque a gente tem 200 milhões como um todo para atender
todos os Deputados. Para se ter uma ideia, eu tentei ser justo e usar o critério de
70% de toda as emendas usando o critério de IDH.
Então é isso que foi possível ser feito. Sugiro agora aos novos Deputados que
façam esse apelo, que talvez possa ter uma manobra maior junto ao Relator-Geral.
Então, o número nosso, Deputado, realmente é muito pequeno, e eu tentei ser o
mais justo possível com todos os Estados.
É isso, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lobão Filho) - Obrigado, Senador Wilder.
O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ - Sr. Presidente.
O SR. SENADOR WILDER MORAIS - Presidente, eu quero ler só o Adendo
do apresentado, o texto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lobão Filho) - Passo a palavra novamente
ao Senador Wilder Morais. Logo a seguir passo a palavra para V.Exa.
O SR. SENADOR WILDER MORAIS - Adendo ao relatório setorial
apresentado para a Área Temática IV, da PLOA 2014.
O anexo demostra alterações efetuadas aos valores atendidos das emendas
que constam originalmente do anexo sem número denominado e emendas coletivas
de apropriação, pela aprovação, aprovação parcial do relatório apresentado.
Adendo nº 2, ao relatório setorial apresentado da Área Temática IV, da PLOA
2014.
O anexo demonstra as alterações efetuadas nos valores de atendimentos das
emendas que constam do anexo. As decisões contidas nesse Adendo nº 2 se
sobrepõe às do Adendo nº 1.
É isso, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lobão Filho) - Obrigado, Senador Wilder
Morais.
Passo a palavra agora ao Deputado Marçal Filho.
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Convido o Deputado Marçal Filho para a Mesa...
O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lobão Filho) - Passo a palavra ao ...
Perdão, Senador Anibal. Com a palavra o Senador Anibal Diniz.
O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ - Eu quero pedir a V.Exa. a possibilidade de
fazer também o relatório do PPA, que está pronto para ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lobão Filho) - Respondo já a V.Exa.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lobão Filho) - Concedo a palavra ao nobre
Deputado Domingos Sávio.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Por uma precaução, eu quero fazer
aqui uma questão de ordem.
Quero pedir a V.Exa., que tem conduzido, especialmente nos momentos de
maior tensão, com equilíbrio, com respeito, e, acima de tudo, pautando-se pela
legalidade, se nós não cuidarmos disso, não vamos prestar nenhum serviço ao País,
nós vamos prestar um desserviço ao País. É claro que, com o propósito de
conseguirmos dar ao País um Orçamento para o ano que vem ainda este ano,
dando maior tranquilidade aos mercados, dando maior condição de governabilidade
ao País, nós não estamos aqui para fazer a oposição de quanto pior melhor.
Estamos dando esse testemunho a cada minuto. No próprio processo de leitura, um
sub-Relator do PSDB abriu mão do prazo regimental. No acordo fizemos isso.
Estou fazendo este preâmbulo para destacar algo que é inegociável, porque
está na Constituição: não há como levar os relatórios, sem serem votados na
Comissão, para apreciação. A Constituição é clara: o Congresso apreciará o
Orçamento após parecer da Comissão, não do Relator. Da Comissão.
A Comissão está lendo atentamente, mas não votou. Portanto não há parecer
de Comissão sobre nenhum sub-relatório, e muito menos do Relatório final, que nem
conhecemos.
Então, eu estou antecipando isso porque, nesse clima de acordo, podem
estar iludidos de que nós vamos fazer acordo para simplesmente ler os relatórios
preliminares e, simplesmente, esta Comissão deixa de ter sentido; não vota nem os
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preliminares, nem representa o Relatório Final, e faz-se uma manobra para levá-lo
ao plenário. Chegou isso ao meu ouvido.
Se estão tentando fazer isso, é bom que o Brasil inteiro saiba de antemão que
estará judicializado o Orçamento do ano que vem com graves prejuízos para o País,
e não por culpa da Oposição, porque nós estamos alertando para isso.
Não tem cabimento esta Casa simplesmente rasgar a Constituição brasileira;
tornar a Comissão de Orçamento algo sem maior importância.
Nós estamos dando uma demonstração clara de esforço coletivo para o
acordo. Vamos continuar assim. Se V.Exa. nos convocar para estar aqui sexta-feira,
sábado, segunda-feira, na véspera do Natal, sugerimos — e parece que já há até
uma previsão de convocação do Congresso para segunda-feira, dia 23, que é o
limite regimental —, aqui estaremos com o espírito de construir acordo, mas não
para rasgar a Constituição. Se tentarem votar no plenário, sem parecer desta
Comissão...
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Não pode! Não pode!
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Não pode, mas já disseram, viu,
Deputado Cajado, que vão fazer essa manobra.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Não pode! Não pode!
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Então, a gente está alertando, Sr.
Presidente.
Concluo, fazendo um apelo a V.Exa.: que use a autoridade, o espírito
republicano que tem norteado as suas ações, para deixar claro que não será a
Oposição, um ou outro Deputado... Faço um apelo a todos os partidos: não vamos
permitir que façam isso com o Congresso Nacional; não vamos permitir que façam
isso com esta Comissão Mista.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Não pode!
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Os pareceres terão que ser
votados, inclusive, é claro, o parecer do relatório final.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado Domingos Sávio,
para responder a V.Exa., perceba: se houvesse a intenção desta Presidência de
encaminhar ao Presidente Renan Calheiros esses relatórios, eu, a rigor, nem
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precisaria da leitura deles. Eu enfrentaria, vamos dizer, um embate jurídico e os
encaminharia para o Senador Renan Calheiros.
Esse esforço que nós estamos tentando fazer aqui... Eu volto a parafrasear
uma frase minha: é minha responsabilidade aqui o fracasso desta Comissão. Mais
do que o de todos vocês, é o meu fracasso. Então, eu lutarei com todas as minhas
forças para que isso não ocorra; com todas as minhas forças para que isso não
ocorra.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Questão de ordem, Sr. Presidente.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, tem que
esclarecer as coisas e colocá-las nos seus devidos lugares.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Com a palavra a Deputada
Rose de Freitas e, logo em seguida, o Deputado Danilo Forte.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Eu sei a preocupação do
Deputado, conheço, e toda vez que ele apela para o espírito republicano, o dele vem
em primeiro lugar.
Eu quero dizer que não é possível fazer isso. E nem eu estaria sentada para
colaborar com encenação desta natureza. Desculpe, mas têm que ser votados os
relatórios setoriais; senão, não podem ser levados ao plenário. Então, não tem que
ter essa preocupação. É melhor que a gente dê o passo consciente de que estamos
aqui construindo o diálogo necessário para caminharmos e darmos outro passo.
E com terrorismo, quem baixou o terrorismo na cabeça de V.Exa., inabilmente
o fez, porque é só ler as normas da Casa, o Regimento, que vai entender que não
pode.
Obrigada.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Obrigada, Deputada. V.Exa. tem de
minha parte toda confiança, porque sei que a sua história diz bem a sua seriedade, o
seu compromisso com o País.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Antes de passar a palavra ao
Deputado Cajado, o Deputado Danilo Forte pediu pela ordem primeiro.
Com a palavra o Deputado Danilo Forte.
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O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, dentro dessa postura
nossa aqui, a gente tem sempre perpassado o Regimento da Casa. Está havendo
votação nominal agora na Câmara dos Deputados, e nós aqui fazendo sessão de
leitura da CMO, o que é impeditivo na hora que está tendo votação em uma das
Casas. Como é que o senhor encaminha essa situação?
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu havia sondado o Deputado
Marçal, que perguntou a V.Exa. se haveria algum óbice em relação à leitura do
relatório dele. Foi-me comunicado que V.Exa. havia anuído com a leitura do relatório
dele.
Por determinação da unanimidade, eu continuaria a leitura. Se V.Exa.
manifestar o posicionamento contrário, eu vou suspender a sessão novamente.
Então, depende de V.Exa. anuir ou não.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu acho que a gente podia pelo menos
voltar; voltar às 18h30min e fazer a leitura.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Por um acordo feito com o
Senador Walter Pinheiro, que havia feito alguma conversa com V.Exa., não teríamos
nem a sessão de 18h30min. Nós faríamos a de amanhã, às 11 horas. Eu acho que
facilitaria a vida de todo mundo aqui.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Então, pronto. Concordo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Então, passo a palavra ao
Deputado Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, queria apenas falar
sobre essa dúvida que foi levantada para podermos sobrestar as decisões da CMO
com relação aos relatórios setoriais e o Relator-Geral. O técnico da Comissão, aqui
da CMO...
Eu quero ressaltar que os técnicos da Comissão Mista de Orçamento não têm
nenhuma tendência política. Quando eles falam algo, é porque eles têm
embasamento para dizê-lo. E me foi informado, eu pedi a confirmação do
Democratas, e eles disseram que é uma regra constitucional. Não é passível de
acordo não votarmos aqui na Comissão os relatórios preliminares e o Relatório
Geral. Têm que ser votados na Comissão para irem ao plenário do Congresso
Nacional, porque é uma regra estabelecida no art. 166.
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Portanto, se V.Exa. ou encaminhar para o Presidente do Senado e do
Congresso, Renan Calheiros, ou, através de um entendimento, desejar fazê-lo, não
o faça, porque será anulado judicialmente. Este Orçamento não terá nenhum valor.
Então, eu quero alertá-lo, porque eu mesmo achava que nós deveríamos
perpassar pelo fim de semana — este agora, se possível — para podermos adiantar
os prazos dos entendimentos. Mas, se não for possível, amanhã V.Exa. terá que
fazer um esforço concentrado o dia inteiro, possivelmente talvez até na sexta-feira
de manhã, e chamar reuniões, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e quinta-feira
da semana que vem, porque, senão, nós teremos dificuldades em efetivamente
deixar o Plenário do Congresso em condições de votar se não fizermos em todos os
relatórios setoriais e no Relatório Geral. E nós ainda estamos longe do
entendimento.
Veja que, até para procedermos à leitura, estamos tendo dificuldade. Eu acho
que o PMDB é uma dificuldade, mas vejo também que outros partidos da base estão
insatisfeitos. No entendimento do conhecimento e da amizade que nós temos,
colocando que as disposições estão até atendidas... Absolutamente não estão
atendidas. Nós queremos é que sejam feitos os relatórios, que sejam discutidos e
aprovados para que os entendimentos sejam feitos com o Relator e o Governo. Não
adianta porque, se se tentar impedir a votação dos relatórios, dos entendimentos
com as bancadas, como está se tentando, nós não teremos tempo nenhum de votar
o Orçamento.
Então, aqui está se tentando uma estratégia equivocada. A base, que está
insatisfeita, que quer fazer um entendimento com o Governo, tem que fazê-lo no
plenário do Congresso e não aqui na CMO. A CMO tem que preparar tecnicamente
tudo para que os entendimentos políticos sejam feitos, ou não, no plenário. Agora,
prejudicar o trabalho dos Relatores, das bancadas que apresentaram as suas
emendas e do próprio Relator-Geral, é algo que eu não entendo como pode se
confundir tecnicamente com essa postura política. Postura política tem seu
momento, porque esta é uma Casa política. Tem seu momento, sua fase e não é
agora.
É por isso que nós da Oposição estamos permitindo que se façam todas as
fases acontecerem, que já foram atrasadas por conta da falta de entendimento da
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LDO com a questão da PEC do Orçamento Impositivo. Esta para mim é a forma
inteligente de se atuar: não colocando no nosso colo um problema que é do
Congresso Nacional e do Governo com o entendimento político.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Peço a V.Exa. a gentileza de
fazer minhas as suas palavras ipsis litteris, do início ao fim.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Com toda a autoridade de V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Com a palavra o Deputado
Jorge Bittar.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, a primeira coisa que eu
gostaria de abordar é sobre os nossos procedimentos aqui.
Há alguma razão especial para nós não continuarmos lendo a partir das 18
horas hoje, para acelerarmos esse processo, na linha de preocupação dos
Parlamentares?
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu vou explicar a V.Exa.: a
leitura, por si só, é inócua sem a votação.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sim, eu sei disso. Mas abre o período
para os destaques, para os entendimentos e a gente fica...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - O período dos destaques já
está aberto. A votação, eu acredito, deverá passar por um acordo com a bancada do
PMDB na Câmara. Então, me foi dito aqui pelo Senador Walter Pinheiro que haverá
amanhã uma reunião do Vice-Presidente da República, do PMDB, com algumas
lideranças, no sentido de harmonizar essas divergências que estão ocorrendo.
Essa reunião está marcada para as 9 horas. Portanto, eu estou marcando
uma aqui nesta Comissão às 11 horas porque, tendo sido resolvidas todas as
divergências e as pendências nessa reunião de amanhã, nós não teremos problema
nenhum de lermos os dois relatórios finais e votarmos.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Eu entendo perfeitamente, mas
podíamos ler já também agora. Nada nos impediria que tudo isso ocorresse, mas
com os relatórios já lidos. São alguns minutos que a gente ganha, não é?
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Mas, perceba — é importante
ressaltar — que nós estamos conflitando com a Ordem do Dia. Então, a rigor, pelo
Regimento, o Deputado Danilo Forte tem razão. Ele aquiesceu à leitura até do
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Marçal Filho. Se ele aquiescer à leitura dos últimos dois relatórios, nós os leremos.
Mas isso depende do posicionamento dele
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Está bom.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) – E se ele levanta ainda a
questão de ordem e a mantém, eu vou permanecer com a reunião — até o Marçal.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Deputado Danilo, o importante é a
votação. A leitura... Nós vamos em frente, a gente lê e já fica...
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Não, vamos deixar para amanhã. Os
outros Deputados e Senadores querem ouvir a leitura.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Está bom. Tudo bem, eu não vou
insistir nisso.
Então, eu quero me dirigir ao nosso relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Ainda para discutir o relatório
do Senador Wilder.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - É.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Então, antes do relatório do
Deputado Marçal, passo a palavra ao Deputado Bittar, para discutir o relatório do
Senador Wilder.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Eu gostaria de saber qual a razão da
rejeição de uma emenda da bancada do Rio de Janeiro e de várias emendas da
Comissão de Ciência e Tecnologia.
O SR. SENADOR WILDER MORAIS - O que foi cortado, Deputado, foi
emenda de remanejamento. Nós estivemos com todos os Ministérios. Isso foi uma
orientação, no sentido de que não se fizéssemos remanejamento porque isso
prejudicava. Ia ser contingenciada...
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - O critério foi esse?
O SR. SENADOR WILDER MORAIS - Foi esse. Então, foram rejeitadas todas
as emendas.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Foram rejeitadas as emendas de
remanejamento.
O SR. SENADOR WILDER MORAIS – As de remanejamento.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Está ótimo, tudo bem.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Então, podemos prosseguir,
Deputado Bittar? (Pausa.)
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR – Sim.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Então,

com

a

palavra

o

Deputado Marçal Filho, Relator da Área Temática nº 2, de Saúde.
O Relator Setorial está com a palavra para a apresentação do seu relatório. O
prazo de destaque está iniciado, conforme estabelece o inciso I, do art. 6º do
Regulamento Interno da CMO.
Portanto, com a palavra o Deputado Marçal Filho.
O SR. DEPUTADO MARÇAL FILHO - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Congressistas, por designação do Presidente da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, coube-nos a honrosa missão de relatar a
proposta orçamentária do órgão Ministério da Saúde para o ano de 2014, aí
incluídos os programas de trabalho das unidades orçamentárias a ele vinculadas
direta ou indiretamente.
Análise da Proposta Orçamentária.
A proposta de orçamento da União para 2014 reserva ao Ministério da Saúde,
no âmbito do Orçamento da Seguridade Social, recursos da ordem de 100,3 bilhões
de reais.
O valor proposto para 2014, 100,3 bilhões de reais, apresenta pequeno
decréscimo em relação à dotação do Ministério da Saúde autorizada para 2013, que
foi de 100,6 bilhões.
Quanto aos valores empenhados em 2011 e 2012, percebe-se crescimento,
respectivamente, em 2011, 27,7% e, em 2012, 15,5%.
O Fundo Nacional de Saúde — FNS responde por 91,5% do total e
praticamente manteve o montante de recursos programados para 2013. A FUNASA,
por sua vez, sofre redução de 7,4% em comparação com as dotações autorizadas
para o exercício corrente. Entretanto, deve-se ressaltar que parte significativa das
emendas aprovadas pelo Congresso Nacional ocorre na área de atividade do Fundo
Nacional de Saúde e da FUNASA, o que amplia as dotações dessas unidades.
Principais repasses automáticos no Fundo Nacional de Saúde
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A Constituição, em seu art. 198, estabelece como diretriz do Sistema Único
de Saúde a descentralização, com direção única, em cada esfera de Governo,
dando efetividade à diretriz, à Lei n° 8.080/90 e à Lei n° 8.142/90, as quais
regularam as transferências intergovernamentais de recursos da saúde para o
atendimento e funcionamento do SUS.
Segundo tais normas, as dotações para cobertura das ações e serviços de
saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal devem
ser alocadas no Fundo Nacional de Saúde, conforme art. 2°, inciso IV, da Lei n°
8.142/90, e tais recursos devem ser repassados de forma regular e automática aos
entes federados, conforme o art. 3° da Lei n° 8.142/90.
Trata-se de regra de exceção que afasta a formalização de convênios e
garante a automatização das transferências com a regularidade necessária para o
funcionamento do Sistema.
Submetidos a tal espécie de transferência encontram-se os procedimentos de
média e alta complexidade.
Ações que concentram 36 bilhões e 300 milhões de reais dos recursos do
Ministério: as ações de medicamentos, que alcançam 7,1 bilhões; e o piso de
atenção básica, com 16,65 bilhões.
Piso Constitucional
A Emenda Constitucional n° 29, de 2000, Emenda da Saúde, foi
regulamentada pela Lei Complementar n° 141, de 2012. No âmbito da União, a
norma manteve a previsão de que o valor a ser aplicado em um exercício tomasse
por base o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro
anterior, base móvel, acrescida da variação nominal do Produto Interno Bruto do ano
anterior.
A Lei Complementar nº 141/2012 também afastou a subjetividade sobre a
definição de ações e serviços públicos de saúde para fins de cômputo no piso
constitucional, fixando regras, diretrizes e condições para identificar as despesas
passíveis de serem consideradas nos recursos mínimos a serem aplicados.
Dotações do PLOA 2014 computáveis para fins do piso constitucional.
Durante a apreciação do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2013, o
Congresso Nacional manifestou-se sobre a aplicação da Lei Complementar nº 141,
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de 2012, e consolidou entendimentos sobre as despesas que poderiam ser
consideradas para fins de piso constitucional.
O PLOA 2014 apresenta-se em consonância com esse entendimento.
Contudo, recentemente, ao apreciar o PLN 14, de 2013, o Parlamento brasileiro
também afastou do cômputo do piso constitucional despesas realizadas a título de
contribuições e/ou doações a países ou organismos internacionais.
O citado projeto de lei tratava de crédito especial encaminhado com a
finalidade de inserir programação no orçamento vigente para o atendimento de
doações e contribuições à Aliança Global para Vacinas e Imunização — GAVI, e à
Central Internacional para Compra de Medicamentos — UNITAID, conforme
autorizado pela Lei nº 2.413, de 2011.
Ao apreciar o crédito, a Comissão Mista de Orçamentos Públicos e, em
seguida, o Congresso Nacional, consideraram que tais despesas não atendem aos
requisitos exigidos pela LC nº 141, de, 2012.
Deve se esclarecer que as despesas não classificadas como ações e serviços
públicos de saúde continuam a ser despesas do setor, porém, não computáveis no
piso constitucional da saúde. O montante mínimo projetado para a saúde em 2014,
segundo as estimativas do PIB, é da ordem de 90,1 bilhões. Portanto, a proposta
encaminhada pelo Poder Executivo atende ao mínimo constitucional.
Piso constitucional da saúde para 2014 com emendas.
Com atendimento de emendas individuais e coletivas ao setor, as dotações
classificadas como ações de serviços públicos de saúde para fins da Lei
Complementar nº 141, de 2012, são ampliadas. Além da alocação de recursos
novos, o cancelamento de dotações para atendimento de emendas coletivas
ensejou a ampliação dos recursos passíveis de cômputo no mínimo constitucional. O
total de recursos novos alocados é da ordem de, aproximadamente, 5,16 bilhões,
dos quais, 5,14 bilhões são em ações de serviços públicos de saúde.
As emendas apresentadas.
Ao plano de trabalho do Ministério da Saúde foram apresentadas 3.345
emendas, sendo 89 coletivas e 3.256 individuais, com pleitos da ordem de 12,87
bilhões.
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Das emendas coletivas, 87 foram de apropriação e duas de remanejamento.
Dentre as de apropriação, 81 são de autoria de bancadas estaduais e seis de
comissões, sendo duas da Câmara dos Deputados e quatro do Senado Federal.
A maior demanda por unidade orçamentária ocorreu no Fundo Nacional de
Saúde, que recebeu 3.213 emendas. Em seguida, a Fundação Nacional de Saúde,
com 118 emendas; e a FIOCRUZ, com 12.
Atuação desta relatoria no atendimento às emendas.
No atendimento das emendas tanto individuais quanto coletivas foram
mobilizados recursos da ordem de 5,98 bilhões, dos quais 5,16 bilhões representam
acréscimos efetivos à programação do setor por constituírem recursos oriundos da
reserva de contingência e de reestimativa de receitas. Os 822,4 milhões restantes
advieram do remanejamento de investimentos e inversões financeiras do Ministério
da Saúde passíveis de utilização por esta relatoria setorial, nos termos do inciso VII
da parte especial do parecer preliminar.
Tal remanejamento, que representa cerca de 16,1% da programação de
investimentos do setor, seguiu critério seletivo, em comum acordo com o Ministério
da Saúde.
No que diz respeito às emendas individuais, todas foram integralmente
aprovadas, o que implicou a utilização de 4,5 bilhões de reais.
Para atender aos pleitos das bancadas e comissões, foi utilizado 1,5 bilhão,
valor bem inferior aos pleitos de 8,37 bilhões solicitados. Mesmo diante da escassez
de recursos, buscamos ouvir a todos que nos procuraram sempre perseguindo o
equilíbrio e a justiça nas alocações dos escassos recursos — assim reconhecido por
este Relator.
Para as emendas de Comissão prevaleceu o critério de mérito na alocação
dos recursos, sendo destinado um total de 150 milhões de reais. Quanto à
distribuição, foi conferida preferência — no âmbito do Fundo Nacional de Saúde —
àquela destinada ao fomento de laboratórios públicos oficiais. E, na Fundação
Nacional de Saúde, optamos por alocar os recursos de forma igualitária entre ações
de esgotamento sanitário, abastecimento de água e resíduos sólidos.
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Os recursos restantes foram alocados às emendas de apropriação das
bancadas estaduais, segundo critério técnico e de mérito, respectivamente, na
proporção de 63,3% e 36,7%.
O critério técnico levou em consideração a média aritmética entre a população
da unidade da federação, o inverso do Índice de Desenvolvimento — IDH de cada
unidade da federação e a quantidade de emendas apresentadas à área temática.
Temos algumas correções de erros e omissões na programação do setor.
Conforme determina a Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, os
Relatores somente puderam apresentar emendas à programação da despesa com a
finalidade de corrigir erros e omissões de ordem técnica ou legal.
A análise da programação do setor apontou as seguintes inadequações
técnicas que mereceram correção: reclassificação da modalidade de aplicação fundo
a fundo na ANVISA, para transferências a Estados e a Municípios — é a Emenda nº
8.002.0001 —; reclassificação do identificador de uso das ações "Contribuição à
Agência

Internacional

de

Compra

de

Medicamentos

para

Países

em

Desenvolvimento — UnitAid" e "Contribuição à Aliança Global para Vacinas e
Imunização Grave para o Código 0" — Emendas nºs 8.002.0002 e 8.002.0003.
Manutenção da Ação nº 2.016, "Funcionamento do Conselho Nacional de
Saúde", que novamente estava sendo aglutinada à Ação 20YM "Ampliação das
Práticas de Gestão Participativa de Controle Social e de Educação Popular em
Saúde e Implementação de Políticas e Promoção da Equidade". Emenda nº
8.002.004.
Voto do Relator:
Diante de todo o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 009, de
2013, do Congresso Nacional, no que concerne às unidades orçamentárias do
Ministério da Saúde, com as alterações decorrentes das emendas aprovadas.
Este é o voto do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Marçal
Filho.
Antes de suspender esta reunião, eu gostaria de fazer um registro a todos os
presentes: os dez Relatores Setoriais que apresentaram os seus relatórios, bem
como todos os consultores desta Comissão e os membros desta Secretaria
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trabalharam todo este final de semana — e eu fui testemunha — e trabalharam
todas as madrugadas das últimas semanas.
Portanto, eu não tenho como não enaltecer o trabalho de todos os Srs.
Relatores, com todo o sacrifício que fizeram. Vou usar o Deputado Marçal Filho
como exemplo para falar de todos os dez.
O Deputado Marçal Filho, no interior do seu Estado, percorrendo,
provavelmente já em campanha, os Municípios, atento e preocupado com o
relatório, fez contado permanente com a assessoria, sem um minuto desperdiçado
na sua dedicação em fazer com que esses relatórios fossem possíveis de serem
lidos hoje.
Então, eu quero agradecer a todos os Srs. Relatores que dedicaram esse
árduo trabalho ao seu País e agradecer à Consultoria que propiciou que esse
trabalho pudesse ter sido feito.
Então, é o registro que faço, em nome da Presidência desta Comissão.
Suspendo os trabalhos e convoco a todos para continuarmos, amanhã, às 11
horas.
Muito obrigado. (Pausa.)
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS – Sr. Presidente, cite o nome, por
favor, dos Relatores.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) – Acatando a sugestão da
Deputada Rose de Freitas, que é muito boa, vou citar nominalmente todos os
Relatores: Senadores Acir Gurgacz, Wilder Morais, Ricardo Ferraço e João Vicente
Claudino; Deputados Marçal Filho, Aelton Freitas, Weliton Prado, Raimundo Gomes
de Matos, Nelson Meurer e Junji Abe.
Muito obrigado a todos.

43

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 2243/13
12/12/2013

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Declaro reiniciada a 11ª
Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 30, de
2013, pauta esta alterada.
Informo que as matérias estão acessíveis nos terminais de pauta eletrônicos
localizados nas bancadas.
Conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 4 e abril de
2008, fica dispensada a leitura dos expedientes, que serão transcritos nas notas
taquigráficas desta reunião. Informo ainda que a lista com os expedientes será
enviada através do Correio Eletrônico aos gabinetes dos membros e das Lideranças
partidárias.
Relatório Setorial da Área Temática nº 9 — Agricultura e Desenvolvimento
Agrário. O Relator Setorial é o Senador João Vicente Galdino, Relator ad hoc
Deputado Cláudio Cajado. O Relator Setorial está com a palavra para apresentação
do relatório e da errata.
O prazo de destaques está iniciado, conforme estabelece o Inciso I do art. 60.
Com a palavra o Deputado Cajado.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Questão de Ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Pela Ordem, Deputado Danilo
Forte.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Primeiramente eu acho que é
importante, na abertura dos trabalhos de hoje, a gente reconhecer uma grande
vitória na Comissão Mista de Orçamento, uma grande vitória do Congresso
Nacional, uma grande vitória do Parlamento brasileiro, que foi o acatamento, por
parte do Governo, em relação ao cumprimento da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi construída por todos nós, que teve
uma construção consensual, inclusive dirigida pelo Sr. Presidente desta Comissão,
no sentido de dar autonomia, de dar exatamente ao País uma nova relação entre o
Poder Legislativo e o Poder Executivo, na medida que há o respeito à dignidade nas
duas Casas e o compromisso em relação ao cumprimento do Orçamento Impositivo.
O pronunciamento da Presidente da República ontem à noite e o
pronunciamento da Ministra das Relações Institucionais, em uma reunião com a

1

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 2243/13
12/12/2013

bancada do PMDB na Casa do Presidente Henrique Eduardo Alves, constatam a
construção de uma nova disciplina de relação, que vai ser benéfica para todos nós.
Diante desse fato, é necessário esclarecer que a nossa postura foi política.
Em todos os momentos nós tivemos aqui uma postura política, exatamente no
sentido de fazer valer aquilo que nós votamos, porque o pior dos mundos seria nós
aprovarmos aqui uma lei de diretrizes orçamentárias e nós mesmos nos deixarmos
ser atropelados pelos fatos e simplesmente nos apequenarmos diante da imposição
do momento, em detrimento exatamente daquilo que nós votamos, daquilo que é a
grande bandeira do Congresso Nacional, inclusive empunhada pelo Presidente
desta Casa.
Então, nós temos aqui que ressaltar, reafirmar, comemorar essa grande
vitória nesse entendimento que foi construído, nessa sinalização que foi, inclusive,
oriunda de uma intermediação direta do Vice-Presidente da República, Presidente
Honorável do PMDB, Michel Temer, com a complacência e a compreensão por parte
da Presidente da República, Dra. Dilma Rousseff.
Por outro lado, nós temos também aqui agora que fazer com que esta
Comissão conclua os seus trabalhos sem a geração de nenhum infortúnio, de
nenhuma pendência, nem do ponto de vista dos questionamentos, nem do ponto de
vista da judicialidade de qualquer procedimento.
Então, nós temos uma proposição que é exatamente o sentido da Questão de
Ordem que eu faço: que a gente concluísse agora pela manhã a leitura dos
relatórios setoriais, fizesse uma reunião dos Líderes da Comissão Mista de
Orçamento com V.Exa., Presidente da Comissão, para traçar um cronograma de
votação desses relatórios setoriais e também a conclusão do trabalho a ser feito
pelo Relator-Geral, Miguel Corrêa, para que possamos ter o prazo exequível até
semana que vem, conforme o planejamento traçado no acordo que foi feito,
inclusive, com a Secretaria de Relações Institucionais e a Presidência da República
nos procedimentos de votação.
Então, a questão de ordem nossa é no sentido de que orientássemos no
sentido da conclusão das leituras dos relatórios setoriais agora pela manhã,
fizéssemos uma reunião no final desta reunião ou no início da tarde com os Líderes
para traçar a votação dos relatórios setoriais, que poderíamos concluir até amanhã,
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e deixássemos livre para que o Relator-Geral possa preparar a sua peça, que é
fundamental, para que se possa fazer o fechamento do nosso trabalho, o
fechamento do Relatório Geral da União, de que o País precisa, porque é mesmo
necessário em um momento como este de recuperação de credibilidade do País no
mercado financeiro, e também para que a gente possa concluir esse bom
andamento, com a LOA culminando com a LDO, para dar mais eficiência e
efetividade ao Orçamento. Esperamos que a gente possa concluir o trabalho da
Comissão, fortalecendo a Comissão, fortalecendo o Congresso Nacional e lhe dando
esse importante papel, que são os procedimentos de votação.
Esta é a nossa questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Danilo
Forte.
Eu gostaria de registrar aos Parlamentares presentes e ao próprio Deputado
Danilo Forte, que não deve ter conhecimento do que aconteceu agora de manhã, e
também ao Senador Walter Pinheiro, que ficou decidido com o Relator da receita
fazer uma reestimativa da receita que nós teremos que colocar aqui em votação,
para dar ao Deputado Miguel Corrêa condições de ter um maior volume de recursos,
a fim de que ele possa fazer o seu relatório de acordo com os interesses desta
Comissão.
Em segundo lugar, hoje, eu tive a oportunidade — a 15 minutos atrás — de
me encontrar com o Presidente da Câmara, Deputado Henrique Eduardo Alves, e
com o Líder Eduardo Cunha, que me comunicaram, formalmente, que não há mais
nenhuma restrição, do ponto de vista da votação dos relatórios setoriais. Portanto,
eu vou ler os relatórios setoriais e coloca-los em votação nesta sessão, por
indicação do seu Líder e do Presidente Henrique Eduardo Alves.
Portanto, eu passo a palavra ao Deputado Cajado para fazer a leitura do seu
relatório.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, eu não estou dizendo
que vou obstruir a votação dos relatórios setoriais não. O que eu estou querendo
apenas é que a gente faça um cronograma de trabalho para concluir os trabalhos da
mesma forma que nós começamos, com harmonia, com respeito à Comissão, e que
a gente cumpra todos os procedimentos.
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Então, eu achava importante que a gente fizesse uma reunião de Líderes
exatamente para abalizar isso. É só isso que eu estou pedindo a V.Exa.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado Domingos Sávio.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu estou até de acordo que se faça
a leitura, mas eu não concordo com a votação antes que nós tenhamos uma reunião
de Líderes, para que possamos ajustar algumas questões. Há algumas questões
que não estão claras. O entendimento tem sido sempre a tônica para que possamos
avançar nesta Comissão.
Se chegamos até a esse ponto, V.Exa. sabe que foi fruto de acordo. Mas os
acordos precisam ser cumpridos, e para isso a gente precisa ter clareza de como
será a condução. Eu não vejo aqui o Relator. Seria importante ouvi-lo. Nós estamos
afunilando para algumas questões. Temos tópicos que ele manifestou-se propenso a
acolher, mas nós ainda não temos clareza disso. E eu gostaria que nós
pudéssemos, nessa linha, fazer uma breve reunião. Eu acredito que, com poucos
minutos, a gente possa avançar no entendimento e, em razão dele, criarmos o
ambiente adequado para concluirmos a votação de todos os relatórios, aí até de
forma simbólica, senão nós vamos ficar nos arrastando aqui. Acredito que os outros
colegas também devam ter...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado Domingos Sávio, eu
vou acolher a sugestão de V.Exa. de fazermos uma reunião de poucos minutos após
esta reunião. Nós vamos fazer a leitura. Eu acho que o mais importante neste
momento é votarmos a reestimativa da receita, que é de interesse de todo o
Congresso, e logo a seguir, nós faremos uma pequena interrupção para fazermos
uma reunião de Líderes.
Com a palavra o Deputado Cajado para fazer a leitura do seu relatório.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, relatório da
Relatoria da Área Temática IX — Agricultura e Desenvolvimento Agrário, sobre o
PLN 2014, PLOA melhor dizendo, constante do PL 9, de 2013, encaminhado por
meio de Mensagem Presidencial nº 76, de 2013, Congresso Nacional, que estima
receita e fixa despesas da União para o exercício financeiro de 2014, na parte
referente aos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento — MAPA, do
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Desenvolvimento Agrário — MDA, e da Pesca e Aquicultura — MPA, seus órgãos,
entidades e fundos.
Por designação de seu Presidente, na forma do art. 15, da Resolução 1,
recebemos a missão ad hoc de examinar e relatar as peças orçamentárias
concernente à Temática IX — Agricultura e Desenvolvimento Agrário do referido
projeto de lei, compreendendo as matérias relativas ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento — MAPA —; ao MDA e ao MPA e suas unidades
orçamentárias.
O montante programado para 2014 é de 14 bilhões e 600 milhões de reais,
sendo 12 bilhões e 600 milhões do Orçamento Fiscal e 2 milhões do Orçamento da
Seguridade Social e mais 36 milhões e 400 mil reais do Orçamento de Investimento
das Estatais.
Os detalhes da programação desses três órgãos serão analisados a seguir,
em ampla demonstração no relatório que foi colocado à disposição nas mesas dos
Srs. Congressistas.
A Relatoria da Área Temática IX recebeu 662 emendas para análise, sendo
que 661 de apropriação e 1 de remanejamento. Das emendas de apropriação, 628
são individuais e 33 coletivas, sendo 24 de bancadas estaduais e 9 de Comissões,
das quais 5 de Comissões da Câmara dos Deputados e 4 de Comissões do Senado
Federal.
O valor total solicitado por essas emendas de apropriação alcançou 4 bilhões
e 880 milhões, sendo 1 bilhão e 830 milhões de bancadas estaduais, 2 bilhões e 450
milhões de Comissões e 595 milhões de emendas individuais.
A emenda de remanejamento, apresentada pela Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária do Senado Federal, totalizou 50 milhões de reais. Não foram
apresentadas emendas à programação de investimentos das estatais.
Registramos, também, que as Emendas de nº 81000010, 81000011,
81000049 e 81000050, do Relator-Geral, tiveram a finalidade de efetuar troca de
fontes, não afetando, portanto, os valores de programação da área.
Ajustes e adequações nas emendas.
Considerando-se as limitações constitucionais, bem como as estabelecidas
no Parecer Preliminar nº 9, de 2013, do Congresso Nacional, e na Resolução nº 1,
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nós procuramos superar eventuais incorreções técnicas encontradas em algumas
proposições apresentadas, com os objetivos de compatibilizar as propostas com a
estrutura orçamentária do projeto de lei e de minimizar os entraves na fase de
execução da programação orçamentária emendada.
A Resolução nº 01, por outro lado, prevê o exame e a apreciação preliminar
da admissibilidade das emendas antes do início da discussão do correspondente
relatório setorial.
Como o relatório do Comitê de Exame de Admissibilidade de Emendas, o
CAE, sobre as emendas coletivas de apropriação somente será votado pela CMO
após a entrega desse relatório setorial, somente após a votação desse relatório é
que será possível verificar, de forma definitiva, a conformidade das emendas
apresentadas a essa área temática.
No caso da Emenda de Remanejamento nº 60120005, sugerimos que o
Presidente da Comissão Mista de Orçamento declare sua inadmissão, por contrariar
os art. 45 e 47, incisos II e IV, da Resolução nº 1.
Quanto às emendas individuais, consideramos que todas estão em
conformidade com as leis e normas orçamentárias e financeiras vigentes.
As emendas coletivas, por outro lado, por se constituírem em instrumento de
inegável valor para o aperfeiçoamento da ação do Estado em termos de políticas
públicas de caráter nacional e regional, mereceram nossa atenção especial.
Pelo inegável mérito, mas em razão da limitação de recursos, nós as
acolhemos parcialmente. Os recursos foram distribuídos de forma equilibrada, com a
dimensão da oferta e da demanda do setores agrícola, agrário e da pesca de cada
Estado. Consideramos também, na referida distribuição, o princípio da redução das
desigualdades inter-regionais. Utilizamos, no modelo de simulação, indicadores
construídos com informações oficiais do IBGE, tais como área utilizada com
lavouras, população total residente e Produto Interno Bruto per capita. A motivação
política das diversas bancadas em apresentar emendas a essa área temática foi por
nós interpretada como critério adicional para promover ajuste no atendimento de
suas respectivas demandas.
As emendas individuais foram consideradas meritórias e aprovadas em sua
totalidade.
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Esta Relatoria contou com um total de 856 milhões, recebidos do RelatorGeral, para o atendimento das emendas apresentadas, sendo 595 milhões para as
emendas individuais e 261 milhões para as emendas de bancada e de Comissões.
Verificando que os recursos destinados ao atendimento das emendas
coletivas se apresentavam insuficientes para atender às expectativas das
Comissões e das bancadas, optamos por promover parte dos cancelamentos
permitidos pelo item 30, I e II, da Parte B do parecer preliminar, no montante de 183
milhões.
Eu quero corrigir, porque o que está exposto no relatório é 172 milhões. Na
verdade, aumentamos para 183 milhões.
Parecer às Emendas.
Verificamos, inicialmente, que, nos termos da Resolução nº 1, as emendas de
apropriação apresentadas a esta Relatoria atendem às normas constitucionais e
legais em vigor e são compatíveis com o autógrafo da Lei de Diretrizes
Orçamentárias de 2014 com o PPA 2012-2015, com a Lei nº 4.320/64, com a Lei
Complementar nº 101, de 2000, e demais normas orçamentárias em vigor.
Considerando o que foi exposto e após exame do mérito e das normas para a
apresentação das emendas contidas no Capítulo XIV e na Subseção V da Seção VI,
da Resolução nº 01/2006, do Congresso Nacional, e na Parte B do parecer
preliminar, somos pela aprovação de todas as emendas individuais apreciadas.
Parecer às emendas coletivas.
Decidimos, após exame do mérito e das normas para apresentação das
emendas contidas no Capítulo XIV e nas Subseções III e IV da Seção VI, da
Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, bem como na Parte B do parecer
preliminar, aprovar parcialmente todas as emendas coletivas de apropriação
apresentadas.
Quanto à emenda coletiva de remanejamento, sugerimos à Presidência desta
Comissão Mista de Orçamento que declare a inadmissibilidade da Emenda nº
60120005, por contrariar os arts. 45 e 47, I e IV da Resolução nº 1 do Congresso
Nacional, de 2006, conforme exposto anteriormente.
Voto do Relator:
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Pelo exposto, somos pela aprovação da proposta orçamentária para o
exercício de 2014, nos termos do PLN nº 09/2013, do Congresso Nacional, relativa
aos órgãos e unidades orçamentárias da Área Temática IX — Agricultura e
Desenvolvimento Agrário, encaminhada pelo Poder Executivo na Mensagem
Presidencial nº 76, de 2013, do Congresso Nacional, com as alterações decorrentes
das emendas, cuja aprovação total ou aprovação parcial estamos propondo.
Este é o relatório, Sr. Presidente.
Agradeço pela atenção aos Srs. Congressistas.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Claudio
Cajado.
A palavra permanece com V.Exa. para a leitura da errata.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Errata ao relatório setorial
apresentado à Área Temática IX — Agricultura e Desenvolvimento Agrário, que é
justamente sobre a ressalva que eu fiz: onde se lê 172 milhões, leia-se 183 milhões.
Sr. Presidente, a errata foi lida no relatório, quando eu chamei atenção para a
mudança do valor.
O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, estive atento e já fiz um
destaque. Eu só quero informar que os Destaques nºs 6, 7, 8 e 9 são para a
recomposição dos 30 milhões que foram retirados da EMBRAPA. Estou
apresentando esse destaque para apreciarmos na sequencia esse ponto.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Relatório Setorial da Área
Temática I — Infraestrutura. O Relator Setorial é o Senador Acir Gurgacz, que está
viajando. O relatório setorial será apresentado pelo Senador Walter Pinheiro, ad hoc.
Com a palavra o Relator do relatório setorial para apresentação do seu
relatório e do seu adendo. O prazo para apresentação de destaques já iniciou,
conforme estabelece o inciso I do art. 60 do Regulamento Interno da CMO.
Com a palavra a Deputada Rose de Freitas.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, nós somos poucos
aqui. Na Casa todos estão atentos, em outras Comissões. Precisaríamos de 10
minutos com V.Exa. para ordenarmos as nossas ideias, o nosso procedimento.
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V.Exa. vai depender muito dos Parlamentares que aqui estão e da disposição de
todos para continuarmos a votação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Certo. Eu já havia atendido o
pedido do Deputado Domingos Sávio. Vamos terminar a leitura para, antes da
votação, fazermos nossa reunião de Líderes.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Está certo. Muito obrigada.
O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, relatório setorial da
Relatoria Temática I — Infraestrutura, sobre o Projeto de Lei nº 9, de 2013, do
Congresso Nacional, encaminhado pela Mensagem nº 76, de 2013, do Congresso
Nacional, nº 358, de 2013, na origem, que estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de 2014, referente às seguintes unidades
orçamentárias que integram os Ministérios de Minas e Energia, dos Transportes e
das Comunicações.
Em cumprimento ao disposto no art. 84, inciso XXIII, da Constituição Federal,
combinado com o art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, o Presidente da República, por meio da Mensagem nº 76, de 2013, nº
358, de 2013, na origem, submete à apreciação do Congresso Nacional o Projeto de
Lei nº 9, de 2013, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício
financeiro de 2014.
Por designação do Presidente da Comissão Mista de Planos e Orçamentos
Públicos e Fiscalização, na forma estabelecida pelo art. 15, inciso V, da Resolução
nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, coube-nos analisar a programação
orçamentária dos órgãos que compõem a Área Temática I — Infraestrutura.
Portanto, compreende os Ministérios já citados, no que diz respeito aos
investimentos.
Emendas apresentadas.
Tradicionalmente, a Área Temática I recebe número expressivo de emendas
coletivas, contra número irrisório de emendas individuais. Isso se deve ao fato de
que os investimentos nesta área demandam recursos vultosos, em montantes
incompatíveis com o valor de que os Parlamentares individualmente dispõem para
apresentação e aprovação de emendas. Este ano, a Área Temática I recebeu 77
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emendas, das quais 3 individuais e 74 coletivas — 58 de bancadas estaduais e 16
de Comissões Permanentes.
A admissibilidade não só foi apresentada aqui pelo Relator, como também já
havia um posicionamento por parte do nosso Comitê de Admissibilidade.
No que diz respeito às emendas individuais, vale reproduzir aqui os itens 14 e
15 da Parte Geral do Relatório de Atividades da CAE relativo ao PLOA 2014.
Considerando o elevado quantitativo de emendas individuais e a necessidade
da análise de sua admissibilidade no curto prazo, este Comitê propõe a atuação
conjunta com as Relatorias Setoriais, nos moldes de anos anteriores. Assim,
consideram-se incorporadas ao seu relatório de atividades as propostas de parecer
pela

admissibilidade

que

constarem

dos

respectivos

relatórios,

conforme

demonstrativo no art. 70, inciso III, alínea “c”, da Resolução nº 1, de 2006.
Os pareceres pela inadmissibilidade que constarem dos respectivos relatórios
setoriais poderão ser submetidos previamente à apreciação da CAE.
Dessa forma, após análise, esta concluiu por parecer pela admissibilidade das
3 emendas individuais, a saber: Emendas nºs 17750002, 21820005 e 32990001.
Atendimento das emendas pelo Relator Setorial, Item C1 — Recursos
utilizados para a aprovação das emendas.
Os recursos utilizados por esta Relatoria para aprovação das emendas
tiveram como origem: a) recursos transferidos pelo Relator-Geral, no valor de
aproximadamente 346 milhões, com base no item 26.1 do parecer preliminar, para
atendimento de emendas de apropriação, tanto de bancadas quanto de Comissões;
b) recursos transferidos pelo Relator-Geral, no valor de 5 milhões e 800 mil, com
base no item 25.II do parecer preliminar, para atendimento das emendas individuais;
e c) recursos decorrentes do cancelamento de dotações selecionadas e
consignadas a despesas com investimentos (GND4), RP3, constantes do PLOA
2014, no valor total aproximado de 1 bilhão e 565 milhões, com base no item 30, I,
“a”, e item 30, I, “b”, subitem II do parecer preliminar, para atendimento das emendas
de apropriação e de remanejamento, tanto de bancadas como de Comissões.
Obras e serviços com indícios de irregularidades graves.
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Constam da proposta orçamentária os seguintes subtítulos que correspondem
a obras constantes da última relação oficial de obras com indícios de irregularidades
graves, informada pelo Tribunal de Contas da União.
Portanto, Sr. Presidente, este é um item que deve ser apreciado de forma —
eu diria — até destacada por esta douta Comissão. De acordo com o item 34.II do
parecer preliminar, esta Relatoria deve justificar a inclusão, o acréscimo ou a
manutenção,

na

proposta,

de

dotações

em

subtítulos

com

indícios

de

irregularidades. Uma vez que não foi apresentada emenda com o objetivo de incluir
subtítulos com indícios de irregularidades, tampouco com o propósito de acrescentar
recursos a dotações e subtítulos do mesmo gênero, resta a esta Relatoria justificar a
manutenção dessas dotações na proposta orçamentária. Por outro lado, o mesmo
item 34.II indica que se deva levar em consideração nessa análise as orientações
emanadas do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com
Indícios de Irregularidades Graves. Entretanto, em face da ausência de um
posicionamento tempestivo do Comitê a respeito dessas obras, esta Relatoria
entende que deve, nesse relatório, evidenciar os subtítulos que apresentem indícios
de irregularidades graves, o que se faz por meio da Tabela 14, indicando-os com
base no disposto do item 34.III do parecer preliminar, para votação em separado.
Dessa forma, Sr. Presidente, o nobre Relator, o Senador Acir Gurgacz, fechou
o seu voto da seguinte forma: “Diante do exposto, somos pela aprovação da parte
do Projeto de Lei nº 9, de 2013, do Congresso Nacional, relativa aos orçamentos das
unidades orçamentárias especificadas neste relatório, nos termos da proposta do
Poder Executivo, com alterações aprovadas por esta Relatoria”.
É este o nosso relatório ad hoc, pela aprovação do relatório apresentado pelo
Senador Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Senador Walter
Pinheiro.
Passo a palavra, para discutir, ao Deputado Danilo Forte.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu gostaria de parabenizar o Senador
Acir Gurgacz pelo relatório que fez e, principalmente, pela inovação que a bancada
do Ceará está fazendo com relação à complementação do sistema de rede de
energia na zona rural.
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Uma das grandes vitórias, recente, do Brasil foi exatamente o Luz para
Todos, um programa que levou energia elétrica aos rincões mais distantes do Brasil,
o que beneficiou quase 98% da população brasileira. Só que essa energia não está
atendendo o produtor rural, que, muitas vezes, não tem o funcionamento de uma
máquina forrageira, de uma pequena olaria, ou a instalação de um equipamento,
porque não possui carga suficiente para sustentar, do ponto de vista energético, o
motor que será acionado. A bancada do Ceará inovou com a transformação da rede
monofásica em rede trifásica no Estado do Ceará.
Como representante da bancada do Ceará, eu queria agradecer ao Senador
Acir Gurgacz pelo atendimento em um terço do valor solicitado pela bancada, que é
importante para que a gente possa atender à comunidade rural, possa levar para o
produtor rural um sistema energético capaz de dar suporte ao seu desenvolvimento
econômico,

auxiliando

na

manufatura

dos

bens

produzidos

e

também

proporcionando conforto a todos esses trabalhadores rurais que ainda moram no
campo, que ainda têm uma penetração importante. Num país de dimensões
continentais como o Brasil, a população rural tem um significado muito grande. Hoje,
apenas menos de 20% da população brasileira moram na zona rural.
A preocupação da bancada do Ceará e o reconhecimento pelo Relator Acir
Gurgacz dessa solicitação vêm exatamente beneficiar o nosso povo. O programa
será executado pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará,
tendo à frente o Secretário Nelson Martins, que teve a compreensão da importância
de levar energia trifásica para o interior do Estado.
Então, para o primeiro ano de implantação desse programa inovador, 36
milhões e 76 mil reais é um valor significativo que, certamente, atenderá muita gente
e será pioneiro. Agora, com a conclusão do Luz para Todos, a gente pode avançar,
inclusive modernizando o programa e fazendo com que, além da energia
monofásica, possa também levar a energia trifásica para o interior do Brasil.
Eu agradeço ao Senador pela compreensão que teve ao atender a essa
demanda da bancada do Ceará.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Danilo
Forte.
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Dando continuidade e atendendo ao requerimento da Deputada Rose de
Freitas e ao Deputado Domingos Sávio, suspendo...
O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, um momento. Queria
que V.Exa. me devolvesse a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Com a palavra o Senador
Walter Pinheiro.
O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - O adendo feito pelo Relator Acir
Gurgacz não altera o seu relatório, apenas é revestido de uma série de
recomendações para que o Relator-Geral, dentro das suas possiblidades, possa
recepcionar os desejos de algumas bancadas.
O adendo é o seguinte: Em função das solicitações encaminhadas a esta
Relatoria Setorial, tomamos a liberdade de encaminhar ao Relator-Geral algumas
recomendações. Elas têm por objetivo reforçar a destinação de recursos, e algumas
emendas estão agrupadas da seguinte forma: Prioridade I e Prioridade II.
O Relator apresentou aqui, nessa linha de prioridade, o remanejamento para
atender a Emenda nº 71170019, da bancada do Paraná, assim como a Emenda nº
7117005, também da bancada do Paraná. E, na prioridade 2, a Emenda de
Apropriação nº 71170001, da bancada do Paraná, assim como a Emenda de
Apropriação nº 71170002, também da bancada do Paraná. Todas essas emendas,
Sr. Presidente, têm a ver com a parte de infraestrutura.
Volto a afirmar que a recomendação feita pelo Relator não é nenhum tipo de
alteração no relatório nem garantia do atendimento, apenas converte-se numa literal
indicação ao Relator-Geral, para que, na boa vontade, meu caro Bohn Gass — se o
Relator-Geral tiver bom gás — ele efetivamente possa atender. Enfim, que S.Exa. o
Relator-Geral possa, se tiver bom gás, efetivamente atender à bancada do Paraná.
“Portanto, recomendo as obras acima — diz o Relator em seu relatório —, por
serem de grande importância ao Estado do Paraná.”
Esse é o adendo apresentado pelo Senador Acir Gurgacz. Assim, com isso,
concluo a leitura e, de novo, reafirmo pela aprovação do relatório apresentado pelo
Senador Acir Gurgacz a esta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Com a palavra o Deputado
Bohn Gass.
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O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Similarmente às recomendações — eu
entendi bem, Senador, que são recomendações —, eu também estou encaminhando
um ofício ao Relator-Geral, Deputado Miguel Corrêa, porque a bancada do Rio
Grande do Sul também, similarmente a esta do Paraná, não teve nos relatórios
temáticos contempladas as suas reivindicações.
Então, eu estou entregando, de ofício, para o Relator, para que ele também
possa ter essa boa vontade de incluir. Com certeza, será dialogado para que ele
possa incluir isso, também, para a bancada do Rio Grande do Sul.
O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Espero que o Relator-Geral
encontre gás suficiente para atender...
O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Gás e dinheiro.
O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO -...com bom gás, assim como
também a Cascavel.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Com muito gás. (Riso.)
O SR. SENADOR WILDER MORAIS - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Pela ordem, o Senador Wilder
Morais. Em seguida, o Deputado Claudio Cajado.
O SR. SENADOR WILDER MORAIS - Sr. Presidente, eu gostaria de ler uma
errata do meu relatório, que chegou agora.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu pergunto ao Deputado
Claudio Cajado se tem algum problema. (Pausa.) Então...
O SR. SENADOR WILDER MORAIS - Errata nº I ao Adendo I do Relatório
Setorial apresentado na Área Temática IV do PLOA 2014:
“As decisões contidas nesta Errata I sobrepõem-se
às decisões apresentadas ao Anexo I no que se refere às
fontes de recursos utilizadas nos atendimentos das
emendas, mantidos inalterados os valores alocados para
as emendas relacionadas em anexo.”
Era essa, Sr. Presidente, a errata.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Senador Wilder
Morais.
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Com a palavra o Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, essa é uma área
que diz respeito basicamente à infraestrutura e, consequentemente, a estradas,
pontes, portos etc. — não portos, propriamente, mas acessos a portos.
Nós, na Bahia, temos alguns trechos, principalmente os que foram objetos de
emenda de bancada, que nós queríamos fazer a recomendação para que o RelatorGeral pudesse ampliar os recursos para a BR-116, o anel rodoviário do Município de
Vitória da Conquista.
Não sei se V.Exa. teve oportunidade de viajar pela Bahia — sei que V.Exa.,
do Estado do Maranhão, beneficiado por aquelas belezas naturais, raramente sai de
lá —, mas, na Bahia, essa BR-116, que corta todo o Estado, é onde tem um tráfego
pesado de carretas, de transporte rodoviário de cargas. E o trecho que corta o
Município de Vitória da Conquista é extremamente perigoso, porque não comporta
mais o número excessivo de caminhões, de ônibus e de veículos leves. Daí por que
a bancada da Bahia priorizou e, no corte que ficou, não dá para fazer esse anel
rodoviário.
Portanto, eu quero deixar registrado o meu apelo ao Relator-Geral para que
S.Exa. possa elevar esses recursos a esse trecho, como também ao trecho que liga
a divisa da Bahia com o Piauí — Campo Alegre de Lourdes, na BR-020 —, um
trecho importante que vai ligar a Bahia ao Piauí. Hoje nós não temos estradas, e
isso dificulta, e muito, a parte de se concluir esses Estados através de rodovias.
Então, é um trecho pequeno, que ficou — nós pedimos 300 milhões — com pouco
mais de um terço.
Finalmente, o trecho que liga o Porto de Campinho, na Bahia, passando pela
cidade de Cocos, Carinhanha e Cocos, até o Estado de Goiás.
Nós fizemos uma ponte, que custou algo em torno de 50 a 60 milhões de
reais, sobre o Rio São Francisco, mas a estrada vai até a cabeceira de um lado da
ponte; e do outro lado, não tem estrada.
Então, esses recursos vão fazer com que a estrada da outra cabeceira seja
feita e ligue a Bahia a Goiás, que hoje é feito através de terra batida — como V.Exa.
conhece, é estrada de barro —, dificultando enormemente o tráfego de veículos e,
principalmente, o escoamento de produção.
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Então, essas três obras, principalmente essa última, que liga a Bahia a Goiás
através do Município de Cocos e de Carinhanha, são fundamentais.
Então, eu quero fazer um apelo — o Relator não se encontra aqui, mas os
seus assessores estão presentes —: lutarmos muito para que consigamos o
atendimento a esses pleitos, porque precisamos, efetivamente, concluir essas
estradas. São estradas inacabadas, em que foram colocados recursos públicos, e
elas não foram finalizadas. Portanto, é o que nós chamamos de “elefante branco”. E
a Bahia está com três “elefantes brancos”.
Nós precisamos, com esses recursos, fazer com que essas obras tenham a
sua finalidade e a sua economicidade concluídas. Para todos esses projetos hoje
existe um estudo técnico de viabilidade econômica, para a construção dessas BRs,
dessas estradas, para elas terem um início e um fim.
Então, do jeito que está hoje, o recurso que for investido na ponte, por
exemplo, que era fundamental para fazer a estrada, não será complementado sem a
estrada.
Eu queria fazer um apelo ao Relator-Geral, porque nós vamos priorizar — eu
falo como sub-Relator da coordenação da bancada da Bahia — essas obras,
principalmente o trecho que liga o Estado da Bahia ao Estado de Goiás.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Cajado.
Eu suspendo esta reunião por 15 minutos, para a reunião de Líderes.
(A reunião é suspensa.)
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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Declaro reiniciada a 11ª
Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 30.
Informo que as matérias estão acessíveis em nossos terminais de pauta
eletrônica, localizados nas bancadas.
Item 1.
Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 13, que altera o
Anexo I, Lei nº 12.593, de 18 de janeiro de 2012, que institui o Plano Plurianual da
União para o período de 2012 a 2015.
Relator, Senador Aníbal Diniz.
Foram apresentadas cinco emendas.
O voto é pela aprovação do projeto de lei, na forma proposta pelo Poder
Executivo, e pela rejeição das cinco emendas apresentadas.
O Relator está com a palavra para apresentação do seu relatório.
O prazo para destaque está iniciado e será finalizado ao término da
discussão, conforme estabelece o inciso I do art. 60.
O relatório está em discussão.
Com a palavra o Senador Aníbal Diniz.
O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ - Foram apresentadas cinco emendas.
A Emenda nº 1, do Deputado Alex Canziani, pretende incluir ação da
construção do contorno sul da BR-369, entre Ibiporã e Rolândia, no Paraná, no
Programa 2075 — Transporte Rodoviário.
A Emenda n° 2, do Deputado Roberto de Lucena, visa a inclusão do Objetivo
0488 — promover a gestão dos riscos relacionados às emergências ambientais com
ênfase nos produtos perigosos, visando a proteção da população.
A Emenda n° 3, da Deputada Dalva Figueiredo, propõe a inclusão da
Iniciativa O4CG — adequação de estruturas de acostagem e de operação de cargas
no Porto de Santana, no Amapá.
A Emenda n° 4, do Deputado Mano Feitoza, visa a inclusão do Programa
2075 — Transporte Rodoviário da iniciativa da construção da BR-020, Barreiras,
Bahia, divisa Bahia/Piauí.
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A Emenda n° 5, da Deputada Rose de Freitas, visa a inclusão da iniciativa
para construção de trechos rodoviários na BR-342, no Estado do Espírito Santo,
trecho entroncamento da BR-101, Espírito Santo — Nova Venécia/Ecoporanga,
divisa do Espírito Santo com Minas Gerais.
Tais emendas são de mérito indiscutível, pois visam destacar em iniciativas
específicas

programações

para

os

entes

federados

que

os

respectivos

Parlamentares representam.
No entanto, de acordo com as normas regimentais, elas foram rejeitadas.
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 13, de 2013,
do Congresso Nacional, nos termos originalmente propostos, e pela rejeicão das
cinco emendas apresentadas.
É o voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Senador Aníbal
Diniz.
O relatório está em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão.
Está encerrado também o prazo para apresentação de destaques.
Coloco em votação o relatório na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado.
Coloco em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Também aprovado.
Senador Wilder Morais, convoco V.Exa. para ler, ad hoc, o relatório do Comitê
de Admissibilidade de Emendas — CAE.
Faço requerimento para inclusão na pauta do relatório do CAE, quanto à
admissibilidade de emendas coletivas apresentadas ao Projeto de Lei nº 9.
O autor é o Deputado Roberto Teixeira.
Coloco em votação, agora, a inclusão extrapauta do requerimento do relatório
do CAE.
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Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Também aprovado.
Submento

à

aprecisaão

deste

Plenário

o

relatório

do

Comitê

de

Admissibilidade de Emendas — CAE, quanto à admissibilidade de emendas
coletivas apresentadas ao Projeto de Lei nº 9.
O Relator é o Comitê de Admissibilidade de Emendas — CAE e o
coordenador, o Deputado Roberto Teixeira.
Voto.
Dentre as emendas de bancada estadual de comissão da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, apresentadas ao PLOA 2014, sejam consideradas
inadmitidas as Emendas de nº 7.105-0016; 7.109-0016; 7.112-0007; 6.012-0005;
5.024-0004.
Também serão consideradas como inadmitidas as emendas individuais que
assim constarem dos relatórios setoriais a serem apresentados para apreciação da
CMO.
As demais emendas coletivas e individuais devem ser consideradas
inadmitidas, observados os ajustes encaminhados pelos autores, considerados
viáveis pelo Presidente da Comissão e acolhidos pelo CAE.
O Relator ad hoc está com a palavra para apresentação do seu relatório.
Com a palavra o Senador Wilder Morais.
O SR. SENADOR WILDER MORAIS - Obrigado, Sr. Presidente.
Vamos direto ao voto.
Os trabalhos deste Comitê foram pautados pela observância das normas
constitucionais legais e regimentais que tratam do tema.
Propomos que, dentre as emendas de bancadas estaduais, de Comissão da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, apresentadas ao PLOA 2013, sejam
consideradas inadmissíveis apenas aquelas que constam no anexo ao presente
relatório.
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Também são consideradas como não admitidas as emendas individuais que
assim constarem dos Relatórios Setoriais a serem apresentadas e apreciadas na
CMO.
As demais emendas coletivas e individuais devem ser consideradas
admitidas, observados os ajustes encaminhados pelos outros autores, considerados
os viáveis pelo Presidente da Comissão e acolhido pelo CAE.
É esse o voto, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Senador Wilder. O
relatório está em discussão. Não havendo quem queira discutir...
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Só uma questão, um esclarecimento
do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Com a palavra o Deputado
Danilo Forte.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Há uma solicitação da bancada da
Paraíba, Relator, com relação à questão da Universidade da Paraíba, um destaque
feito pela Deputada Nilda Gondim. O senhor pôde acatá-lo, não acatou, como ficou
isso?
O SR. SENADOR WILDER MORAIS - Deputado Danilo Forte, nós não
acatamos nenhuma emenda. Então, é rejeição.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - A discussão está encerrada.
O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Também aprovado.
Passo agora ao Relatório Setorial da Área Temática IX — Agricultura e
Desenvolvimento Agrário. O Relator Setorial é o Senador João Vicente Claudino e o
Relator ad hoc é o Deputado Claudio Cajado.
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Na continuação da 11ª Reunião Ordinária, realizada em 12 de dezembro, às
11 horas, o Relator Setorial apresentou relatório e a errata e foi aberto prazo para
apresentação de destaques.
O Relator Setorial fará um adendo agora ao relatório.
Com a palavra o Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, o relatório já foi lido
e foram apresentados 35 destaques. Desses, em 34 nós opinamos pela rejeição e
vamos acatar 1 que direciona os recursos, recompondo a dotação da EMBRAPA, no
GND-4, no valor de R$ 10.962.820,00.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Cajado.
O relatório setorial e a errata da Área Temática IX — Agricultura e
Desenvolvimento Agrário estão em votação na representação da Câmara dos
Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu queria só parabenizar o Relator ad
hoc e o Relator original, porque realmente essa é uma emenda importante nessa
instituição, que é uma grande instituição no que diz respeito à pesquisa no nosso
País.
Nós, na LDO, inclusive tivemos o trabalho e a compreensão de colocar, entre
as despesas ressalvadas, aquelas despesas que poderão ser cumpridas no
Orçamento de 2014 sem contingenciamento, exatamente as pesquisas da
EMBRAPA.
Parabéns a todos!
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu só queria fazer um adendo, Sr.
Presidente, já que foi votado o relatório. O Relator deixou 10 milhões para poder
distribuir. Como eu sou o Relator ad hoc e cortaram o recurso da EMBRAPA, achei
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por bem não fazer a distribuição, já que a maioria dos Relatores Setoriais não está
com recursos disponibilizados para crescer em destaque nenhum valor, e atender ao
destaque que propunha a recomposição de pelo menos o valor que estava de sobra,
dez milhões e novecentos e pouco, totalmente para a EMBRAPA. Isso significa
assegurar que essa empresa, que tem contribuído muito no Brasil e no exterior com
o desenvolvimento da agropecuária, possa ter os recursos minorados diante do
corte que teve de ser efetuado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Com a palavra o Deputado
Bohn Gass.
O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, eu também quero
agradecer ao Relator ad hoc, que teve a gentileza de recolocar esse tema, e todos
os Deputados e Senadores sabem da importância que a EMBRAPA tem para o
Brasil.
Eu já falei com o Relator-Geral, Deputado Miguel Corrêa, para que possa
também trabalhar e incorporar de fato a reconstituição dos recursos para a
EMBRAPA.
Quero agradecer aos colegas Deputados e a sua coordenação, Senador
Lobão, porque isso recompõe recursos para a base da EMBRAPA fazer pesquisa no
País.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Sendo assim, solicito a
autorização deste Plenário para proceder à votação em globo dos destaques pelo
voto do Relator com a aprovação desse destaque para a EMBRAPA.
A proposta para votação em globo está em votação na Câmara dos
Deputados.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Agora, na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovada.
Coloco em votação, neste momento, o destaque feito pelo Deputado Cajado.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
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Aprovado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado.
Coloco agora a rejeição de todos os destaques e emendas acompanhados.
Os Deputados que acompanham o Relator, rejeitando todos os destaques,
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Os Senadores que acompanham a rejeição de todos os destaques
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Passo agora à leitura do relatório do Senador Wilder Morais, que é o Relatório
Setorial da Área Temática IV — Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Esporte.
O Relator Setorial é o Senador Wilder Morais.
Na continuidade da 11ª Reunião Ordinária, realizada em 11 de dezembro, o
Relator Setorial apresentou o relatório aos Adendos de n°s 1 e 2, e foi aberto o
prazo para apresentação de destaques.
Na continuação da 11ª Reunião Ordinária, realizada em 12 de dezembro, o
Relator Setorial apresentou errata ao Adendo n° 1.
O relatório, o adendo e a sua errata, estão em discussão.
Não havendo quem queira discutir, a discussão e o prazo para apresentação
de destaques estão encerrados.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Espera aí. É o do Senador Wilder
Morais?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lobão Filho) - Isso.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu queria fazer um questionamento,
porque eu fiz um destaque.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lobão Filho) - Com a palavra o Deputado
Danilo Forte.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Como há orientação de não atender
nenhum dos destaques — não é isso, Senador? —, então, eu tenho que retirá-lo
para não fragilizar a peça que foi inclusive relatada pelo senhor.
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Eu estou aqui assinando a retirada do destaque, para ser atendida pelo
senhor, exatamente para isso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lobão Filho) - Obrigado, Deputado.
O Relatório Setorial, o Adendo nº 1 e sua Errata, e o Adendo nº 2, da Área
Temática nº IV estão em votação na representação na Câmara dos Deputados,
ressalvados os destaques.
O Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Estão aprovados.
Em votação na representação no Senado Federal.
O Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Estão também aprovados.
Apreciação dos destaques.
Srs. Parlamentares, o art. 139 § 2° estabelece: “Não será aceita solicitação
para votação em separado de destaque, após a aprovação de requerimento para a
votação em globo dos destaques”.
Sendo assim, solicito autorização do Plenário para proceder à votação em
globo dos destaques, por tipo de voto do Relatório Setorial.
A proposta para votação em globo dos destaques está em votação na
representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Está aprovado.
Os Srs. Senadores que aprovam, permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Está também aprovado.
Portanto, vamos iniciar a votação em globo dos destaques, por tipo de voto.
Os destaques foram todos rejeitados.
Eu coloco a rejeição de todos os destaques em votação na Câmara dos
Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Está aprovada.
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Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como encontram. (Pausa.)
Está também aprovada a rejeição de todos os destaques.
Passamos agora ao relatório do Deputado Aelton Freitas.
Relatório Setorial da Area Temática III — Integração Nacional Meio
Ambiente.
O Relator Setorial é o Deputado Aelton Freitas.
Na continuação da 11ª Reunião Ordinária, realizada em 10 de dezembro, o
Relator Setorial apresentou o relatório e adendo, e foi aberto o prazo para
apresentação de destaques.
O relatório e o adendo estão em discussão.
A discussão e o prazo para apresentação de destaques encerrados.
O Relatório Setorial e o Adendo da Area Temática estão em votação na
representação da Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques.
Os Srs. Deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Estão aprovados.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Estão também aprovados.
Vou já passar a palavra a V.Exa., Deputado Aelton, só apreciando os
destaques.
Srs. Parlamentares, o art. 139, § 2°, da Resolução nº 1, de 2006, do
Congresso Nacional, estabelece: “Não será aceita solicitação para votação em
separado de destaque, após a aprovação de requerimento para a votação em globo
dos destaques “.
Sendo assim, solicito autorização do Plenário para proceder à votação em
globo dos destaques.
A proposta para votação em globo dos destaques está em na representação
da Câmara dos Deputados.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Está aprovado.
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Em votação agora na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Está também aprovado.
Eu passo a palavra ao Deputado Aelton Freitas.
O SR. DEPUTADO AELTON FREITAS - Sr. Presidente Lobão Filho, eu
quero agradecer muito a confiança por ter me dado a oportunidade de relatar para o
Ministério da Integração Nacional e do Meio Ambiente, aos nobres Deputados por
terem acatado a nossa errata e a nossa emenda.
E eu quero, em tempo, fazer uma indicação.
Diante das limitações de recursos que esta relatoria teve à disposição para
suplementação dos programas do Ministério de Integração Nacional e Meio
Ambiente, nós procuramos ajustar a programação com a alocação das dotações,
visando possibilitar uma distribuição mais eficaz e possível. Contudo, ainda que
tentando compatibilizar as necessidades das bancadas, infelizmente uma ação em
especial ficou aquém do mínimo necessário.
Por isso, eu peço encaminhamento ao Relator-Geral para a bancada do Rio
Grande do Norte da Emenda nº 7121004, da Unidade Orçamentária 53203, da
SUDENE; Funcional Programática 15.244.2029.7K66.7114, com discrição da ação e
subtítulo: Ação a Apoios e Projetos de Desenvolvimento Sustentável de Local
Integrado, Aquisição de Equipamentos, no Estado do Rio Grande do Norte; Esfera 1,
Fonte 100, GND 4, Modalidade de Aplicação 30, em RP 2; um valor de
complementação de 5 milhões de reais.
Muito obrigado pela oportunidade, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado.
Em votação.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Só um questionamento: esse recurso
era saldo que tinha ficado do relatório parcial anterior ou é recurso que foi retirado
de alguém?
O SR. DEPUTADO AELTON FREITAS - De alguma fonte que nós indicamos
da bancada, salvo engano, do Tocantins.
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O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Muito bem. O senhor vai receber o
título de persona lá em (ininteligível).
O SR. DEPUTADO AELTON FREITAS - Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Em votação, em globo, os 24
destaques, pela rejeição.
Em votação agora na representação da Câmara dos Deputados. (Pausa.)
Está aprovada a rejeição na Câmara dos Deputados.
Em votação agora na representação do Senado Federal. (Pausa.)
Está aprovada a rejeição dos 24 destaques.
Passamos agora ao Relatório Setorial da Área Temática II — Saúde.
O Relator Setorial é o Deputado Marçal Filho.
Na continuação da 11ª Reunião Ordinária, realizada em 11 de dezembro, o
Relator Setorial apresentou o relatório, e foi aberto o prazo para apresentação de
destaques.
O relatório está em discussão.
Não havendo quem queira discuti-lo, o prazo para discussão e apresentação
de destaques estão encerrados.
Nos termos do parágrafo único do art. 25, solicito autorização do Plenário
para dispensar a manifestação do Comitê de Admissibilidade e Emendas com
relação às emendas do Relator Setorial.
A autorização está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovada.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovada.
O Relatório Setorial da Area Temática II — Saúde está em votação na
representação da Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques e as obras
com indícios de irregularidades graves.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
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Aprovado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado.
Apreciação de destaques.
Srs. Parlamentares, solicito autorização do Plenário para proceder à votação
em globo dos destaques.
A proposta para votação da apreciação em globo está em votação na
representação da Câmara.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovada.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovada.
Iniciaremos agora a votação em globo dos destaques.
Os destaques são pela rejeição. A votação em globo pela rejeição está em
votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Rejeitados.
Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Rejeitados.
O SR. DEPUTADO GUILHERME CAMPOS - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Com a palavra o Deputado
Guilherme.
O SR. DEPUTADO GUILHERME CAMPOS - Eu só queria deixar aqui
registrado o agradecimento, em nome da EMBRAPA, do acatamento do destaque
no relatório do Deputado Cajado, que muito vem a contemplar a entidade que
precisa desses recursos.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - O Deputado Cajado acolheu a
sugestão de todos os membros desta Comissão, do Deputado Danilo, do Deputado
Guilherme, e aprovou, retirando como Relator a possibilidade de fazer algo
destinado à Bahia para fazer ao Brasil todo.
Em nome da nossa Comissão, então, a EMBRAPA será notificada do
posiconamento desta Comissão.
O SR. DEPUTADO GUILHERME CAMPOS - Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Guilherme.
Relatório Setorial da Área Temática I — Infraestrutura.
O Relator Setorial é o Senador Assis Gurgacz. O Relator ad hoc foi o Senador
Walter Pinheiro.
Na continuação da 11ª Reunião Ordinária, realizada em 12 de dezembro, às
11 horas, o Relator Setorial apresentou o relatório e o adendo, e foi aberto o prazo
para apresentaão de destaques.
O relatório e o adendo estão em discussão.
Não havendo quem queira discuti-los, a discussão está encerrada.
A discussão e o prazo para apresentação de destaques estão também
encerrados.
Nos termos do parágrafo único do art. 25, solicito autorização do Plenário
para dispensar a manifestação do Comitê de Admissibilidade de Emendas com
relação às emendas do Relator Setorial.
A autorização está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovada.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
O Relatório Setorial e o Adendo da Area Temática I — lnfraestrutura estão em
votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
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Aprovados.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovados.
Srs. Senadores, passamos agora à apreciação dos destaques. Iniciaremos a
votação.
Peço autorização do Plenário para proceder à votação em globo dos
destques, por tipo de voto do Relator Setorial.
A proposta para votação em globo dos destaques, por tipo de voto do Relator
Setorial, está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovada.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovada.
Iniciaremos, portanto, a votação em globo dos destaques, por tipo de voto do
Relator Setorial.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Qual é o Relátorio, Senador?
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Esse é o Relatório de
Infraestrutura, Relatório I.
A votação em globo dos destaques está em votação na representação da
Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Rejeitados os destaques.
Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Rejeitados os destaques.
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Relatório Setorial da Área Temática V — Planejamento e Desenvolvimento
Urbano.
O Relator Setorial é o Deputado Weliton Prado.
Na continuação da 11ª Reunião Ordinária, realizada em 11 de dezembro, o
Relator Setorial apresentou o relatório e a errata, e foi aberto o prazo para
apresentação de destaques.
O relatório e a errata estão em discussão.
A discussão e o prazo para apresentação de destaques estão encerrados.
O Relatório Setorial e a Errata da Área Temática nº 05 — Planejamento e
Desenvolvimento Urbano, estão em votação na representação Câmara dos
Deputados, ressalvados os destaques.
Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovados.
Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovados.
Sendo assim, solicito autorização do Plenário para proceder à votação em
globo dos destaques.
A proposta para votação em globo dos destaques está em votação na
representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprova permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovada.
Portanto, coloco em votação agora os votos pela rejeição de todos os
destaques, primeiro, na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovados.
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Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovados.
Portanto, declaro prejudicados os destaques que confrontarem a Resolução
nº 01, de 2006, do Congresso Nacional.
Passo agora ao Relatório Setorial da Área Temática VI — da Fazenda,
Desenvolvimento e Turismo.
O Relator Setorial é o Deputado Raimundo Gomes de Matos.
Na continuação da 11ª Reunião Ordinária realizada em 11 de dezembro, o
Relator Setorial apresentou o Relatorio, e foi aberto o prazo para apresentação de
destaques.
O Relatório está em discussão.
Não havendo quem queira discutí-lo, a discussão e o prazo para
apresentação de destaques estão encerrados.
O Relatório Setorial da Área Temática VI — da Fazenda, Desenvolvimento e
Turismo, está em votação na representação da Câmara dos Deputados, ressalvados
os destaques.
Os Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado.
Solicito autorização do Plenário para proceder à votação em globo dos
destaques, por tipo de voto do Relatório Setorial.
A proposta para votação em globo dos destaques está em votação na
representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovada.
Os Srs. Senadores que a aprovam, permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
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Aprovada.
Coloco em votação agora os destaques pela rejeição.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Rejeitados.
Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Rejeitados.
Passo agora à Área Temática VII — Justiça e Defesa.
O Relator Setorial é o Deputado Nelson Meurer.
Na continuação da 11ª Reunião Ordinária, realizada em 11 de dezembro, o
Relator Setorial apresentou o Relatorio e a Errata, e foi aberto o prazo para
apresentação de destaques.
O Relatório e a Errata estão em discussão.
A discussão e o prazo para apresentação de destaques estão encerrados.
Nos termos do parágrafo único do art. 25, solicito autorização do Plenário
para dispensar a manifestação do Comitê de Admissibilidade de Emendas, com
relação às emendas do Relator Setorial.
A autorização está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovada.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam, permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovada
O Relatório Setorial e a Errata da Área Temática VII — da Justiça e Defesa,
estão em votação na representação da Câmara dos Deputados, ressalvados os
destaques.
Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
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Aprovados.
Os Srs. Senadores que os aprovam, permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovados.
Sendo assim, solicito autorização do Plenário para proceder à votação em
globo dos destaques.
A proposta para votação em globo dos destaques está em votação na
representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovada.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovada.
Coloco em votação em globo agora a rejeição dos destaques.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovada.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovada.
Portanto, os destaques estão rejeitados.
Passo agora ao Relatório Setorial da Area Temática VIII — Poderes do
Estado e Representação.
O Relator Setorial é o Senador Ricardo Ferraço.
Na continuação da 11ª Reunião Ordinária, realizada em 9 de dezembro, o
Relator Setorial apresentou o Relatório e foi aberto o prazo para apresentação de
destaques.
O Relator Setorial apresentou adendo, que está disponível na página da
CMO.
O Relatório e o Adendo estão em discussão. (Pausa.)
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente?
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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Com a palavra a Deputada
Rose de Freitas.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, quero fazer um
registro, obedecendo ao critério que nós estabelecemos de não haver votação de
destaque, mas quero deixar claro que no relatório do Senador Ricardo Ferraço, ele
retira cerca de 10 milhões da Defensoria Pública, que já possuía um orçamento
irrisório.
Portanto, quero deixar registrado em plenário que vou levar essa questão,
como nós combinamos, ao Relator-Geral, para que ele reponha os 10 milhões que
retirou, porque uma parte da Justiça que não pode estar indisponível por falta de
orçamento,...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Que é o que atende
exatamente ao povo mais pobre e mais carente. Conta V.Exa. integralmente com o
meu apoio.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Exatamente. Eu agradeço a
V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - O Relatório e o Adendo estão
em discussão. (Pausa.)
A discussão e o prazo para apresentação de destaques estão encerrados.
Nos termos do parágrafo único do art. 25, solicito autorização do Plenário
para dispensar a manifestação do Comitê de Admissibilidade de Emendas com
relação à emenda do Relator Setorial.
A autorização está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovada.
Em votação na representação do Senado.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovada.
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O Relatório Setorial e o Adendo da Área Temática VIII — Poderes do Estado
e Representação estão em votação na representação da Câmara dos Deputados,
ressalvados os destaques.
Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovados.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs.Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovados.
Sendo assim, solicito autorização do Plenário para proceder à votação em
globo dos destaques.
Eu o coloco em votação na representação da Câmara.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Está aprovado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Está também aprovado.
Coloco em votação, agora, os destaques em globo.
Os Srs. Deputados que acompanham o voto do Relator pela rejeição
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Está aprovado o voto do Relator.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Está aprovado
Portanto, rejeitados todos os destaques.
Passo, agora, ao item da Área Temática nº 10 — Trabalho, Previdência e
Assistência Social.
O Relator Setorial é o Deputado Junji Abe.
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Na continuação da 11ª Reunião Ordinária realizada em 11 de dezembro, o
Relator Setorial apresentou o Relatório e foi aberto o prazo para apresentação de
destaques.
O Relatório está em discussão. A discussão e o prazo para apresentação de
destaques estão encerrados.
Nos termos do parágrafo único do art. 25, solicito autorização do Plenário
para dispensar a manifestação do Comitê de Admissibilidade de Emendas com
relação às emendas do Relator Setorial.
A autorização está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Está aprovada.
Em votação na representação do Senado.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Está também aprovada.
Coloco, agora, em votação na representação da Câmara o Relatório Setorial
da Área Temática nº 10 — Trabalho, Previdência e Assistência Social, ressalvados
os destaques.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Está aprovado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Está também aprovado.
Sendo assim, solicito a autorização do Plenário para proceder à votação em
globo dos destaques por tipo de voto do Relator Setorial.
A proposta para votação em globo dos destaques por tipo de voto do Relator
Setorial está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Está aprovada.

21

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 2244/13
12/12/2013

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Está também aprovada.
Coloco, agora, em votação os destaques pela rejeição.
Os Srs. Deputados que acompanham o voto do Relator permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
Estão rejeitados.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Estão também rejeitados.
Quero apenas informar que aprovado foi o Destaque nº 6 da EMBRAPA, na
Área Temática nº 9, para registro da nossa gravação, de agricultura e
desenvolvimento agrário. Rejeitamos, portanto, os demais, o que favorece a
EMBRAPA.
Requerimento para inclusão na pauta do relatório apresentado ao Aviso nº 16,
Mensagens nº 23 e 24 e Ofícios nº 14 e 30, de autoria do Deputado Weliton Prado.
O autor está com a palavra para apresentação do seu requerimento.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Só uma questão de ordem, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lobão Filho) - Com a palavra o Deputado
Danilo Forte.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - É só um esclarecimento. Foi feito um
acordo na reunião com os Líderes: nós votaríamos os Relatórios Setoriais, a revisão
do PPA e a revisão do relatório de receita.
Foi concluída, agora, a votação dos Relatórios Setoriais. E quanto aos outros
dois temas, a revisão do PPA e a do relatório de receita, vai haver continuidade?
Quem são os Relatores? Como vai ser feito?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lobão Filho) - O relatório do CAE já foi lido e
votado.
Quanto ao relatório no qual haveria o incremento de receita, que estava
previsto, houve uma discussão técnica aqui, e os consultores convenceram o
Relator-Geral e o Senador Eduardo Amorim, que defendia essa tese, da
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impossibilidade de fazê-lo. Houve um erro de interpretação por parte do Deputado e
do Senador, que foi convencido pelo consultor. Portanto, não há mais essa figura do
incremento.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, eu não entendi. Na
nossa reunião, nós acordamos que haveria a leitura da revisão da receita. Não
haverá?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lobão Filho) - Não haverá.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Não haverá revisão ou não haverá
leitura?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lobão Filho) - Não, não haverá revisão.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Meu Deus!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lobão Filho) - E quanto ao PPA, o Senador
Anibal já proferiu o relatório dele e já foi votado.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - A revisão da receita, não?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lobão Filho) - Da receita?
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - A revisão do PPA, não?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lobão Filho) - Não, já foi votada a revisão do
PPA...
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Não!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lobão Filho) - ...inclusive foi votada já hoje
agora aqui. Inclusive, o Senador Anibal disse que conversou com a senhora e que já
havia discutido.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Não, não, não, Presidente.
Inclusive, eu conversei com o senhor...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lobão Filho) - Foi, conversou comigo.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - ...com todos os membros desta
Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lobão Filho) - E eu cobrei a posição do
Senador Anibal aqui.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Não, ele não pode ter feito isso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Lobão Filho) - Fez!
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A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Não acredito. Bom, se ele fez, eu
vou sinceramente agora passar a obstruir o processo, porque não é brincadeira.
Uma coisa é trabalhar e colocar aqui as nossas posições, inclusive retirá-las
oportunamente para criar outro fórum de debate; outra coisa é fazer o que o
Senador fez, porque inclusive ele sabe que eu estava preparando um documento,
entreguei para ele o que era a razoabilidade desse documento. Não posso aceitar,
Presidente. Eu não posso aceitar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Inclusive, Deputada, eu
perguntei a ele sobre a questão da Deputada Rose de Freitas, e ele me disse que já
havia conversado com a senhora e que já estava certo.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Mas ele falou isso na minha
ausência. Ele fala na ausência de uma coisa inconclusa e me prejudica, prejudica o
meu Estado. Eu não posso aceitar, Senador. Presidente, desculpe, eu não posso
aceitar que ele tenha feito isso.
Eu gostaria que o senhor recorresse à figura dele, para que nós possamos
conversar sobre o assunto. Ele vai me obrigar a tomar uma posição radical, porque
eu posso aqui tomar qualquer posição com a representatividade que eu tenho. Eu
não posso trair o meu Estado.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Peço a palavra para uma questão de
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) Com a palavra o Deputado
Danilo Forte.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Colaborando e sendo solidário à
Deputada Rose, porque é uma questão inclusive que foi discutida na bancada do
PMDB, e todo o PMDB apoia essa errata que a Deputada Rose está apresentando
com relação à revisão do PPA, que é a inclusão de uma obra importante no seu
Estado, o Espírito Santo, e também relembrando que o acordo que foi feito na
reunião de Líderes com V.Exa. e todos os Líderes partidários na sala da Presidência
foi no sentido de que primeiro deveríamos votar os Relatórios Setoriais e,
posteriormente, as duas mudanças — tanto o relatório de receita como do relatório
do PPA —, deve ter havido uma inversão, até porque não tinha pauta definida
aprovada pelo Pleno. Então, eu queria que o senhor reconsiderasse isso e que o
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Relator pudesse rever ou aprovar a fazer uma errata, uma revisão, que pode ser
feita ainda.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Atendendo ao pedido da
Deputada Rose de Freitas, eu vou suspender esta reunião e convocar a próxima
para as 18 horas, no sentido de dar uma solução a esse assunto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Com a palavra o Deputado
Bohn Gass.
O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Antes de encerrar, eu queria saber da
possibilidade... Eu não tenho nenhum problema de reconsiderar isso, porque houve
uma conversa anterior, inclusive com a própria Deputada Rose de Freitas sobre
isso. Eu só gostaria de saber se isso não poderia ser solucionado com mais
brevidade.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, era um erro
cometido no encaminhamento do DNIT que ele corrigiu posteriormente. Foi
apresentado a ele, a todos os assessores dele. Ele tem conhecimento, isso é uma
errata.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu vou convocar para as 18
horas.
Está suspensa esta sessão.
O SR. DEPUTADO WELITON PRADO - Sr. Presidente, antes de encerrar...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Com a palavra o Deputado
Weliton Prado.
O SR. DEPUTADO WELITON PRADO - Eu queria aqui fazer um apelo ao
Plenário, inclusive para a Deputada Rose. Eu estou aqui com a análise de conta da
prestação de contas do Governo Federal no exercício de 2009. Inclusive eu tenho
uma reunião no Ministério nesse horário. Eu posso em 1 minuto fazer a leitura e já
aprovarmos as contas? Eu faço esse apelo ao Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) Por favor, com a palavra o
Deputado.
O SR. DEPUTADO SANDRO ALEX - Sr. Presidente, antes, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Com a palavra, Deputado.
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O SR. DEPUTADO SANDRO ALEX - Nós tínhamos acordado na votação dos
setoriais. Eu gostaria de saber qual foi o item do PPA que foi votado. Foi o primeiro?
Foi anterior aos setoriais?
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Sim.
O SR. DEPUTADO SANDRO ALEX - Foi colocado em votação antes dos
setoriais?
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Sim.
O SR. DEPUTADO SANDRO ALEX - Nós tínhamos um acordo entre os
Líderes da votação após os setoriais.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não existia bem uma pauta,
mas, de qualquer forma, tentaremos corrigir até as 18 horas.
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Passo a palavra ao Deputado.
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Quanto a essa
solicitação do nobre Deputado, não há consenso nesse sentido. É para apresentar a
conta de 2009?
O SR. DEPUTADO WELITON PRADO - De 2009.
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - É inviável.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - O Deputado poderia explicar o
que estava falando?
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Não teve nenhum
pacto nesse sentido.
O SR. DEPUTADO WELITON PRADO - São vários pareceres que estão aqui
na Casa, várias contas que nós temos que aprovar. Eu sou Relator...
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Não é “nós temos”.
Nós temos que analisar e debater, e não que temos que aprovar.
O SR. DEPUTADO WELITON PRADO - Na minha avaliação, porque eu fiz
um estudo amplo com a assessoria desta Casa.
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Então, nós
precisamos ter previamente esse conhecimento, porque não foi disponibilizado.
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O SR. DEPUTADO WELITON PRADO - E foi discutido inclusive com as
Lideranças desta Casa a conta de vários exercício, de vários Governos.
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - O PSDB não
participou. No momento, o PSDB não concorda.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Só um minuto.
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Vamos colocar em
outro momento essa votação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não, calma! O PSDB pode
obstruir, pedindo, possivelmente, uma verificação de quórum com apoiamento.
Então, teria que ter apoiamento do PSDB. V.Exa. prefere pedir verificação de
quórum para tentar obstruir o relatório? Teria que ter o apoiamento de...
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Sim.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - O Deputado Cajado tinha me pedido
também aqui, antes de sair, que só votássemos o que estava no acordo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Então, V.Exa. apoia?
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Deixa para as 18 horas. Às 18 horas,
votamos.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Está suspensa a reunião e
convocada para às 18 horas.
Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Wilder Morais) - Declaro reiniciada a 11ª reunião
ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 30, de 2013, alterada.
Suspendo a presente reunião ordinária e convoco a sua continuação para o
dia 17 de dezembro, terça-feira, às 10h30min. Convoco também ainda reunião para
os dias 17 de dezembro, às 18 horas; 18 de dezembro, às 18 horas, e 19 de
dezembro, às 14h30min.
A reunião está suspensa.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Declaro reiniciada a 11ª reunião
ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 30, de 2013.
Informo que as matérias estão acessíveis nos terminais de pauta eletrônica
localizados nas bancadas.
Neste momento, coloco em votação a inclusão extrapauta dos relatórios do
COI, do relatório da CAE e dos adendos que serão lidos.
“Requerimento para inclusão na pauta do Relatório
nº 1 do Comitê de Avaliação das Informações sobre
Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves
— COI, sobre ‘informações encaminhadas pelo Tribunal
de Contas da União pendentes de deliberação da CMO
em 30/11/2013, em atendimento ao disposto ao art.122 da
Resolução nº 1 aos seguintes avisos do Congresso
Nacional’: Aviso nº 7, de 2013, Aviso nº 8 de 2013 e Aviso
nº 16, de 2013.
Autor: Deputado Afonso Florence.”
Em votação o requerimento de inclusão extrapauta na representação da
Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado.
Em votação o requerimento de inclusão extrapauta na representação do
Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado.
“Requerimento para inclusão na pauta do Relatório
nº 2 do Comitê de Avaliação das Informações sobre
Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves
— COI, para atualização do Anexo VI, Subtítulos
Relativos

a

Obras

e

Serviços

com

Indícios

e
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Irregularidades Graves integrante do Projeto de Lei nº 9.
Autor: Deputado Afonso Florence.”
Em votação o requerimento de inclusão extrapauta na representação da
Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado.
Em votação o requerimento de inclusão extrapauta na representação do
Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado.
“Requerimento para inclusão na pauta do relatório
final apresentado ao Projeto de Lei nº 9, que estima
receita e fixa despesas da União para o exercício
financeiro de 2014.
Autor: Deputado Miguel Corrêa.”
Em votação o requerimento de inclusão extrapauta do Projeto de Lei nº 9 na
representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado.
Em votação o requerimento de inclusão extrapauta do Projeto de Lei nº 9 na
representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado.
O relatório do CAE não foi entregue e, portanto, não poderá ser votado nesta
Comissão.
Pergunto à Deputada Rose de Freitas se aceita fazer parte ad hoc da relatoria
do COI.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Aceito.
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O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Com a palavra o Deputado
Domingos Sávio.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, eu estou achando
ótima a forma com que V.Exa. está conduzindo os trabalhos, porque nós precisamos
ganhar tempo e esses assuntos já são frutos de entendimentos. Porém, eu faço uma
ressalva de que tão logo o Relator esteja presente, faço um apelo para V.Exa., a fim
de que a gente suspenda a votação por alguns minutos. Há alguns entendimentos
que estabelecemos com S.Exa. ontem de questões, eu diria, até muito simples, mas
que é preciso que a gente verifique se estão devidamente adequadas no relatório ou
se serão objeto de manifestação em plenário. E aí nós daríamos sequência no
espírito de construção de entendimento.
Só isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Domingos
Sávio.
Dando prosseguimento, passo a palavra à Deputada Rose de Freitas para ler
o Relatório nº 1 do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços
com Indícios de Irregularidades Graves — COI, sobre informações encaminhadas
pelo Tribunal de Contas da União pendentes de deliberação por esta Comissão em
30/11/2013, em atendimento ao disposto ao art. 122 da Resolução nº 1 aos
seguintes avisos do Congresso Nacional: Avisos nºs 7, 8 e 16.
Com a palavra a Deputada Rose de Freitas.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS “O presente Relatório tem por objetivo analisar os
avisos AVN nº 7, de 3013-CN, AVN nº 8, de 2013-CN,
AVN nº 16, de 2013-CN, por meio dos quais o Tribunal e
Contas da União encaminhou ao Congresso Nacional
informações sobre obras e serviços com indícios de
irregularidades graves.
Os citados Avisos estavam pendentes de apreciação pela
CMO em 30/11/2013 e, por essa razão, foram submetidos
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à apreciação do Comitê de Obras Irrregulares — COI em
cumprimento ao contido no art. 122 da Resolução n° 1, de
2006-CN.
Proposta do COI.
Após examinar os apontamentos feitos pelo TCU,
as medidas corretivas adotadas ou a adotar pelos
gestores, conforme consignado detalhadamente no Anexo
1 a este Relatório, este Comitê propõe, em cumprimento
ao art. 93, combinado com § 4º do art. 97, ambos da Lei
n° 12.708, de 2012 (LDO/2013), as seguintes medidas:
a) bloqueio da execução física, orçamentária e
financeira das obras relativas ao sistema de esgotamento
sanitário em PiIar/AL, objetivo da AVN N° 8, de 2013-CN,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo constante do
Anexo 2.1 deste relatório, tendo em vista que as medidas
saneadoras não foram implementadas pela Prefeitura e o
fato de a própria FUNASA já ter instaurada tomada de
contas especial com vista a obter a devolução dos
recursos aplicados irregularmente;
b) arquivamento do AVN nº 7/2013-CN, que trata
das obras na BR-116/RS, uma vez que o TCU informou a
esta Comissão, por meio do Acórdão nº 2.936, de 2013Plenário,

que

remanescentes

os
já

não

indícios
se

de

mostram

irregularidades
materialmente

relevante em relação ao valor total da obra e, por isso,
não mais atendem ao critério previsto no art. 93, § 1º,
inciso V, da Lei 12.708/2012, para classificação do
achado como grave recomendação de paralisação: e
c) arquivamento do AVN nº 16/2013 relativo às
obras de construção da ponte sobre o Rio Araguaia, na
BR 153-TO, por perda de objeto, tendo em vista a
informação do DNIT de que rescindiu unilateralmente o
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contrato inquinado de irregularidades, fato que, por si só,
já impede qualquer ato autorizativo da execução física,
orçamentária e financeira daquele empreendimento.”
É o relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputada Rose de
Freitas.
Em discussão o relatório. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, a discussão está encerrada.
Em votação o Relatório nº 1 na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado.
Em votação o Relatório nº 1 na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado.
Convido o Deputado Afonso Florence, desde já agradecendo à Deputada
Rose de Freitas, para fazer a leitura do Relatório nº 2 do Comitê de Avaliação das
lnformações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves — COI,
para atualização do Anexo VI — Subtítulos Relativos a Obras e Serviços com
Indícios e Irregularidades Graves integrante do PLN N° 9, de 2013-CN, de autoria do
Deputado Afonso Florence.
S.Exa. está com a palavra.
O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Sr. Presidente, agradeço a
V.Exa. a designação ad hoc da Deputada Rose de Freitas, a quem agradeço.
Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, quero justificar meu atraso.
Eu estava na reunião dos Líderes da base, representando o meu partido, e, como a
reunião se estendeu um pouco, só pude chegar agora.
Este relatório contém a proposta do Comitê de Avaliação das lnformações
sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves — COI para
atualização do Anexo VI — Subtítulos Relativos a Obras e Serviços com Indícios e
Irregularidades Graves integrante do PLN N° 9, de 2013-CN (PLOA 2014).
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As propostas ora apresentadas baseiam-se nas informações prestadas pelo
Tribunal de Contas da União — TCU ao Congresso Nacional por meio do Acórdão nº
2.969/2013 — Plenário, encaminhado a esta Casa pelo Aviso n° 1.444-Seses-TC Plenário, de 11/11/2013, bem como nos esclarecimentos prestados pelos gestores
em reuniões técnicas, audiências públicas, e diligências promovidas pelo COI aos
locais de obras selecionados conforme detalhado no Anexo I a este relatório.
Voto
Ponderadas as informações prestadas pelo TCU, pelos gestores e o resultado
das reuniões técnicas, audiências públicas e diligências aos locais das obras, este
Comitê propõe o bloqueio da execução física orçamentária e financeira dos
seguintes empreendimentos: 1) Marginal Leste — Controle de Enchente Rio Poty Teresina, e 2) Esgotamento Sanitário em Pilar, Alagoas.
As obras relativas ao controle de enchentes no Rio Poty estão paralisadas
desde 2002 e já constam do Anexo VI da LOA 2013. A inclusão do programa de
trabalho relativo às obras de Esgotamento Sanitário em Pilar, Alagoas, decorre do
fato de o Município não ter adotado as providências corretivas determinadas pela
FUNASA que, inclusive, já instaurou tomada de contas especial para apurar
responsabilidades e devolução dos recursos não aplicados nas finalidades previstas.
Em relação aos demais empreendimentos classificados pelo TCU como IGP,
no total de 4, este Comitê entende que a paralisação revelar-se-ia mais danosa à
Administração e à sociedade que a sua continuidade, diante do estágio de execução
das obras e serviços e/ou das providências já adotadas ou a adotar pelos gestores,
razão pela qual não recomendamos a inclusão no Anexo VI do PLOA 2014, com
fundamento no art. 94 da Lei 12.708, de 2012 (LDO 2013) São eles:
1) A obra de construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, trecho
Caetité-Barreiras, na Bahia. Motivo da não paralisação: em razão das medidas
adotadas pelos gestores para sanar as pendências. Na data do fechamento deste
relatório as informações e esclarecimentos prestados pela VALEC encontravam-se
sob apreciação do TCU.
2) A BR- 448, no Rio Grande do Sul, implantação e pavimentação. Motivo da
não paralisação: a obra está em estágio avançado de execução, aproximadamente
94%.
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3) Construção da ponte sobre o Rio Araguaia, na Rodovia BR-153, em
Tocantins, ligando as cidades de Xambioá, Tocantins, a São Geraldo do Araguaia,
no Pará. Motivo da não paralisação: perda de objeto. O contrato já foi rescindido
pelo DNIT.
4) Vila Olímpica de Parnaíba, Piauí. Motivo da não paralisação: compromisso
assumido pelo gestor de garantir que a liberação de recursos financeiros só ocorrerá
após comprovada a viabilidade do empreendimento, assim, portanto, preenchendo o
requisito estabelecido pelo TCU.
Neste caso, caberá ao TCU manter o monitoramento dos empreendimentos
com o objetivo de verificar o cumprimento, por parte dos gestores, dos
compromissos por eles assumidos para sanar ou esclarecer as pendências, assim
como para adotar as medidas necessárias para apurar eventuais condutas
negligentes ou dolosas de agentes públicos e privados, em cumprimento ao § 3º do
art. 98 da Lei 12.708 de 2012 (LDO 2013), se for o caso.
Feitos esses registros, os integrantes do COI votam pela aprovação deste
Relatório que contém a proposta de atualização do Anexo VI do PLN 9, de 2013,
Congresso Nacional (PLOA 2014) e os submetem à apreciação do Plenário desta
Comissão, na forma prevista no art. 24 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso
Nacional.
Brasília, 16 de dezembro de 2013.
Este é o voto encaminhado pelo COI a este Plenário.
Obrigado, Presidente.
O SR. DEPUTADO CARLOS MAGNO - Sr. Presidente, uma questão de...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado. O relatório está em
discussão.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Para discutir, Deputado Claudio
Cajado.
O SR. DEPUTADO CARLOS MAGNO - Por favor...
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Deputado Carlos...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado
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O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, veja, por exemplo,
esse Comitê, a quantidade, observada pelos seus membros e pelo Tribunal de
Contas da União, de obras importantes para o País, não tenha dúvida, mas que são
irregularidades graves. Canal do Sertão, em Alagoas, motivo da paralisação:
sobrepreço. Drenagem Tabuleiro Martins, em Maceió: superfaturamento. Construção
de terminal portuário no Município de Alvarães, no Amazonas: sobrepreço.
Construção do terminal rodoviário, em Anamã, no Amazonas: sobrepreço. Terminal
fluvial de Barcelos: sobrepreço. Construção de trecho rodoviário Uruaçu, pelo DNIT,
em Goiás: desvio de objeto. Construção de terminal portuário no Município de Anori,
no Amazonas: sobrepreço. Construção da BR-440: licitação irregular. E por aí vai.
Superfaturamento na FUNASA; sobrepreço da ordem de 1,5 bilhão na construção da
Refinaria Abreu e Lima!
Sr. Presidente, são fatos gravíssimos. E nós temos que ter um alerta para que
a Comissão de Orçamento mantenha o Comitê de Obras Irregulares numa atuação
fiscalizadora permanente, em consonância com o Tribunal de Contas da União. Nós
não podemos permitir que obras que no ano passado tenham tido tantas
irregularidades continuem a ter recursos neste ano. “Ah, as irregularidades foram
sanadas.” Muito bem. E os preços? E o sobrepreço? Foi restituído? Nós temos aqui
algumas obras que têm diferença de 10 milhões. Vejam, por exemplo, o PAC da BR448, no Rio Grande do Sul. Obra em avançado estado de execução, 94%. É
verdade. E esse recurso que foi excessivamente gasto não vai ser restituído?
Nós temos que ter uma visão de que o Governo Federal está absolutamente
leniente no que se refere a iniciar obras sem projeto executivo concluído, o que traz
problemas na execução de sobrepreço, de falta de projetos ambientais, e,
principalmente, aquele famoso costume de se fazer a obra e se ajustar o projeto de
acordo com a obra, como é o caso da VALEC, em relação à Ferrovia de Integração
Oeste-Leste — FIOL, uma obra importante para a Bahia, indiscutivelmente, mas até
sobre cavernas, sobre espaços geologicamente importantes ela estava com o
traçado. Quem fez esse projeto não vai ser responsabilizado? Porque tem que haver
a fundação, tem que haver a previsão, tem que haver todo um estudo geológico da
área onde os trilhos passarão.
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Então, esse tipo de postura é um atentado não apenas ao dinheiro público,
mas ao patrimônio ambiental, físico do nosso País. E isso nós apuramos, depois tirase o dinheiro, coloca-se o dinheiro, e fica por isso mesmo. É lamentável, Sr.
Presidente.
Infelizmente, eu não fiz parte do Comitê de Obras Irregulares, mas gostaria de
fazer na perspectiva de termos essa atuação mais vigorosa. As obras, no Brasil, têm
que ser feitas de uma forma muito mais consistente do que esses arremedos
licitatórios e de execução que nós estamos vendo.
E vejo o Governo Federal fazendo críticas ao Tribunal de Contas da União.
Pelo contrário, nós temos é que fortalecer o TCU, porque é o único meio que nós
temos

de

fiscalização,

Presidente,

dos

gastos

desses

recursos,

de

acompanhamento da execução dessas obras. Infelizmente, a Controladoria-Geral da
União, que deveria olhar para essas obras, só corre atrás para aparecer na mídia
quando o escândalo aparece. E, há alguns anos, perseguia Prefeitos em vez de
olhar para esses órgãos estatais de execução orçamentária, principalmente no que
se refere à concepção dos projetos.
Nós temos tido um desempenho razoável quando os recursos são passados
pela Caixa Econômica Federal como contratante. A Caixa tem desenvolvido uma
fiscalização muito mais profunda do que outros órgãos. Eu acho que está na hora de
fazermos com que esses exemplos sejam seguidos. Nós não podemos ler um
relatório em que existam inúmeras falcatruas. Isso é falcatrua, Deputado Afonso!
Nós temos que exigir a punição dos culpados! Isso beira a bandalheira, Presidente!
Eu lamento muito que bilhões... Só a obra da Refinaria Abreu e Lima — está
aqui escrito, minha gente... Eu lembro que, há 8 anos, quando eu fiz parte desta
Comissão, nós tiramos os recursos da Refinaria Abreu e Lima, e o Presidente Lula,
na época, editou uma medida provisória restituindo os valores, por quê? Porque
houve sobrepreço, irregularidades graves e desvio de milhões. Resultado:
restituíram-se os recursos por medida provisória e, no ano passado, de novo, a
Abreu e Lima com sobrepreço no valor de 1,5 bilhão de reais. Ou seja, nós estamos
percebendo que essas questões de contrato, esses desvios de recursos, se não
forem exemplarmente punidos vão continuar a acontecer, como é o caso aqui da
Abreu e Lima.
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Então, Sr. Relator do COI, sugiro que façamos um expediente, V.Exa.
inclusive, Presidente, para que o Tribunal de Contas da União continue a atuar com
o respaldo da Comissão de Orçamento do Comitê de Fiscalização de Obras
Irregulares, para que esses fatos fiquem no passado e não voltem a acontecer no
ano que vem ou daqui a 2 anos. São bilhões, Senador, que são jogados no ralo da
corrupção, e nós não estamos tomando as medidas corretas. Nós temos que acionar
o Ministério Público Federal. Os corruptores, os que desviam recursos, têm que ser
culpados por isso.
Então, em vez de ficarmos aqui apenas colocando recursos, nós temos que
tirar os recursos dessas obras enquanto não ficar claro que o que houve de preços
adicionais, de sobrepreço, de erro de projeto, que causam prejuízo ao erário não foi
ressarcido.
Por isso, sou a favor de que o Tribunal de Contas da União continue
liminarmente suspendendo as obras. “Ah, mas isso traz prejuízos irreparáveis para o
próprio dinheiro público.” Não! Se nós constatamos que existem recursos que estão
muito acima do preço mínimo, como é que se vai permitir que a obra continue?
Devemos aproveitar esta discussão sobre esse relatório que expõe graves
desvios de recursos — e eu sei que o Relator, o Deputado Afonso Florence, jamais
compactuaria com esse tipo de desvio — para chamar a atenção sobre a
necessidade de fortalecer o Comitê de Obras Irregulares, de fortalecer o Tribunal de
Contas da União. Devemos chamar à responsabilidade aqueles que estão ano após
ano, insistentemente, desviando recurso público com procedimentos ilegais.
O Governo Federal precisa colocar a Controladoria-Geral da União para
fiscalizar esses contratos, não atrás de Prefeito para ver recurso do FUNDEB, para
ver recurso da saúde, porque comparado a esse 1,5 bilhão que está sendo desviado
da Abreu e Lima significa muito menos. Se tivermos pessoal para fazermos tudo,
ótimo! Mas se não tem, tem que se concentrar aqui, nesse tipo de contrato, junto ao
DNIT, junto à PETROBRAS e junto principalmente às estatais, cujo volume de
recursos é elevadíssimo. Nós temos que ter uma atuação exemplar na busca de
evitar esses desvios bilionários que poderiam estar sendo usados na construção de
casas populares, na ampliação do Programa Bolsa Família, na melhoria dos
recursos da saúde. Na Bahia, por exemplo, as pessoas estão morrendo por falta de
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atendimento em UTI, há uma carência enorme de UTIs em condições compatíveis
com a demanda da população, que se ressente da saúde, principalmente a
população mais carente.
Sr. Presidente, que isso sirva de lição. Nós não podemos assistir
passivamente a isso. É um alerta que eu faço a V.Exa.: que esses órgãos sejam
chamados à responsabilidade ainda maior.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Cajado.
Passo a palavra agora ao Deputado Carlos Magno.
O SR. DEPUTADO CARLOS MAGNO - Embora eu não vá usar o mesmo
tempo do Deputado Claudio Cajado, eu devo apoiá-lo em algumas situações, como
reforçar o Tribunal de Contas da União na sua logística de fiscalizar e fazer valer a
sua decisão com relação às obras que consideram irregulares.
Também não gostaria de fazer uma defesa direta aqui e nem precisaria se os
gestores tivessem a sua responsabilidade e cumprissem com o seu papel, que é
realmente licitar obras com o projeto executivo concluído e não com projetos
básicos, o que leva a essas possíveis irregularidades.
Devo confessar que, em 2012, na condição de Relator da Subcomissão na
Comissão de Fiscalização de acompanhamento das obras do PAC e Minha Casa,
Minha Vida, nós pudemos visitar pelo Brasil afora obras inacabadas, obras com
irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas, que nos acompanhou durante
todo esse processo de acompanhamento.
Cito a importância da Ferrovia de Integração Oeste-Leste para o Brasil, não
só para o povo da Bahia, mas para o Brasil como um todo.
O Canal do Sertão, em Alagoas. É um crime um canal daquele estar
paralisado e não estar atingindo o seu objeto, que é levar água àquelas
comunidades que sofrem com a seca que assola o Nordeste.
A questão ambiental, através do IBAMA, e de cultura, principalmente os
indígenas, através da FUNAI, são elementos novos que entraram no custo de
execução do projeto. Tanto o IBAMA quanto a FUNAI começaram a fazer parte de
custo dessas obras, principalmente de ferrovias, de rodovias, exigindo inclusive
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contrapartidas e compensações ambientais para que esses órgãos pudessem
reforçar as suas estruturas para aumentar a fiscalização.
Eu cheguei à conclusão de que obra paralisada é um prejuízo muito grande
ao cidadão, por dois motivos. Um deles é pela não conclusão da obra, que traz
consequências seriíssimas, principalmente a obras de rodovia, de ferrovia, no que
se refere ao Custo Brasil.
Com relação à proposta colocada pelo Relator Afonso Florence, no seu
relatório, eu acredito que, quando ele separa essas obras mais pela importância...
São obras de longo período de execução e, durante esse período de execução,
poderiam ser sanadas as irregularidades com o não pagamento daquelas
irregularidades constatadas nos projetos.
Para mim, a paralisação das obras, é um motivo duplo de prejuízo ao
cidadão, porque é ele quem acaba pagando. O custo dessa obra vai aumentar na
recontratação, de alguma maneira, ela vai custar mais cara ao Governo do Estado,
e, repito, quem paga isso é o cidadão.
Logo, eu preferiria não fazer a defesa, mas colocar a minha posição pessoal
em relação a esse relatório do COI e apoiá-lo em decorrência da importância das
obras, observando que o Tribunal de Contas da União e os órgãos fiscalizadores,
juntamente com os gestores desse recurso, possam buscar a solução do problema.
Não adianta querer levar o problema para o Tribunal de Contas da União,
porque é o próprio Tribunal de Contas que determina a paralisação dessas obras em
decorrência das irregularidades. Já é uma iniciativa do Tribunal de Contas. Se é
Corregedoria, se é... Qualquer órgão de fiscalização do Governo está cheio... E eu
concordo com ele: estão mais preocupados com as Prefeituras do que,
propriamente, com o Governo Central.
Na verdade, eu aprovaria esse relatório pela importância das obras e pelo
prejuízo que é a paralisação dessas obras.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Carlos
Magno.
Passo a palavra ao Deputado Danilo Forte. Logo após, a Deputada Rose de
Freitas.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Obrigado Sr. Presidente.

12

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 2256/13
17/12/2013

Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, eu acho que cabe, inclusive,
até um reposicionamento, uma autocrítica nossa em relação a essa questão
fiscalizatória.
Eu acho que a gente deixa muito a desejar nesta Comissão. A gente fica
muito focada na questão orçamentária no momento. Realmente, quanto à questão
fiscalizatória, o Tribunal de Contas da União exerce um papel muito importante no
auxílio, no apoio exatamente ao Congresso Nacional e a esta Comissão.
Nós precisamos também avançar no que diz respeito à regularização dessas
ações. Tanto que na LDO nós tivemos a preocupação de fazer uma parte dela e
focamos na melhoria da atividade fiscalizatória, para que ela não fosse apenas uma
atividade do ponto de vista do preciosismo ou de exaltação a um purismo que,
muitas vezes, nós não encontramos na efetivação dos próprios convênios.
Por exemplo, nós já tivemos casos de suspensão de contratos em que o
superfaturamento e as próprias autorizações para o processo legislatório tinham sido
oriundas de aprovação pelo meu...
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, está difícil de ouvir
o que as pessoas falam. Eu peço a V.Exa. providências, porque eu quero prestar
atenção no orador.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu peço aos assessores e aos
convidados que façam silêncio durante a exposição do Deputado Danilo Forte.
Com a palavra o Deputado.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Obrigado, Sr. Presidente.
Na LDO, nós tivermos a preocupação de fazer uma parte da LDO focada em
dar celeridade e eficiência ao Orçamento em si, porque, muitas vezes, nós nos
deparamos com situações em que os próprios órgãos de controle autorizam os
processos legislatórios e, depois, condenam os convênios por superfaturamento,
quando a própria licitação passava e, muitas vezes, até com desconto das empresas
contratadas na aprovação da licitação, no concurso licitatório, e, muitas vezes, havia
essa suspensão em função até de uma revisão sobre o mesmo fato gerador da
incoerência encontrada anteriormente.
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O País é ávido por investimentos, o Brasil precisa melhorar a questão da
infraestrutura. Esse é um dos principais pontos, inclusive gerador do Custo Brasil
para a diminuição da nossa competitividade em âmbito internacional.
Nós precisamos também, na Comissão Mista de Orçamento, buscar contribuir
para que tenhamos o foco na celeridade, não na postergação, não no engodo,
porque, muitas vezes, quando a obra é retomada, ela volta muito mais cara do que
quando inicialmente licitada ou contratada.
A Abreu e Lima, o metrô de Fortaleza e o metrô de Salvador também são
exemplos muito claros disso, devido às paralisações intermináveis e recorrentes que
prejudicaram sensivelmente o andamento da obra.
No fim das contas, quem paga o prejuízo por essa situação é exatamente a
população e a sociedade, como um todo, que não se beneficia do investimento que
foi feito e ainda é obrigada a pagar por esse novo preço, que foi reajustado ou
recolocado em função do novo andamento daquela obra.
Existe aí o setor inflacionário, a demanda, como é o caso da transposição do
Rio São Francisco, que a gente tem clamado tanto aqui no Congresso Nacional pela
retomada das obras — e aproveito para parabenizar o Ministro Teixeira que retomou
a obra nos trechos do Ceará, que estavam paradas há mais de ano, tanto em Brejo
Santo quanto em Mauriti.
Isso demonstra o quê? Que essas paralisações trouxeram prejuízo
interminável para as pessoas que, inclusive, precisam dessa água. No Ceará, 80%
do solo cristalino está encravado no coração do Semiárido, e o enfrentamento foi
feito para levar água para os 12 milhões de brasileiros que moram no Semiárido
nordestino, principalmente no Nordeste setentrional.
Essas obras têm que ser efetivadas. A efetivação passa exatamente pela
diminuição dos entraves que a burocracia impõe, e o não acompanhamento facilita a
má compreensão relativa a essa questão.
Então, eu parabenizo o trabalho que foi feito pelo COI. Espero que em 2014 a
Comissão tenha um trabalho mais efetivo, com base nesse acompanhamento, e que
a gente não deixe se levar apenas pelo entusiasmo ou pelo emocional gerado pelo
debate político ou pela manchete da mídia em geral, que muitas vezes cria uma
situação em que o importante não é fazer, o importante é denunciar, quando a
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sociedade, o povo brasileiro, quer exatamente o contrário: quer que seja bem feito,
com transparência, seja uma execução plausível com o seu orçamento.
Por isso, a gente apoiou, no PMDB, integralmente o RDC, Regime
Diferenciado de Contratação, que contrata por preço global. É necessário que nesse
preço global também as seguradoras de obras tenham efetivamente o compromisso
de dar segurança a esses orçamentos que são contratados, porque, dessa forma
haverá punição.
Hoje, nos Estados Unidos, que serve muitas vezes de modelo para muita
coisa aqui no Brasil, a grande maioria das obras são contratadas por preço global.
Quando o empreiteiro não consegue realizá-la, a seguradora vem exatamente no
sentido de socorrer e cobrir até multas e o prejuízo que a sociedade tem em função
daquele não cumprimento.
É necessário que o Brasil avance! Por isso, faz-se o debate sobre a Lei nº
866, a Lei de Responsabilidade Fiscal, para que também avancemos não só na
Comissão, mas no plenário desta Casa, a fim de viabilizar o tão sonhado momento
que o Brasil precisa.
O Brasil precisa melhorar a sua logística. O Brasil precisa das obras de
infraestrutura para, inclusive, escoar a produção de novo. Nós vamos ter um caos no
escoamento da produção de soja, principalmente no Centro-Oeste, o que aumenta o
preço final do nosso produto no mercado internacional, diminuindo a nossa
capacidade de relação de riquezas.
Nós precisamos, cada vez mais, avançar nesse sentido. O Brasil que hoje é a
sexta economia do mundo, poderia estar numa situação muito mais confortável se
tivesse uma legislação mais clara em relação a isso.
Eu acho que o RDC foi exatamente o grande avanço que essa 54ª Legislatura
da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional conseguiu dar ao País,
formatando um novo modelo de contratação capaz de ser viabilizado.
Precisamos,

agora,

avançar

também

no

que

diz

respeito

às

correspondências, às relações com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 866,
para que possamos agilizar o processo de execução de obras no Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Danilo
Forte.
Passo a palavra, finalmente, para a última inscrita: Deputada Rose de Freitas.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, eu vou tentar ser
breve, porque nós temos uma pauta muito importante.
Eu quero, inicialmente, parabenizar o Relator, com quem inclusive conversei
sobre o seu relatório preciso, objetivo, justo. E quero registrar, Sr. Relator, a
importância de um relatório dessa natureza, que não ultrapassa a barreira da parte
técnica e a questão jurídica dos aspectos da tomada de contas, da inspeção, das
auditorias.
Eu perguntava a ele exatamente sobre os Dolfins de Atalaia, lá do Estado do
Espírito Santo. Se havia sido produzido um aviso ou não, esse assunto era
extremamente importante para o meu Estado.
Mas eu vou me restringir ao relatório que V.Exa. produziu, porque é com
relatórios como este de V.Exa., Presidente, que nós passamos a não incorrer em
erros na dotação de recursos em obras que, circunstancialmente, não podem ser
atendidas pelo Orçamento da União.
Eu gostaria muito de saber se chegou a V.Exa. ou não esse aviso de berços
nos Dolfins de Atalaia, porque interessa ao Estado do Espírito Santo. V.Exa. se
refere aos que não foram atingidos pelas restrições no seu relatório. No entanto, eu
recebi um relatório que diz que os Dolfins estariam incluídos no relatório que V.Exa.
produziu.
Fora isso, quero parabenizar V.Exa., dizer da precisão da sua relatoria em
colocar no lugar certo as medidas que precisam ser apreciadas em tempo pelo
Relator-Geral.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputada Rose de
Freitas.
Passo a palavra agora ao Deputado Afonso Florence, para concluir o estágio
de discussão desta matéria.
O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, quero agradecer ao Deputado Claudio Cajado, ao Deputado Carlos
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Magno, ao Deputado Danilo Forte e à Deputada Rose de Freitas as ponderações, e,
primeiro, tranquilizar todos os Parlamentares aqui presentes, em particular a opinião
pública brasileira.
O art. 71 da Constituição estabelece as atribuições do Tribunal de Contas da
União, que estão pormenorizadas no art. 45 da Lei nº 8.443, que é a Lei Orgânica do
Tribunal de Contas da União.
O art. 45, Sr. Presidente, determina o seguinte:
“Art. 45. Verificada a ilegalidade de ato ou contrato,
o Tribunal, na forma estabelecida no Regimento Interno,
assinará prazo para que o responsável adote as
providências necessárias ao exato cumprimento da lei,
fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem
observados.
§ 1° No caso de ato administrativo, o Tribunal, se
não atendido:
I - sustará a execução do ato impugnado;
II - comunicará a decisão à Câmara dos Deputados
e ao Senado Federal;
III - aplicará ao responsável a multa prevista no
inciso II do art. 58 desta Lei.
§ 2° No caso de contrato, o Tribunal, se não
atendido, comunicará o fato ao Congresso Nacional, a
quem compete adotar o ato de sustação e solicitar, de
imediato, ao Poder Executivo, as medidas cabíveis.
§ 3° Se o Congresso Nacional ou o Poder
Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as
medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal
decidirá a respeito da sustação do contrato.”
Mais ainda, Sr. Presidente. Na LDO de 2013 — e há previsão também para
2014 —, no art. 97, § 3º, está estipulado:
“Art. 97.....................................................................
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§3º

A

decisão

pela

paralisação

ou

pela

continuidade de obras ou serviços com indícios de
irregularidades graves, nos termos do § 2º, dar-se-á sem
prejuízo da continuidade das ações de fiscalização e da
apuração de responsabilidades dos gestores que lhes
deram causa.”
Portanto, as preocupações do Deputado Claudio Cajado já estão estipuladas
em dispositivo constitucional, que atribui ao Tribunal de Contas da União o poder,
inclusive, de ele próprio sustar e depois notificar o Congresso Nacional; já estão
previstas na Lei Orgânica do Tribunal, e já estão previstas na LDO deste ano.
Com relação às demais obras citadas pelo Deputado Cajado, vale registrar
que elas constam do quadro de obras cuja recomendação de paralisação foi retirada
pelo próprio Tribunal em função do preenchimento dos requisitos estabelecidos
pelos órgãos executores.
Sr. Presidente, com relação às preocupações apresentadas pelo Deputado
Carlos Magno e pelo Deputado Danilo, o aperfeiçoamento da legislação brasileira
para que tenhamos critérios de licitação com projetos executivos ou que
aperfeiçoemos a Lei nº 8.666, eventualmente adotando o Regime Diferenciado de
Contratações, ou o instrumento, também hoje, de contratação da EBP — Empresa
Brasileira de Projetos, é um debate que o Presidente Lobão Filho pode
oportunamente conduzir aqui.
Agora, o fato é que o nosso relatório indica a continuidade das obras — eu
quero agradecer à Deputada Rose de Freitas as palavras — com base na legislação
vigente e com base na documentação apresentada pelos órgãos executores.
No caso da FUNDESP e do Ministério do Esporte, há um comprometimento
por parte do Ministério do Esporte de que só haverá liberação de recursos após a
FUNDESP do Estado do Piauí fizer o preenchimento dos requisitos estipulados, para
que essa obra tenha continuidade, ou seja, um plano de gestão e de fiscalização da
obra. Isso está estabelecido pelo Ministério do Esporte para o Estado do Piauí e
para a FUNDESP. O Ministério do Esporte se comprometeu com o Congresso
Nacional em não fazer nenhuma liberação de recurso até que esses requisitos
sejam preenchidos.
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Com relação à FIOL, a documentação apresentada pela VALEC já está em
análise pelo TCU. Preenchidos os requisitos, a obra terá continuidade. O que nós
não podemos fazer aqui é paralisar essa obra. Suponhamos, dentro de 40 dias, 50
dias, 90 dias, o TCU conclua pela continuidade da obra, e o Congresso Nacional
paralisá-la.
Quero tranquilizar também o Deputado Danilo Forte, agradecê-lo pelos
elogios que fez ao trabalho do COI e fazer de suas palavras elogios à equipe do
Congresso Nacional, a toda Consultoria do Congresso Nacional, a esta Comissão e
a todas as senhoras e senhores da Consultoria e do apoio, na pessoa do Dr.
Romiro...
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Relator, desculpe, só uma
observação que eu me esqueci de fazer.
Essa obra dos dolfins não está paralisada; ela está em andamento. O primeiro
que venceu a licitação não quis fazer; chamaram o segundo — se me perguntarem o
nome, eu não vou saber responder —, e continua em andamento. Por isso a
estranheza do aviso.
Se V.Exa., depois...
O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Agora. Eu ia em seguida, mas
vou antecipar.
Quero tranquilizar a Deputada Rose de Freitas, destacar que ela é uma
Parlamentar membro da Comissão, e tranquilizar toda a população do Estado.
Mesmo ela não sendo do COI, acompanhou todos os procedimentos, esteve
presente, reuniu-se comigo, nós dialogamos muito sobre o tema.
Essa obra não está inclusa em nenhuma das duas principais categorias: uma
com a indicação de paralisação, e a outra com a indicação de retenção de recursos.
Então, há alguma imprecisão no informe que foi cedido a V.Exa. Não há indicação
de retenção e menos ainda de paralisação.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Mas está publicado. O aviso foi
publicado.
O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - O TCU publica regularmente
avisos, desenvolve tratativas com os executores das obras e as classifica em
categorias, digamos, a partir dos parâmetros de classificação dos indícios de
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irregularidades identificados. No caso dessa obra, certamente, há aviso publicado,
há tratativas do TCU, mas essas tratativas e esse aviso não incluem essa obra em
nenhuma das duas mais, digamos, contundentes classificações. A menos
contundente aponta para a possibilidade de que seja sustado o recurso, e a outra, a
mais grave, a que nós apreciamos, é a indicação de paralisação. Para essa obra,
obviamente, haverá continuidade da fiscalização do TCU. Obviamente os executores
da obra continuarão a prestar contas, mas não há nenhuma classificação.
Então, eu quero tranquilizar V.Exa. e todos os atores econômicos e sociais
daquele Estado interessados.
Quero só concluir esta fala fazendo minhas as palavras de elogio não aos
Parlamentares da Comissão, mas aos consultores, aos profissionais da Comissão
de Orçamento, às senhoras e aos senhores. Quero destacar a forma diligente...
Eu não sou daqueles que regularmente têm críticas aos órgãos de controle.
Eu acho que é uma grande conquista da democracia brasileira a liberdade de
expressão, de opinião e de imprensa e os órgãos de controle. Nós, a opinião
pública, precisamos sempre aprofundar as informações.
Quanto a indícios de irregularidade, o próprio Tribunal, eventualmente, retira a
indicação de paralisação, por isso, o nosso relatório, além de fundado na base legal
existente, realizou oitivas e reuniões técnicas com o Tribunal e com os órgãos.
Há um acórdão do TCU que retirou a indicação de paralisação da Norte-Sul
aludindo inclusive à realização da oitiva aqui na CMO e no COI. Realizamos toda a
análise da documentação disponibilizada pelo TCU e pelos órgãos executores,
audiência pública e visitas técnicas. E é com base em todos esses procedimentos
públicos, com intensa participação de Parlamentares do COI, dos da CMO que não
são do COI e dos que não são da CMO... Houve uma participação muito intensa de
muitos Parlamentares, inclusive nas visitas técnicas, fazendo-se presentes em
audiências públicas.
Portanto, eu quero tranquilizar V.Exas., agradecer as palavras de elogio e,
como eu disse, fazer delas palavras de elogio aos profissionais que trabalham nesta
Comissão.
Quero agradecer a colaboração dos gestores públicos atores nesse processo,
bem como parabenizar e destacar o trabalho desenvolvido pelo TCU.
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Quero dizer a V.Exas., na defesa da aprovação desse relatório, que podem
ter a convicção de que o TCU continuará a exercer a fiscalização das obras cuja
continuidade aqui foi autorizada e, oportunamente, a partir de avisos seus, como já
ocorreu durante o ano de 2013 — tive oportunidade de ser o Relator, e a CMO
apreciou o aviso do TCU enviado em maio —, ele poderá notificar a Comissão de
Orçamento do Congresso Nacional sobre novos indícios de irregularidades nessas
ou em outras obras.
Para concluir, Sr. Presidente, com relação à obra da Refinaria Abreu e Lima,
não há dúvida: tanto nessa obra da PETROBRAS como em todas as outras obras
cuja continuidade foi garantida pelo Congresso Nacional, haverá fiscalização pelo
Tribunal de Contas. Como eu disse aqui, tal como está previsto na Constituição, na
Lei Orgânica do TCU e na LDO, as providências para eventuais ressarcimentos aos
cofres públicos de desvios de recursos públicos — embora hoje hipotéticos —, se
confirmados, estão garantidas pela legislação brasileira, que já tem dispositivos
suficientes para garantir esses procedimentos.
O nosso compromisso para que isso ocorra não deve incidir no voto aqui, a
pretexto da continuidade das obras em questão.
Por isso, então, agradeço a todas as senhoras e senhores; agradeço a
V.Exa., Presidente; e reitero o nosso voto pela aprovação do relatório.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Afonso
Florence.
A discussão está encerrada.
Coloco em votação o relatório na representação da Câmara dos Deputados.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Está aprovado.
Coloco em votação o relatório na representação do Senado Federal.
Os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Está também aprovado.
Coloco agora a inclusão extrapauta do Adendo nº 1, de 2013.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Até o Cajado votou a favor. Está
vendo? Quando o relatório é bem feito, até o Cajado vota a favor.

21

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 2256/13
17/12/2013

Parabéns pelo relatório.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Coloco em votação agora a
inclusão extrapauta do Adendo nº 1, de 2013, ao Parecer Preliminar do PLN nº 9,
aprovado em 21 de novembro de 2013, que estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de 2014
Este item trata do fundo partidário.
Então, coloco em votação a inclusão extrapauta, na representação da
Câmara dos Deputados, do referido adendo.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Está aprovada.
Os Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Está também aprovada.
Informo que estamos com uma dificuldade regimental. Nós temos um
encaminhamento da votação do PPA e do Orçamento da União.
O Senador Walter Pinheiro esteve com o Presidente do Congresso e com o
Presidente da Câmara e fez determinados arranjos de cronograma. Eu gostaria de
passar a palavra ao Senador, para que S.Exa. possa traduzir a esta Comissão a
ideia dos Presidentes da Câmara e do Senado.
Com a palavra o Senador Walter Pinheiro.
O SR. SENADOR WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, como havíamos feito
um encaminhamento na semana passada nesta Comissão com as Lideranças,
tendo em vista, inclusive, a votação do PPA — portanto, o esforço é no sentido de
construirmos um acordo —, conversamos com o Presidente da Câmara — a
conversa, inclusive, com o Presidente da Câmara, não foi feita diretamente por mim;
pois minha conversa foi com o Presidente do Senado — e estamos propondo a esta
Comissão a possibilidade de V.Exa. suspender esta reunião e convocar outra para
15h30min, para fazer-se a leitura. Nesse interregno, tentaríamos fazer com as
bancadas, com os Parlamentares e com o Relator, um ajuste de texto, o que é
normal. Às 15h30min, a gente voltaria para a leitura. Obviamente, em havendo
avanços, partiríamos para a tentativa de aprovação da matéria na Comissão.
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A sessão do Congresso, que será realizada no plenário do Senado, está
marcada para 19h. Portanto, feito esse acordo, será possível votarmos as duas
matérias na sessão do Congresso Nacional de hoje à noite.
Portanto, é por isso que estou pedindo a V.Exa. esse tempo — das 12h até
15h30min — para que inclusive possamos realizar essas conversas bilaterais com o
Relator e fazer os encaminhamentos para tentarmos fechar as pendências.
Consequentemente, podemos tentar discutir o relatório, após a sua leitura, já com
esse caminho relativamente andado.
Então, eu conversei com algumas Lideranças e estou submetendo aos outros
Líderes esta proposta, para que a gente, nesse esforço, tente apreciar a matéria
ainda hoje à noite. As Lideranças teriam até às 17h para avaliar os acordos, para a
gente ter condição de apreciar a matéria ainda no dia de hoje.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Com a palavra o Deputado
Danilo Forte. Logo em seguida, falará o Senador Waldemir Moka.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu acho oportuna a preocupação do
Senador Walter Pinheiro. A sensibilidade e a disposição de todos nós são no sentido
de votarmos a LOA o mais rápido possível, exatamente porque finda o ano
legislativo, principalmente depois do exaustivo trabalho aqui feito.
Quero aqui parabenizar o Relator Miguel Corrêa, que no fim de semana
esteve aqui conosco, atendendo-nos, debatendo e formatando o texto. No domingo,
o relatório final já estava pronto. E ressalto a disposição de S.Exa. inclusive para
fazer os devidos ajustes, as correções de texto, como disse o Senador Walter
Pinheiro.
Mas V.Exa. aprovou uma pauta, no início da reunião, que acho correta,
plausível e que recebeu apoio unânime aqui no plenário. Ou seja, V.Exa. propôs que
votássemos o relatório do COI — o que ocorreu agora, com a relatoria do Deputado
Florence —; o relatório da CAE e os dois adendos. Inclusive está presente o
Senador Anibal Diniz, pois há aquela errata da Deputada Rose de Freitas, sobre o
DNIT, que precisa dessa correção.
A ideia inicial era convocar uma reunião para 14h30min, se não me engano.
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Então, eu acho que esse cronograma que V.Exa. propôs é plenamente
plausível e temos condições de darmos cabo a ele, inclusive dentro da formatação,
inclusive, apresentada por V.Exa., sem nenhum impedimento ou prejuízo para a
colocação do Senador Walter Pinheiro.
Então, nós do PMDB não obstamos, em nenhum momento, essa situação.
Mas achamos que, num primeiro momento, deveria ser cumprida a pauta que V.Exa.
mesmo programou para a reunião desta manhã. À tarde, portanto, a gente daria
continuidade, já com a leitura definitiva do relatório do Deputado Miguel Corrêa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Só para esclarecer, o relatório
da CAE não poderá ser votado porque careceu de assinaturas. Então, nós
votaremos o relatório final, excetuando o da CAE no momento da votação.
O adendo do Senador Anibal Diniz terá que ser votado pelo Plenário do
Congresso Nacional, não aqui. E o adendo do Fundo Partidário será votado em
conjunto com o Relatório Final do Orçamento, de autoria do Relator Miguel Corrêa.
Portanto, a rigor, a pauta desta reunião está encerrada.
Eu vou passar a palavra ao Senador Waldemir Moka.
Nós estamos convocando aqui o Deputado Miguel Corrêa para que S.Exa.
possa se reunir com os membros desta Comissão, em reunião na Presidência, no
período de 14h30min até 17h, ficando suspensa a reunião até este horário, a fim de
que, em havendo acordo, possamos voltar e colocar em votação o relatório.
Então, antes de suspender a sessão, passo a palavra ao Senador Waldemir
Moka.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Plenamente apoiado, Sr. Presidente!
O SR. SENADOR WALDEMIR MOKA - Presidente, Senador Lobão Filho, eu
queria apenas dizer o seguinte: eu tive o cuidado de explicar para as Lideranças
com as quais eu tive a oportunidade de conversar que, na verdade, a Comissão de
Agricultura do Senado fez uma emenda de Comissão com erro formal de
modalidade, que pode ser — se o Plenário assim concordar — corrigida pelo
Relator-Geral. E o adendo é exatamente nesse sentido, ou seja, de dar ao RelatorGeral a possibilidade de fazer essa correção. E eu peço apoio porque será a mesma
emenda, com os mesmos valores, apenas com a correção da modalidade.
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Peço a V.Exa. que isso possa ser apreciado quando da votação do relatório
do Relator-Geral.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Senador Waldemir Moka, para
registro desta Comissão e esclarecimento a V.Exa, o adendo que foi colocado em
votação extrapauta agora prevê o Fundo Partidário no Item 8 e, no Item 9,
exatamente a correção desse erro material da emenda da referida Comissão.
Então, já está aprovada a inclusão extrapauta.
Passo a palavra à Deputada Rose de Freitas.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, é exatamente
sobre esse assunto, pois V.Exa. está falando sobre os adendos e não colocou a
questão levantada formalmente por mim, em relação à emenda de que eu tratei
inclusive com o Relator, Senador Anibal Diniz. Queria saber se V.Exa. vai inserir...
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputada, eu havia feito um
comentário e esclarecido que, na realidade, o adendo do Senador Anibal Diniz —
com quem vou ter oportunidade de conversar agora — terá que ser feito em
Plenário, mas como adendo. Caso contrário, se fosse feito por iniciativa de V.Exa,
teria que ter 10% de apoiamento, tal e tal. Mas eu tenho certeza de que o Senador
Anibal terá a sensibilidade necessária — e digo isso porque já conversei com os
assessores e consultores — e ficará de pleno acordo. Não vejo dificuldade. Mas eu
vou conversar com o Senador Anibal Diniz agora.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Eu só queria esclarecer a V.Exa.
que o Plenário havia manifestado, inclusive formalmente, apoio unânime a essa
errata que V.Exa. agora tão gentilmente coloca em discussão com o Relator.
E eu peço a V.Exa. — e eu pediria ao Deputado Claudio Cajado que ouvisse
com atenção — que também abordasse a questão da Defensoria Pública.
Deputado Afonso Florence, a questão da Defensoria Pública foi um
descalabro: um orçamento ínfimo, embora fosse prioridade nos discursos de todos
os Parlamentares, seja da Câmara ou do Senado, e ainda cortaram 10 milhões da
Defensoria Pública.
Ainda, na questão do item que não sei o número, em que falaram da
necessidade de aumentar o quadro da Defensoria Pública, a proposta era ter 100
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novos defensores e mais 361 novos servidores. Chegaram ao acordo de se ter 50
defensores — ainda assim, com um trabalho sacrificado, com um quadro diminuto
que não atende a contento a população brasileira.
Nós estamos falando, Sr. Presidente, de atender ao povo, e o povo não é um
mero detalhe nesta discussão que nós estamos travando aqui.
Então, eu queria dizer que, se se pretende fazer justiça e colocar os
instrumentos ao alcance da população, não se pode olvidar essa questão, como fez
o Relator-Geral, quando, no momento de conferir a autonomia, mas dando uma
estrutura para isso, S.Exa. concordou quando eu levantei isso pela primeira vez,
com esse espírito de justeza que S.Exa. tem.
Eu gostaria que fosse revista a situação da reposição dos valores que foram
cortados pelo Senador da área — no caso, os 10 milhões — e, ainda, a questão dos
cargos, pelo menos colocando 50 novos defensores públicos para atender à
população brasileira.
Esses cargos já foram criados pela Lei nº 12.763 e são prioridade desta Casa.
Portanto, eu não estou falando aqui sobre uma novidade ou que esteja contra
o espírito comum e político que deve reger esta Casa em todas as situações. Essa é
a maneira de a gente conferir maior execução e maior alcance dos braços da Justiça
em favor da população.
Então, eu reitero a V.Exa. o apelo para que coloque em discussão com o
Relator, logo que possível, essas conquistas que foram retiradas do relatório.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputada Rose de
Freitas.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Só 1 minuto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Passo a palavra ao Deputado
Danilo Forte.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu só quero reiterar o que foi
apresentado pela Deputada Rose de Freitas, pois essa é inclusive uma questão do
PMDB.
Nós, na LDO, tivemos a equiparação da Defensoria Pública da União com os
demais institutos do Poder Judiciário, em parâmetro com o Ministério Público, em
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parâmetro com as demais organizações que fazem parte da estrutura judiciária do
País.
Inclusive essa pesquisa que foi anunciada ontem pelo Ministro José Eduardo
Cardozo vem exatamente no sentido de corroborar a ideia de que a grande vitória de
cidadania que nós podemos dar à população brasileira, neste momento, é o direito
de ela ter acesso às demandas judiciais, no sentido de o cidadão comum — o
homem do povo — poder representar junto à Justiça brasileira. Isso se faz, na sua
quase totalidade, exatamente através da Defensoria Pública.
E o fortalecimento, a materialização desse desejo político, dessa conquista
que foi colocada na Lei de Diretrizes Orçamentárias vai se dar exatamente na LOA,
na Lei Orçamentária, que é a lei fiscal que coloca os valores, porque não adianta
você dar o título se você não dá a condição para que a Defensoria Pública possa
exercer, com grandeza, o seu papel de elevar a cidadania no nosso País.
Então, o PMDB, como um todo, solidariza-se com essa bandeira. E
entendemos que o nosso Relator, Deputado Miguel Corrêa, terá essa benevolência,
a compreensão da importância de recuperarmos parte do orçamento da Defensoria
Pública da União para que ele possa, inclusive, exercer com grandeza a sua função
tão digna de elevar o povo brasileiro a uma condição de ter representação junto ao
Judiciário, conforme rezou a pesquisa apresentada ontem pelo Ministro José
Eduardo Cardozo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Danilo
Forte.
Subscrevo, integralmente, as palavras do Deputado Danilo Forte e da
Deputada Rose de Freitas na defesa da Defensoria, órgão que, realmente, conforme
foi dito, defende a camada mais necessitada e mais pobre da população.
Eu gostaria de fazer uma consulta ao Plenário desta Comissão. Nós
havíamos acordado de a leitura ser às 14h30min. O Relator chegou agora. Então,
perguntaria se a Comissão deseja que seja a feita agora a leitura e que possamos
discutir o texto depois do almoço ou deixamos a leitura e discussão para depois do
almoço?
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O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - É melhor à tarde, é melhor à tarde. É
melhor o contrário: fecha logo tudo e traz ao plenário o texto definitivo, para ler tudo
de uma vez.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Então, eu coloco em votação
agora apenas o adendo, conforme já foi discutido, do Fundo Partidário e da
Comissão de Agricultura.
Os Srs. Deputados que aprovam o adendo permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Está aprovado.
Os Srs. Senadores que aprovam o adendo permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Está também aprovado.
A reunião está suspensa para...
O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ - Presidente, Presidente, Senador Anibal
Diniz, aqui, ao lado...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Senador Anibal Diniz.
O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ - É só para a gente chegar a um
entendimento, porque V.Exa. falou há pouco, em resposta à Deputada Rose de
Freitas, que iria tentar uma anuência minha para que a matéria fosse a Plenário.
De qualquer maneira, regimentalmente, ela já tem a prerrogativa de levá-la a
Plenário. Como a Deputada Rose de Freitas tem apoiamento para isso, não precisa
da minha anuência. Eu mantenho o relatório, e ela recorre ao Plenário. Certo?
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Mas era importante o seu adendo, o
seu reconhecimento, porque, como Relator da matéria...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Senador, já que ficou público,
eu tive uma reunião com a Consultoria...
O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ - Porque aqui, na CMO, não há mais o que
fazer, o relatório da CMO já está aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não, não tem.
O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ - Então, só resta o recurso ao Plenário. E é
o que eu estou sugerindo à Deputada Rose de Freitas, porque não vai ter adendo
nem anuência da minha parte.
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O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Mas, do ponto de vista político, seria
muito simpática a sua concordância, porque o senhor, como Relator da matéria na
CMO, vai dar muita força em Plenário para não ter nenhuma objeção. Entendeu?
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Eu peço a V.Exa...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu gostaria de falar com o
Senador para expor o meu ponto de vista.
Como esta, de qualquer forma, não é a discussão de agora, eu vou
suspender a reunião para, conforme estava determinado, fazermos uma reunião de
Líderes na Presidência.
Portanto, esta reunião está suspensa até às 17h.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, antes de V.Exa.
suspender, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Com a palavra o Deputado
Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Senador, tecnicamente, V.Exa. não
poderia fazer o adendo porque, se o fizesse, chegaria...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não, eu vou explicar isso para o
Senador.
Está suspensa a reunião. Obrigado.
(A reunião é suspensa.)
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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Declaro reiniciada a 11ª reunião
ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 30, de 2013.
As matérias estão acessíveis nos terminais de pauta eletrônicos localizados
nas bancadas.
A reunião estava prevista para as 17 horas. Nós temos Ordem do Dia tanto na
Câmara, quanto no Senado Federal, em pleno processo de votação.
Portanto, eu vou suspender esta reunião e remarcá-la para as 18 horas, até
terminarem as Ordens do Dia de ambas as Casas, para que possamos votar os
relatórios e levá-los ao Congresso Nacional às 19 horas.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Jorge Bittar) - Declaro reiniciada a 11ª
reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 30, de 2013 —
alterada.
Informo que as matérias estão acessíveis nos terminais da pauta eletrônica
localizados nas bancadas.
Suspendo a presente reunião ordinária e convoco sua continuação para às
19h30min neste plenário.
(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Guilherme Campos) - Declaro reiniciada a
11ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 30, de
2013 - alterada.
Suspendo, ato contínuo, a presente reunião ordinária, e convoco a sua
continuação para as 20h30min em função da Ordem do Dia do Senado.
(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Declaro reiniciada a 11ª reunião
ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 30, de 2013 - alterada.
Informo que as matérias estão acessíveis nos terminais da pauta eletrônica
localizados nas bancadas.
Conforme decidido na 4ª reunião extraordinária, realizada em 17 de abril de
2008, fica dispensada a leitura dos expedientes, que serão transcritos nas notas
taquigráficas desta reunião. Informo, ainda, que a lista com os expedientes será
enviada através do correio eletrônico aos gabinetes dos membros e às Lideranças
partidárias.
Expediente.
I - Correspondência interna recebida:
Ofício de Gabinete nº 091, de 13 de dezembro, do Coordenador da Bancada
da Bahia, Deputado Daniel Almeida, solicitando remanejamento de 10% dos valores
que indica nas Emendas nºs 7106004, 7106005, para as Emendas de nºs 71060001,
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71060010, 71060011, 71060014 e 71060020 apresentadas por aquela bancada ao
Orçamento Geral da União.
II - Correspondência externa recebida:
Ofício nº 332, de 12 de dezembro, da Ministra de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, encaminhando proposta de atualização do
Anexo V do Projeto de Lei nº 09, acompanhada de Nota Técnica nº 535, de 10 de
dezembro de 2013, que versa sobre o assunto.
Ofício nº 333, de 2013, de 12 de dezembro, da Ministra de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, solicitando promover a
adequação do Projeto de Lei nº 09, de 2013, em virtude de ocorrência de omissão
de ordem técnica do Projeto de Lei Orçamentária de 2014, no âmbito das despesas
da Secretaria de Portos, da Presidência da República, conforme exposto na Nota
Técnica nº 58, de 9 de dezembro de 2013, elaborada pela Secretaria de Orçamento
Federal, que trata do assunto.
Ofício nº 334, de 2013, de 12 de dezembro, da Ministra de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, solicitando promover a
adequação no Projeto de Lei nº 09, de 2013, em virtude da ocorrência de omissão
de ordem técnica no Projeto de Lei Orçamentária de 2014, no âmbito das despesas
do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, conforme exposto na
Nota Técnica nº 25, de 11 de dezembro de 2013, elaborada pela Secretaria de
Orçamento Federal, que trata do assunto.
Ofício nº 335, de 2013, de 12 de dezembro de 2013, da Ministra de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, solicitando promover a
adequação no Projeto de Lei nº 9, de 2013, em virtude de ocorrência de omissão de
ordem técnica no Projeto de Lei Orçamentária de 2014, no âmbito das despesas do
Ministério da Defesa, conforme exposto na Nota Técnica nº 61, de 11 de dezembro
de 2013, elaborada pela Secretaria de Orçamento Federal, que trata do assunto.
Ofício nº 337, de 2013, de 16 de dezembro, da Ministra de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, solicitando ajuste na proposta
de atualização do Anexo V do Projeto de Lei nº 09, de 2013, PLOA-2014. O ajuste
visa adequar o quantitativo de provimento de cargos relativo ao Projeto de Lei nº
6.234, de 2013, de 3 para 33 cargos, conforme solicitado pela Justiça Federal.
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Expedientes encaminhados ao Deputado Miguel Corrêa, Relator-Geral do
Orçamento para 2014:
Ofício nº 214, de 2013, de 12 de dezembro, do Secretário da Secretaria de
Estado e Representação no Paraná, solicitando revisão do valor para o Sistema
Integrado de Monitoramento de Fronteiras, SISFRON-Nacional.
Ofício nº 98, de 2013, de 13 dezembro, do Deputado Alexandre Roso,
informando o motivo de não ter solicitado no SISEL o remanejamento da Emenda nº
2859.0021, de sua autoria, apresentada ao Projeto de Lei nº 09, de 2013.
Ofício nº 14, de 2013, da bancada de Pernambuco, de 16 dezembro, do
Coordenador da Bancada de Pernambuco, Deputado Carlos Eduardo Cadoca,
solicitando acréscimo de valores das Emendas nºs 7118.0001, 7118.0003 a
7118.0014, 7118.0016 e 7118.0017.
Mensagem nº 870, de 2013, de 17 de dezembro, do Presidente da Câmara
dos Deputados, Deputado Henrique Eduardo Alves, solicitando providências no
sentido de acrescentar ao item “b” da Decisão da Mesa Diretora da Câmara dos
Deputados, na despesa, Emenda de Apropriação nº 5025.0003, e ao texto, emenda
aditiva. Solicitando, ainda, o atendimento às Emendas de nºs 5025.001 e 5025.002,
daquele órgão.
Aviso encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro
João Augusto Ribeiro Nardes, ao Presidente da CMO:
Aviso nº 1.617, de 2013, obras de ampliação do sistema de abastecimento de
água de Ribas do Rio Pardo/MS.
Avisos encaminhados pelo Vice-Presidente, Ministro Aroldo Cedraz, no
exercício da Presidência do Tribunal de Contas da União, ao Presidente da CMO:
Aviso nº 1.675, de 2013, relatórios de gestão fiscal referentes ao primeiro
quadrimestre de 2013 que foram publicados e encaminhados pelos Poderes e
órgãos públicos federais relacionados no art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Aviso nº 1.683, de 2013, realização de estudos e pesquisas sobre logística no
turismo do Estado do Amapá.
Aviso nº 1.696, de 2013, aplicação de recursos da fonte 78, Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações — FISTEL, do exercício de 2012, sem a
observância de sua veiculação legal.
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Finalmente, apreciação do relatório final.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado Danilo.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu gostaria de prestar um
esclarecimento, porque, na semana passada, a nossa Comissão teve um momento
de acirramento muito grande, em vista do debate que estava ali colocado, em alguns
momentos até um certo atrito verbal. Então, eu acho oportuno e necessário que a
gente faça um esclarecimento aqui sobre a postura do PMDB, partido o qual eu
represento nesta Comissão. Fui imbuído pelo Líder do partido para ser o
coordenador da bancada na Comissão Mista de Orçamento.
Numa demonstração clara de tentar a todo o momento viabilizar as demandas
do País, a importância que o orçamento tem, o trabalho que a gente construiu de
consensuar uma Lei de Diretrizes Orçamentárias capaz de dar eficiência e
efetividade ao Orçamento da União, de abrigar no seu texto a grande demanda de
todos os Parlamentares, principalmente, dos Deputados da 54ª Legislatura, que é
exatamente a do orçamento impositivo, nós do PMDB tivemos uma firmeza muito
grande com relação a essa questão política colocada.
O impasse gerado pelas informações contraditórias sobre a possibilidade do
veto por parte da Presidência da República à LDO, realmente, deixou o PMDB numa
situação de confronto naquele momento, porque era a sua principal bandeira
política, erguida e reerguida nesta Casa e alimentada exatamente pelo Presidente
da Câmara dos Deputados, nosso Líder Henrique Eduardo Alves, que, inclusive,
esteve aqui nesta Comissão, defendendo o orçamento impositivo.
O nosso papel, como bancada do partido do PMDB, mesmo partido do
Presidente Henrique Eduardo Alves, era de ter a obrigação de buscar a solução
desse impasse político. E essa solução do impasse se deu com a negativa inclusive
em uma conversa que o próprio Presidente Henrique Eduardo Alves teve e relatou
no plenário da Casa com a Presidente da República, Presidente Dilma Rousseff.
Posteriormente, esse assunto foi tratado em toda a bancada.
A bancada do PMDB se reuniu hoje à tarde e tirou uma posição unânime de
tentar viabilizar neste plenário o encaminhamento para a votação da Lei
Orçamentária, diante do prazo exíguo que nós temos. Até quarta-feira, temos de
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estar com a Lei Orçamentária Anual votada, pois na quinta-feira já haverá o
trancamento da pauta do Congresso Nacional, sob a tutela da questão dos vetos
que precisam ser analisados, e há prazo regimental para isso.
A reunião da bancada do PMDB, hoje, tirou uma posição que acho importante
deixar claro aqui para o Sr. Presidente e os demais companheiros e companheiras
desta Comissão no sentido de viabilizar a votação da LOA para que a gente possa
ter a lei mais importante que o Congresso Nacional tem a obrigação de fazer, de
produzir. Ao mesmo tempo, que a gente possa dar ao País um Orçamento que seja
um avanço significativo, principalmente no que diz respeito a sua execução, já que a
LDO foi toda focada e teve como premissa principal buscar, dar eficiência e
efetividade à lei orçamentária.
Diante do exposto, acho necessário fazer esse esclarecimento para dirimir
qualquer dúvida com relação à postura da bancada do PMDB, que é coesa, que teve
uma unidade política muito importante e que se sente vitoriosa neste momento,
exatamente porque sua principal bandeira política foi reconhecida e as dúvidas
foram dirimidas com relação à execução do orçamento impositivo para 2014.
Agradeço, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Danilo
Forte.
Apenas faço o registro de que, apesar dos embates ácidos que nós dois
tivemos, permanece a amizade, o respeito, a admiração e o reconhecimento pelo
trabalho realizado na LDO, que trouxe ao Congresso Nacional a conquista do
orçamento impositivo, na ausência da PEC deliberada pelo mesmo Congresso. Fica
este registro.
Passo a palavra ao Deputado Amir Lando, perguntando se é para discutir o
Orçamento ou é uma questão de ordem.
O SR. DEPUTADO AMIR LANDO - É uma questão de ordem, Sr. Presidente,
e, ao mesmo tempo, uma pequena colocação a respeito do Orçamento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Com a palavra o Deputado Amir
Lando.
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O SR. DEPUTADO AMIR LANDO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
eu gostaria de salientar uma questão da emenda de bancada, a Emenda nº
71.230.007, relativo ao início da construção do Madeirão, o estádio do Rio Madeira.
Ficou aqui consignado uma quantia irrisória que eu acho o Orçamento deveria
dispensá-la. Nós temos de ter uma lógica nas emendas. Não podemos pensar numa
obra e colocar algo insignificante, pontual. É melhor jogar no lixo, evidentemente, a
emenda e dispor desses recursos para outra finalidade, porque não atinge os
objetivos nem do início, nem do projeto, nem de coisa nenhuma. Nós queremos ter
em Rondônia um estádio de futebol, porque não temos. Há campos de futebol,
apenas campos, onde se pratica o esporte amador.
Manaus tem agora a sua arena. Pará tem o Mangueirão, e nós não temos
nada, coisa nenhuma. Nenhum tipo de futebol de Rondônia consequentemente
participa da Primeira Divisão, porque onde não há estrutura para o exercício
esportivo também não há qualificação do esporte.
Por isso, gostaria de deixar aqui para reflexão do Relator, especialmente, que
ou aumente, remaneje alguns recursos — eu fui Relator-Geral do Orçamento e sei o
que é isso e sempre fui da Comissão Mista de Orçamento — ou então tenhamos a
coragem de zerar. Zero nessa emenda, nenhum centavo, para não desperdiçar
esses recursos.
Eu sei que emenda de bancada não funciona, é uma peça de ficção, como o
Orçamento é uma peça de ficção. Agora vem o orçamento impositivo, graças à
ousadia desta Legislatura, mas isso ainda é muito pouco. Nós temos que pensar que
obras estruturantes, obras indispensáveis não têm cor partidária, não têm autoria;
têm o interesse coletivo.
Aqui, mais do que nunca, eu gostaria de deixar o apelo ao Congresso
Nacional, ao Senado e à Câmara, no sentido de que olhassem para essa
deficiência, para esse déficit na área do esporte de Rondônia, porque Rondônia não
tem nada. É um Estado promissor, é um Estado que cada vez mais cresce, inclusive
com índices superiores ao do crescimento nacional, mas não tem nenhum retorno
da União ou muito pouco, quase nada. Enfim, deixo aqui este apelo.
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Sr. Presidente, quero agradecer a V.Exa. a tolerância, agradecer ao Relator
por estar empenhado nessa tarefa. Mas eu peço a esta Comissão: ou alguma coisa
significativa, ou zero. Tenhamos a coragem de fazê-lo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Amir
Lando.
Passo a palavra agora para a apreciação do relatório final, apresentado ao...
O SR. DEPUTADO SANDRO ALEX - Sr. Presidente, pela ordem.
Eu só gostaria de fazer um registro sobre o Orçamento. Gostaria de saber se
eu posso fazê-lo agora.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não, eu acho que convém nós
lermos o relatório. Depois, eu abro a palavra para discutirmos e aí passo a palavra,
preliminarmente, a V.Exa.
O SR. DEPUTADO SANDRO ALEX - Gostaria que V.Exa. já me inscrevesse.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Sim, em primeiro lugar.
O SR. DEPUTADO SANDRO ALEX - Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Apreciação do relatório final
apresentado ao Projeto de Lei nº 09, de 2013-CN, que “estima a receita e fixa a
despesa da União para o exercício financeiro de 2014”. (Projeto de Lei Orçamentária
para 2014).
Relator-Geral: Deputado Miguel Corrêa.
Foram apresentadas 8.388 emendas.
O voto é pela aprovação do projeto de lei, na forma do Substitutivo
apresentado, que contempla as alterações decorrentes das propostas de parecer
pela aprovação de 7.790 emendas e pela aprovação parcial de 571 emendas
apresentadas.
O Relator-Geral está com a palavra para a apresentação do seu relatório final.
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.
O Relator-Geral, Deputado Miguel Corrêa, está com a palavra.
O

SR.

DEPUTADO

MIGUEL

CORRÊA

-

Sr.

Presidente,

demais

companheiros, Deputados e Senadores, Senadoras e Deputadas da Comissão Mista
de Orçamento, assessoria, imprensa, na leitura do relatório, em primeiro lugar, eu
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quero consultar o Plenário da Comissão se eu posso ler, exclusivamente, o resumo
do relatório ou se é necessário ler todo o relatório. Faço essa consulta a V.Exa. e
ao...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Coloco em votação a
possibilidade de leitura de forma resumida.
Em votação no Plenário da Câmara.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Está aprovada.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Está aprovada.
Portanto, V.Exa. está autorizado a ler o relatório de forma resumida.
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Muito obrigado, Sr. Presidente e
demais colegas.
“Congresso Nacional, Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
Relatório Final ao Projeto de Lei Orçamentária para 2014, PL nº 09, de 2013,
do Congresso Nacional.
Relatório Geral sobre o Projeto de Lei nº 09/2013, do Congresso Nacional,
que “estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2014”.
Relator-Geral: Deputado Miguel Corrêa.
Relatório:
Em atendimento ao disposto na Resolução nº 1, de 2006, do Congresso
Nacional, submetemos ao Plenário da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos Fiscalização (CMO) o relatório geral sobre o Projeto de Lei n° 09, de
2013-CN, que “estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro
de 2014”, enviado à apreciação do Congresso Nacional por meio da Mensagem nº
76/2013, do Congresso Nacional (nº 358/2013 na origem).
Por indicação da Liderança partidária e designação do ilustre Presidente
desta Comissão, coube-me a honrosa tarefa de exercer as funções pertinentes ao
relatório geral do citado Projeto.
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Desde logo, aproveitamos o ensejo para expressar os nossos agradecimentos
ao Presidente da Comissão, nobre Senador Lobão Filho, ao conjunto de relatores
setoriais, aos representantes de Líderes na Comissão e ao conjunto de
Parlamentares que compartilharam nosso esforço de conciliação e elaboração do
presente Substitutivo.
Nesse contexto, vale lembrar e consignar que o trabalho desta Comissão e
das relatorias, com o auxílio dos comitês, pautou-se pela observância das normas
pertinentes à matéria pautada.
O presente relatório foi elaborado em consonância com os critérios, condições
e parâmetros fixados, pela Comissão Mista de Orçamento, quando da edição do
parecer preliminar ao PL nº 09/2013, em 21 de novembro de 2013.
Apresentação geral:
O presente relatório é resultado do esforço coletivo empreendido no âmbito
desta Comissão, tendo contado com a colaboração valiosa de todos os membros do
Congresso Nacional. Ressalte-se, ainda, o relevante papel desempenhado pela
sociedade civil, ao contribuir com sugestões de maneira direta, ou pelos
aprimoramentos resultantes das intervenções de entidades representativas.
Muitos foram os desafios enfrentados na montagem deste substitutivo, que
ora apresentamos, que foi elaborado tendo em conta a necessidade de assegurar a
higidez das contas públicas, mas, ao mesmo tempo, de garantir que o orçamento
público federal cumpra o papel de alocar os recursos necessários ao atendimento
das demandas sociais e os investimentos indispensáveis à manutenção do
crescimento sustentável.
As avaliações realizadas pelo Comitê de Receitas, com base na revisão dos
parâmetros econômicos, apontaram um acréscimo líquido de receita de R$12,1
bilhões para 2014. Cabe ressaltar que essa foi a menor revisão de receitas realizada
nos últimos anos. Some-se à menor expectativa de arrecadação de receitas a
necessidade de alocação de recursos para atendimento de despesas como Lei
Kandir, revisão de benefícios previdenciários e assistenciais, defesa nacional e
subvenção econômica a produtores de cana-de-açúcar e unidades industriais
produtoras de etanol na Região Nordeste, entre outras.
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Diante desse quadro restritivo, impôs-se a necessidade de promover ajustes
nas programações constantes da proposta orçamentária enviada pelo Poder
Executivo.

Ciente

da

necessidade

de

preservar

recursos

essenciais

ao

funcionamento de órgãos, entidades e ao atendimento de despesas prioritárias, esta
relatoria foi extremamente criteriosa na seleção das dotações que foram objeto de
cortes.
O atendimento das emendas, por sua vez, levou em conta primeiramente as
restrições impostas pela legislação vigente, em especial as regras do Parecer
Preliminar e da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional. Em seguida,
avaliamos o mérito de cada demanda, verificando o potencial para contribuir na
solução de gargalos de desenvolvimento econômico. Nesse sentido, esforçamo-nos
para acomodar múltiplos interesses e demandas, conciliando divergências e
promovendo o entendimento.
Com esse trabalho, foi possível propor uma significativa elevação dos
investimentos públicos, procurando contribuir para a melhoria das condições de vida
da população brasileira.
Com respeito às atividades desta relatoria, ressaltamos a transparência do
trabalho realizado. Todas as decisões foram submetidas à apreciação da CMO, com
a devida publicidade, em documentos como o Parecer Preliminar, os relatórios dos
comitês, os relatórios setoriais e, agora, o relatório geral. Trata-se de documentos
públicos, que o Congresso Nacional, por intermédio da Comissão Mista de
Orçamento, divulga tempestivamente, oferecendo a qualquer interessado a
oportunidade para acompanhar o trabalho de seus representantes.
Por fim, registramos o esforço continuado e coletivo de todos os membros
desta Comissão, notadamente das Lideranças partidárias, no sentido de se obter
nível de entendimento que possibilite a aprovação do Orçamento. O Congresso
Nacional, ao cumprir seus deveres constitucionais tempestivamente, dá contribuição
essencial ao desenvolvimento do País.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, ninguém está ouvindo
nada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu peço encarecidamente
silêncio aos nossos convidados, assessores, consultores. Este é o coroamento de 1
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ano de trabalho. Acho que vale a pena escutarmos o Relator, para podermos
encerrar de forma digna este trabalho, este esforço.
Com a palavra o Deputado Miguel Corrêa.
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Obrigado, Sr. Presidente, Deputado
Danilo Forte.
“I - Visão Geral do Substitutivo ao PLOA 2014 e Quadros Comparativos:
O valor total do Orçamento da União para 2014, nos termos do substitutivo
apresentado, é de R$2.488,8 bilhões, dos quais R$654,7 bilhões referem-se ao
refinanciamento (rolagem) da dívida pública. Em razão do disposto no art. 52 da Lei
de Responsabilidade Fiscal, essa rubrica deve constar de forma destacada das
demais despesas financeiras.
Desconsiderando-se esse valor, o Orçamento da União, formado pelos
orçamentos fiscal, da Seguridade Social e de investimento das empresas estatais,
soma R$1.834,1 bilhões. Desse total, R$105,6 bilhões correspondem ao orçamento
de investimento das empresas estatais federais, e R$1.728,4 bilhões aos
orçamentos fiscal e da Seguridade Social.
As despesas com investimentos tiveram incremento de cerca de R$14,5
bilhões, um aumento de 21,6% em relação à proposta, resultado da aprovação das
demandas aprovadas durante a tramitação do projeto de lei.
As despesas com pessoal e encargos sociais mantiveram-se praticamente no
mesmo patamar da proposta, ou seja, R$242 bilhões”, não havendo qualquer tipo de
aumento das despesas decorrentes da folha de pagamento.
“As outras despesas correntes sofreram uma elevação de R$8,5 bilhões,
equivalente a cerca de 0,9% do valor constante da proposta.
No intuito de verificar o cumprimento das metas fiscais, as despesas
orçamentárias são classificadas em financeiras e primárias. Consideram-se
financeiras as despesas cuja realização não produza impacto sobre o endividamento
líquido do setor público, ao passo que as primárias o afetam.
II - Processo Legislativo Orçamentário:
O processo de elaboração do Orçamento para 2014 observou os princípios,
as normas e os procedimentos contidos na Resolução nº 1/2006-CN. A cada ano,
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acumulam-se experiências no que tange à apreciação do projeto de lei orçamentária
sob a égide da atual resolução.
A Relatoria-Geral, no âmbito das suas atribuições, atuou no sentido de corrigir
distorções identificadas na distribuição dos recursos entre bancadas e Comissões.
Além disso, foram feitos esforços no sentido de recompor, total ou parcialmente,
cancelamentos promovidos pelas relatorias setoriais, com destaque para a
recomposição de programações destinadas ao apoio à realização de grandes
eventos e à pesquisa agropecuária.
Além disso, esta relatoria também procurou corrigir erros e omissões
apontados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão — MPOG,
encaminhados ao Congresso Nacional com apoio no parágrafo único do art. 28 da
Resolução nº 1, de 2006-CN. Esse procedimento teve o propósito de construir uma
peça orçamentária adequada às necessidades e exequível. Todas as correções
feitas exigiram a apresentação de emendas de Relator e foram promovidas com
base no item 17, I, da parte B do Parecer Preliminar ao PLOA 2014 e não
implicaram a utilização de fontes da reserva de recursos. Os documentos por meio
dos quais esses erros e omissões foram apontados ao Congresso Nacional
encontram-se publicados no portal da Comissão Mista de Orçamento, na Internet,
estando à disposição de todos os interessados para análise.
III - Compatibilidade do Projeto e das Emendas com as Normas
Constitucionais e Legais:
O presente relatório foi elaborado em consonância com as normas
constitucionais, legais e regimentais que regem a matéria. De acordo com a
Constituição Federal (...), o projeto de lei orçamentária anual deverá ser elaborado
de forma compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
Quanto à compatibilidade com o Plano Plurianual, assinalamos que se
encontra em tramitação o Projeto de Lei nº 13/2013-CN, que promove revisão do
PPA vigente, para o período de 2012 a 2015. No Relatório Geral, buscou-se
contemplar a estrutura em vigor e as alterações propostas, no sentido de garantir a
compatibilidade das ações incluídas no substitutivo.
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Quanto à compatibilidade do PLOA 2014 com a LDO 2014, destacamos que
essa também se encontrava em tramitação nesta Casa, quando do envio da
proposta orçamentária pelo Poder Executivo. A fim de garantir a compatibilidade
entre as mencionadas normas, buscamos tanto quanto possível harmonizar os
dispositivos do PLOA às determinações do projeto de LDO e, posteriormente, do
autógrafo, encaminhado à sanção presidencial.
A seguir, apresentamos as análises específicas relativas ao atendimento dos
limites constitucionais quanto às despesas nas áreas de saúde e educação, bem
como o atendimento da regra de ouro de que trata o art. 167, III, da Constituição
Federal e o atendimento ao limite de despesas de pessoal, nos termos da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
1. Saúde — Cumprimento da EC n° 29/2000
O PLOA 2014 reserva ao Ministério da Saúde R$100,3 bilhões, o que
representa cerca de 14,2% do orçamento da Seguridade Social.
É importante ressaltar que, em função do art. 52, § 1º, da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (autógrafo), o Parecer Preliminar determinou que cada Parlamentar
apresentasse R$7.343.000,00 para ações e serviços públicos de saúde. Com o
atendimento de emendas individuais e coletivas ao setor, houve acréscimo de
R$5,16 bilhões, dos quais R$5,14 bilhões em ‘ações e serviços públicos de saúde’.
Na fase da relatoria-geral, a programação do Ministério da Saúde ascendeu a
R$106 bilhões, acusando acréscimo de R$540 milhões.
Assim, considerando a interpretação desta relatoria, o montante mínimo para
atendimento do piso constitucional em 2013 (base para projeção de 2014) é da
ordem de R$83,1 bilhões. Levando-se em conta a execução mínima (empenho
mínimo) no presente exercício, os recursos necessários ao atendimento da norma
constitucional, em 2014, são de R$90,1 bilhões, o que coloca a proposta de
alocação de recursos em saúde, qualquer que seja a ótica, em estrito compasso
com a legislação em vigor.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Sr. Relator, em que página V.Exa. está?
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Este é um resumo do relatório
preliminar. Isso consta na página 16.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO SOUTO - Não estava na página 13?
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O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Isso consta na página 16. Mas este
é apenas o resumo do relatório. O resumo não foi distribuído. O que há é o relatório
que foi distribuído. O resumo foi autorizado pelo Pleno da Comissão, para que a
leitura fosse feita com mais brevidade, reservando-se mais tempo aos debates.
“IV - Tópicos Especiais:
Investimentos no Orçamento da União e PAC:
O conjunto de despesas públicas com investimentos configura-se essencial
para o fortalecimento da economia e a viabilização do crescimento do PIB esperado
para o próximo ano. Como resultado da avaliação congressual do conjunto desses
gastos, foram atendidas emendas que incrementam em R$14,5 bilhões as dotações
da proposta orçamentária para investimentos, no âmbito dos orçamentos fiscal e da
Seguridade Social. Esse contexto demonstra a preocupação do Parlamento em
contribuir para dotar o País de recursos necessários para reforço de sua
infraestrutura.
Do total de investimentos, R$61,7 bilhões estão incluídos no Programa de
Aceleração do Crescimento — PAC, que visa integrar as medidas econômicas e
investimentos em infraestrutura, com recursos públicos e privados, nas áreas de
transporte, energia, saneamento, habitação e recursos hídricos.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO SOUTO - Sr. Relator, eu gostaria de saber
quantas páginas tem o resumo. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Tem oito páginas, no total, e eu
estou na sexta.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO SOUTO - Obrigado.
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - De nada.
“2. Abertura de créditos por decreto autorizada no texto da Lei:
Como regra geral, as alterações da Lei Orçamentária dependem da
aprovação de créditos adicionais enviados ao Congresso Nacional e aprovados na
forma de projeto de lei. No entanto, com base no art. 165, § 8º, da Constituição, o
texto da Lei Orçamentária pode autorizar, de forma antecipada, que a abertura de
créditos suplementares seja promovida diretamente pelo Executivo, por meio de
decreto.
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Esse tipo de autorização justifica-se pela ocorrência de diversas situações na
qual a administração pública, para atuar, não pode aguardar o pronunciamento do
Poder Legislativo. Ademais, não haveria fundamento em mobilizar o Congresso
Nacional para efetivar pequenos ajustes no Orçamento, especialmente nos casos
das despesas obrigatórias ou naqueles em que a finalidade do gasto encontra-se
preservada.
Na análise realizada sobre o texto da lei e das emendas apresentadas,
optamos basicamente por manter no PLOA 2014 as disposições e percentuais de
remanejamento que já constaram na LOA 2013.
Entre as mudanças, focamos nosso trabalho na busca de mecanismos de
proteção do cancelamento por decreto das programações incluídas por emendas
individuais apresentadas pelos Srs. Parlamentares. A preservação de iniciativas
parlamentares dá-se logo no caput do art. 4º, com a vedação ao cancelamento das
emendas individuais, exceto quando solicitado por seu autor para fins de adequação
às necessidades da execução.
Além disso, incluímos inciso que aumenta a margem de flexibilidade de
remanejamento de programações incluídas por emendas do mesmo autor. A ideia é
permitir que o Poder Executivo, desde o início da vigência do Orçamento, possa
efetuar eventuais alterações solicitadas pelo respectivo autor e que dependam
unicamente de remanejamentos.
3. Lei Kandir e fomento às exportações:
Os recursos financeiros para compensação e fomento às exportações de que
trata a Lei Kandir não constaram do projeto de lei orçamentária enviado pelo Poder
Executivo. Por essa razão, por determinação do Parecer Preliminar, coube-nos a
tarefa de definir esse montante, tendo em vista o conjunto das demandas e os
montantes de recursos disponíveis.
De forma a evitar que Estados e Municípios sejam prejudicados pela falta de
regulamentação

do

dispositivo

constitucional

antes

mencionado,

estamos

destinando, em nosso substitutivo, o valor total de R$3,9 bilhões para essa
finalidade.
4. Emendas de Relator-Geral:
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Conforme o Parecer Preliminar, as emendas de Relator foram destinadas a
correção de erros, omissões ou inadequações de ordem técnica ou legal, verificados
no PLOA 2014 ou no processo de emendamento. Especificamente com fundamento
no art. 144, III, da Resolução nº 1, de 2006-CN, o Relator-Geral foi autorizado a
apresentar emendas, com destaque para a Lei Kandir, revisão de benefícios
previdenciários e assistenciais, subvenções na área de agricultura e para a defesa.
Vale salientar que, na elaboração da Lei Orçamentária, por determinação
regimental, todos os lançamentos e alterações promovidas no projeto de lei
orçamentária devem ser objeto de emenda específica, gerada pelo sistema de
elaboração. Por esse motivo, o relatório mostra um elevado número de emendas de
Relator relacionadas a ajustes técnicos para cancelamento de dotações em razão de
redução da receita, troca de fontes, adequação da classificação institucional,
funcional ou programática, e correção de erros e omissões informadas pelo
Executivo nos termos do art. 28, parágrafo único, da Resolução nº 1, de 2006-CN.
5. Pareceres às Emendas:
Um total de 237 emendas foram apresentadas ao texto, sendo quatro
aprovadas integralmente e nove aprovadas parcialmente. Cabe destacar que, nesse
universo, dez emendas solicitavam alterações do Anexo V, tendo duas sido
aprovadas. A Tabela 12 retrata a situação das emendas apresentadas ao texto.
No que se refere às emendas à despesa, foi apresentado um total de 8.388
emendas, das quais 7.776 individuais e 612 coletivas. As emendas individuais
consideradas admitidas foram acolhidas em sua totalidade, representando um
volume de recursos de, aproximadamente, R$8,7 bilhões.
Voto:
Em face do exposto, somos pela aprovação do PLN nº 9, de 2013 (Projeto de
Lei Orçamentária Anual para 2014), na forma do substitutivo apresentado por esta
relatoria, que contempla as alterações decorrentes das propostas de parecer pela
aprovação e pela aprovação parcial das emendas apresentadas.
Brasília, dezembro de 2013
Deputado Miguel Corrêa, Relator-Geral”
Sr. Presidente, antes de abrir os debates, eu queria fazer pequenas
considerações, se V.Exa. me permite.
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Primeiro, não sei se o Senador Eduardo Amorim está presente, mas quero
reconhecer o trabalho que S.Exa. fez quanto ao Relatório da Receita da União. Nós
construímos juntos um novo patamar dessas ações, entendendo que a arrecadação
tem que estar muito próxima do que signifca receita. A reestimativa da receita trouxe
um horizonte muito mais duro e real do que a construção dos últimos anos,
significando um novo horizonte, de necessidade de não contingencimento para
essas ações orçamentárias do ano que vem, mas trazendo uma realidade mais dura
no que se refere à alocação de recursos por meio das emendas apresentadas tanto
pelos Relatores quanto pelas Comissões e pelas bancadas, o que trouxe uma
realidade distinta e uma dificuldade maior.
O segunto ponto, Sr. Presidente. Durante a elaboração da peça orçamentária,
tentamos ouvir todas as Lideranças da Comissão e do Congresso Nacional,
acatando as demandas da Comissão, dando muita força e voz aos membros desta
Comissão, para pautarem as ações estabelecidas por meio do relatório, fazendo
com que a peça orçamentária apresentada...
A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA - Peça silêncio, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Peço novamente silêncio aos
presentes, para que o Relator possa concluir o seu relatório.
(O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Esta campainha está meio
fraquinha, hein?
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - É, perdeu o vigor durante o ano.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Com a palavra o Deputado
Miguel Corrêa.
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Como eu dizia, Sr. Presidente, o
objetivo foi uma construção harmônica pelo Pleno desta Comissão, assim como
pelas

Lideranças

do

Congresso

que

aqui

apresentaram

propostas.

Por

consequência, eu acatei praticamente todas as emendas e todas as propostas e
pedidos apresentados pelos Parlamentares, tanto desta Comissão quanto do
Congresso, óbvio, com a realidade de receita distinta dos anos anteriores. Então, eu
quero deixar claro para o Plenário da Comissão que o objetivo da construção foi a
harmonia, mas com a realidade dura que nos impõem os números.
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Outro aspecto que cito, Sr. Presidente, é para deixar claro que todos os
pontos de construção do relatório do Orçamento da União tiveram um critério para
consolidar as decisões. Reafirmo que não inovei em nada esses critérios,
exclusivamente mantive os critérios já consolidados pela Comissão de Orçamento,
feitos ao longo dos anos, considerando-se também a Resolução nº 1, de 2006-CN.
Afirmo que também tive de fazer um comparativo no caso das emendas de bancada,
com referência a um ano que tinha um orçamento parecido, uma receita parecida
com a receita corrente do que nós tivemos à disposição este ano. Com essa
comparação, mesmo se tendo um valor menor, proporcionalmente foram alcançados
os mesmos resultados.
Eu quero deixar muito claro para os Parlamentares que não é possível atingir
esse equilíbrio, porque me cabe, como Relator-Geral, quase um terço dos recursos
dos Relatores Setoriais. Se os Relatores Setoriais aumentarem o peso da balança
nos Estados, eu posso ajudar na recomposição, mas nunca terei o peso para fazer
essa recomposição, por ter um terço a menos de recursos do que os Relatores
Setoriais. Isso fez com que nenhuma bancada tivesse menos de 90% dos recursos
do ano-base que nós apresentamos como critério, o ano de 2011, para as bancadas
e os investimentos que os Estados recebessem. Por isso, algumas bancadas, com
privilégios das suas relações com os Relatores e pela força política que exercem,
acabam também exercendo um pouco mais essa prerrogativa, essa condição e, por
consequência, conseguindo valores maiores de investimento.
É isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Tem a palavra o Deputado
Domingos Sávio.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, Sr. Relator, nós
estamos realizando um esforço concentrado. Ao mesmo tempo em que debatemos a
situação que envolve algumas emendas, vamos fazendo uma releitura de peças
importantes do texto geral do Orçamento.
Os membros da bancada do Pará — não é uma questão só do PSDB, é uma
questão de uma Unidade da Federação — identificaram algo que, para mim, só
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pode ter decorrido de um equívoco, de um erro, eu diria até de um erro formal,
porque não há como ter uma explicação plausível.
Eu estou me referindo à Tabela 10 do item 1.2.7.1. Em síntese, eu estou
falando da área da saúde. Quanto à média e à alta complexidade ambulatorial, há
uma tabela que diz qual é o per capita anual por população dos Estados. Esse é um
princípio do SUS e é um princípio elementar para que se faça justiça, distribua-se o
dinheiro do SUS em razão do per capita. Esse per capita leva em conta duas coisas
— eu fui gestor de saúde, então felizmente temos uma noção do que é isso. Ele leva
em conta, é óbvio, a população, mas leva em conta também os serviços que são
prestados naquela Unidade da Federação.
Eu estou me referindo ao Pará. O Pará, em 2013, ano que está terminando,
tinha um per capita, para a alta e a média complexidade, de R$158,81. Ele estava lá
pelo décimo lugar. Havia vários outros Estados com mais. Ele estava na média do
Brasil. Ele tem alta complexidade e média complexidade, atende sua população e
também alguma coisa de algum Estado da Amazônia. Mas o certo é que há Estados
que atendem mais, ou que têm uma demanda maior. Por isso, ele não é o mais bem
aquinhoado, mas também não é o com menor atenção.
O que ocorreu com o Pará, de maneira surpreendente? O Pará, Sr.
Presidente, despencou para o último lugar. Mas não só despencou para o último
lugar em termos do per capita, ficou com um percentual muito menor. Caiu de
R$158,80 para R$96,00. Isso significa que vamos mandar metade do dinheiro para a
saúde do Pará nesse aspecto. Com nenhum Estado da Federação houve isso. Pelo
contrário, vários conseguiram aumento.
A bancada do Pará nem quer discutir, a esta altura, que se aumente, mas, no
mínimo, preservar aquilo que já é ofertado. Todos sabemos da dificuldade da saúde.
Eu faço um apelo, Sr. Presidente, para que se estabeleça um acordo de
Lideranças, porque o único caminho, Sr. Relator, em situação dessa natureza, é o
acordo de Lideranças, estabelecendo-se essa delegação a V.Exa.
Foi mencionado por V.Exa. que a decisão seria tomada pelo Plenário. Mas eu
estou entendendo que temos a prerrogativa, por acordo de Lideranças, de fazer a
adequação, no adendo do relatório, da tabela. Essa adequação se daria de forma
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equânime, equilibrando-se com uns e com outros. Daqueles que cresceram mais se
retiraria um ou dois, que seja isso. Assim o Pará não ficaria com esse prejuízo.
É um apelo que eu faço ao Relator e aos demais Líderes. É uma questão de
justiça. A situação, na área da saúde, já é grave, e essa medida evitaria o
agravamento disso. A solicitação não é de um partido, é de uma bancada inteira,
que poderia dificultar a linha de acordo que estamos seguindo.
Eu peço ao Relator que compreenda o meu raciocínio, porque tecnicamente
lhe seria possível, havendo o acordo de Lideranças, fazer a adequação da tabela.
O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente, considere a
minha inscrição, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Certo.
Deputado Domingos Sávio, eu tive a oportunidade de ver essa tabela. Não é
o meu Estado, é o Estado do Pará — a propósito, o meu Estado é um dos últimos.
Eu acredito que só possa ter havido um erro, porque é um absurdo o número que
está determinado para o Pará em relação ao penúltimo. No caso do Pará, se eu não
me engano, o valor é de R$96,00, e para o penúltimo, que está logo acima do Pará,
é de R$132,73.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Não tem lógica isso.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - No meu entendimento, só pode
ter havido um erro.
Eu estou de pleno acordo quanto a que sejam retirados, no caso, 2 reais per
capita do meu Estado, para se corrigir essa injustiça. Poderíamos colocar em
votação esse item. O Pará até poderia continuar sendo o último, mas ficaria, pelo
menos, próximo do penúltimo...
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Justiça seja feita. Nós estamos
falando de saúde. Nós temos que ter espírito republicano, para todos os Estados.
Nós queremos é que melhore a saúde. Agora, se sacrificarmos um ente da
Federação, corremos o risco de cometer uma grave injustiça.
Agradeço ao Presidente a brilhante condução.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Segundo orientação da
assessoria, eu poderia colocar isso em votação neste plenário, se todos
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concordarem, porque nós temos representatividade aqui. Todos poderiam ceder 2
reais per capita, para que houvesse, ao menos, essa aproximação.
Posso ler a tabela? Eu vou ler a tabela.
O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Sr. Presidente, como Parlamentar do
Pará, eu gostaria de fazer esse apelo a todos Parlamentares aqui presentes. Essa é
uma questão que nós enfrentamos no ano passado nesta Comissão, e,
recorrentemente, não sei por que cargas-d’água, sempre com o Estado do Pará, que
tem características geográficas muito peculiares. No Pará, a área territorial é
gigante, e há dispersão populacional muito grande, o que faz com que o
atendimento nos serviços de saúde seja mais custoso. Quanto ao Saúde da Família,
todos os indicadores per capita do Pará exigiriam, na realidade, mais recursos do
que recebem os Estados em que há uma concentração populacional em grandes
cidades. Não é o caso do nosso Estado.
O SR. DEPUTADO WELITON PRADO - Minas Gerais concorda.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Passo aos nobres colegas as
seguintes informações, de forma resumida: o número 1 é o Acre, com R$206,87 per
capita; Minas Gerais, um intermediário, com R$177,00; o meu Maranhão, que está
entre os últimos, tem R$144,45; a Paraíba, o penúltimo Estado, tem R$133,94; e o
Pará, R$96,26. A média do Brasil, de todos os Estado, é de R$180,00, e o Pará está
com R$96,00. Mato Grosso tem R$146,33.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - V.Exa. tem ao seu lado o Relator.
Se o Relator estivesse ouvindo...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado Miguel.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Se o Relator estivesse ouvindo o
que V.Exa. está falando, é evidente que poderia resolver.
Eu pediria ao Relator que resolvesse a questão, porque há consenso, pelo
que se sente entre os Parlamentares, quanto a se fazer justiça ao Pará. S.Exa. sabe
que tem instrumentos para resolver o caso.
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Apelo a V.Exa. para que não jogue tudo para o Plenário, senão a votação
ficará dificultada. V.Exa. poderia consultar a assessoria e atender a solicitação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Passo a palavra ao Deputado
Miguel Corrêa.
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Sr. Presidente, em primeiro lugar,
quero destacar que essa distorção não foi produzida por nenhum Relator Setorial,
muito menos por nenhum outro tipo de relatoria. Isso já veio do Governo assim, e
não me cabe fazer juízo de valor sobre se há ou não há erros em relação à
proposta.
Em segundo lugar, destaco que o Orçamento é muito diferente de execução
orçamentária. Nós temos que nos amparar sempre na execução orçamentária, o que
não significa também que não tenhamos que dar cobertura por meio da peça
orçamentária. Eu quero fazer coro quanto a essa questão.
Outro ponto, Sr. Presidente. Eu não tenho prerrogativa para fazer essa
alteração. Eu só a teria se estivesse ela garantida pelo Parecer Preliminar, fato que
não aconteceu.
Eu discuti esse assunto com V.Exa. hoje durante boa parte do dia e também
com outros Senadores, com o Senador Flexa, conversei também com o Deputado
Domingos, com o Deputado Cláudio Puty e com vários outros Parlamentares, que
trouxeram esse justo pedido, para buscarmos essa equalização.
Eu sempre ouço muito atentamente a Deputada Rose de Freitas, que procura,
com sua experiência, pequena, pela pouca idade, acrescentar algo na construção da
nossa proposta aqui. Mas tenho a dizer que esse é o único tema que estamos
levando para o Plenário. Eu acho que é mais adequado levar esse assunto para o
Plenário, não o destacar aqui, Deputado Puty, Senador Flexa, para se discutir um
caminho com o Governo a respeito de onde será retirado esse recurso. Esse recurso
só pode ser alocado se sair de algum lugar.
Por consequência, haverá esse tempo, até a votação no plenário. Por
enquanto, seria o único tema para o Plenário, para garantirmos a conclusão da
votação.
Essa é a minha proposta, Sr. Presidente.
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O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, há uma solução
técnica que poderia ser levada em conta pelo Relator e por todos nós.
Sugeriu-se equalização, entre os entes federados, para que o Pará não fique
tão prejudicado como está. Mas existe alternativa. Há rubrica específica para essa
área de atenção à saúde da população, no caso de procedimentos de média ou de
alta complexidade. Além do per capita, há uma rubrica, centralizada no Ministério da
Saúde, R$2,409 bilhões. Essa rubrica possibilita, autorizada a mudança no parecer
prévio, que o Relator inclua uma emenda nesse sentido. Ele pode fazer uma
emenda, destacando o valor a ser complementado para o Pará. Multiplicaria, pela
população do Pará, um valor, que poderia ser, digamos 40 reais, 50 reais. O
resultado seria de tantos milhões. Esses tantos milhões podem ser destinados para
se atender a correção da tabela. Seria uma emenda interna, da Comissão de
Orçamento.
Há, portanto, uma solução técnica, que não prejudica nenhum outro Estado.
Atende o Pará, corrige a tabela para que não haja redução para esse Estado. Não
há ganho, mas também não há redução. É uma alternativa técnica. Seria retirado, da
rubrica de R$2,4 bilhões do próprio Ministério, para média e alta complexidade, o
valor. A emenda se destinaria especificamente à complementação da tabela do
Pará, mantendo-se os patamares de 2013. O Pará não teria aumento, mas também
não teria diminuição.
É uma solução adequada, Sr. Presidente. Eu faço esse apelo a V.Exa. e ao
Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Tem a palavra, pela ordem, o
Deputado Afonso Florence.
O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, Sras. e Srs. Senadores, acho que todos estamos sensibilizados e
convencidos, Senador Flexa, Deputado Puty, de que uma solução tem que ser
encontrada. E a solução tem que ser política. Foi dito que isso tinha que estar no
Parecer Preliminar. Eu acho que é temerário tirarmos algo agora de uma rubrica,
açodadamente, e o colocarmos em outra rubrica.
Há consenso entre nós de que não pode haver uma distorção. Como foi dito
pelo Deputado Miguel Corrêa, uma coisa é dotação orçamentária, outra é execução.
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Eu gostaria de propor um encaminhamento político, Sr. Presidente, sob sua
coordenação,

sob

a

coordenação

do

Deputado

Miguel

Corrêa,

com

acompanhamento e monitoramento do Senador Flexa Ribeiro e do Deputado
Cláudio Puty, que é Vice-Líder do Governo nesta Comissão. Nós encaminharíamos
um acordo, no sentido de que vamos fazer a apuração com o Ministério do
Planejamento e o da Saúde. Estabeleceríamos entre nós um consenso e amanhã,
no plenário, se for necessário, construiríamos a solução, um destaque, para se
promover a adequação. Assim não agiríamos de forma açodada.
Está ali o representante do Planejamento, o Baião. A equipe do Governo está
aqui. Aprovamos isso como está, com o encaminhamento político de que vamos
fazer a apuração imediatamente, antes da sessão do Congresso Nacional, vamos
nos reunir, vamos saber exatamente por que houve essa redução tão expressiva.
Com esse acordo, não poderá haver subtração de recursos que prejudique a
implementação da política pública de saúde no Estado do Pará. Assim
encontraremos a solução necessária, sem risco de incorrermos agora em outro erro.
É uma proposta de encaminhamento político. O Senador Flexa faz a
coordenação com o Deputado Puty, que é Vice-Líder do Governo. S.Exas. são do
Estado do Pará. Há também a coordenação de V.Exa., Sr. Presidente, e a do
Relator-Geral, o Deputado Miguel Corrêa.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO LOURIVAL MENDES - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Nós estamos debatendo um
tema pontual. Daqui a pouco, passaremos à discussão, seguindo a ordem dos
inscritos.
Tem V.Exa. a palavra, Deputado Lourival Mendes.
O SR. DEPUTADO LOURIVAL MENDES - Sr. Presidente, na mesma esteira
de entendimento dos oradores que nos antecederam, nós manifestamos
preocupação principalmente no que se refere à área de segurança pública do
Estado do Maranhão.
Emenda

destinava

100

milhões,

e,

lamentavelmente,

houve

depois

diminuição, passou a destinar 18 milhões. Isso não atende em nada no que diz
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respeito à situação caótica pela qual estamos passando na área de segurança
pública.
Eu queria pedir a V.Exa. que nos ajudasse, como Presidente, como
maranhense também, a estender esse entendimento em defesa do aumento,
principalmente na área de segurança pública, para se chegar pelo menos a 50%
dessa emenda, que, de 100 solicitados, baixou para 50.
Eu tenho um bom relacionamento e entendo a situação do Relator Miguel,
mas gostaria de pedir a ele que reavaliasse, reestudasse, reexaminasse essa
matéria, porque ela é de vital importância para o Estado do Maranhão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Lourival.
Os próximos inscritos vão discutir esse assunto, e nós temos vários inscritos
aqui pela ordem.
Deputado Zé Geraldo, é sobre o tema?
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Sr. Presidente, em relação ao tema
do MAC, na questão da saúde no Pará, já tem uma equipe trabalhando e
construindo uma proposta para levarmos ao plenário. E levar ao plenário não
significa postergar, mas ter tempo de trabalhar uma proposta adequada e, aí sim,
construir o acordo no plenário com os demais Parlamentares.
(Não identificado) - Deputado Miguel, permita-me...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - O Senador Flexa aceita essa
tese?
Então, vamos começar a lista de inscritos, porque nós temos uma lista e
vamos respeitá-la.
Em primeiro lugar, Deputado Sandro Alex.
(Não identificado) - Com relação a esse fato, eu quero deixar registrado...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - No microfone, Deputado.
(Não identificado) - Eu quero deixar registrado que a bancada de Mato
Grosso, a solução que está sendo construída, não vai aceitar que se retire um
centavo na saúde do Mato Grosso.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Então, seguindo, Deputado
Sandro Alex.
O SR. DEPUTADO SANDRO ALEX - Obrigado, Sr. Presidente.
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Senhoras e senhores, eu quero representar aqui a bancada do PPS e
cumprimentar o Presidente, o Relator pelo trabalho, extenso e árduo, e todos os
partidos que estão aqui empenhados no sentido da aprovação do Orçamento diante
da possibilidade, inclusive, de termos o orçamento impositivo no ano que vem, que é
o nosso grande objetivo.
Sr. Presidente, eu quero externar aqui um posicionamento sobre um item do
Orçamento, e gostaria da atenção do nosso Relator, Deputado Miguel Corrêa, a
respeito da Defensoria Pública. Trata-se de um assunto importante que nós temos
que debater, porque, como o Relator colocou o mérito de cada demanda, na
apresentação fala em alocar recursos necessários ao atendimento das demandas
sociais, e a Defensoria é uma importante demanda.
Com relação ao custeio, nós tivemos um corte nos investimentos para o
custeio da Defensoria e estamos pleiteando mais investimentos, um orçamento
mínimo de custeio destinado à Defensoria Pública. Agora, no que diz respeito a
investimento em pessoal, Sr. Presidente, Sr. Relator, nós temos um orçamento para
o ano que vem, em pessoal, na Defensoria Pública, o investimento é zero; zero,
nenhum centavo para gastos com pessoal. Pelo entendimento da Consultoria, nós,
neste momento da peça orçamentária, não poderíamos fazer essa inclusão. É um
entendimento que eles nos passaram, até constitucional. Mas eu quero fazer aqui
um registro para o Governo.
Qual é a resposta para a população — dois terços da população, mais de 100
milhões de brasileiros que não têm acesso à Justiça — de que, no Orçamento do
ano que vem, não haverá um real para o pessoal da Defensoria Pública? Nenhum
centavo! Esse é o mérito de cada demanda?
É sobre isso que eu gostaria, neste momento, de chamar atenção do Governo
e também do Relator no entendimento de que não é possível que não haja uma
previsão mínima.
Eu sei que o cobertor é curto. Todos estão aqui com as suas necessidades,
mas nós estamos falando aqui de redução de recursos, menos investimentos, seja
na saúde, seja numa bancada. Mas, para investimento em pessoal, nenhum real
colocado no Orçamento?
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Isso pode ser inclusive judicializado no ano que vem, Sr. Presidente, porque
já aconteceu um caso, em Assembleia Legislativa, de redução de investimentos em
propostas orçamentárias para a Defensoria Pública. E tem um caso recente, deste
mês agora, semana passada, do Ministro Dias Toffoli, que determinou, na
Assembleia Legislativa da Paraíba, a suspensão da votação na Lei Orçamentária
para que o Governo promova ajustes na proposta orçamentária. Lá, houve uma
redução muito grande. Aqui não é redução; aqui é zero. Então, é obvio que nós
teremos uma judicialização, e o próprio tribunal vai entrar nessa discussão, porque
não há previsão de nenhum real.
Então, eu peço a orientação do nosso Relator-Geral para com relação a esse
tema da Defensoria Pública, um acordo mínimo, para que não corramos o risco de
termos uma discussão, inclusive, judicial. E nós da Comissão, nós estamos aqui na
CMO, nós somos Deputados, nós formamos o Congresso, nós temos que dar uma
resposta à sociedade que vai nos cobrar amanhã por que o Congresso, por que o
Governo não deu a oportunidade de a população ter esse acesso, o de investir o
mínimo necessário para se ter um pessoal para atender as suas demandas. Nós
estamos falando de investimento zero em pessoal.
Então, Sr. Presidente, eu acredito ser um posicionamento coerente, talvez
não seja só da minha bancada, mas de muitas bancadas; nem só de Oposição, mas
de Governo. Nós estamos aqui representando a Comissão Mista de Orçamento, o
Congresso Nacional, e nós estamos em defesa desses mais de 100 milhões de
brasileiros que não têm acesso à Justiça. Fica aqui o nosso posicionamento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Sandro
Alex.
Eu vou passar a palavra ao Deputado Miguel Corrêa e volto a pedir silêncio
nesta Comissão para que a gente possa trabalhar. Mais uma vez, peço
educadamente que nossos convidados presentes façam silêncio.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Sr. Presidente, eu queria sugerir que
nós ouvíssemos todos... O Relator não poderia falar ao final?
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado Bittar, deixe-me
responder. O Deputado Miguel Corrêa deseja responder diretamente esta colocação

28

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 2260/13
17/12/2013

porque ela não é exclusiva do Deputado Sandro Alex. Já tivemos aqui hoje mais de
seis manifestações em defesa da Defensoria.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - É verdade, estou de acordo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Então, só para comunicar a
V.Exa. que nós tivemos mais de seis, inclusive a minha própria, em defesa da
Defensoria, da Deputada Rose de Freitas e de vários outros.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Pois, é exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu gostaria de passar a palavra
ao Deputado Miguel Corrêa para que ele possa responder e se posicionar em
relação a esse tema.
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Por isso, eu solicitei a palavra ao
Presidente, Deputado Bittar, porque eu sei que é um tema que envolve muitos
membros da Comissão, e nós nos debatemos com essa questão acho que o ano
inteiro, em relação à Defensoria, e conseguimos atender e avançar com muitas
questões que a Defensoria apresentou aqui na Comissão, como mudar a sua área
temática e dar poder para a Defensoria. Nós conseguimos constituir e construir uma
DPU, uma Defensoria imensamente mais forte do que a que entrou aqui no início do
ano.
O segundo aspecto é que não é fato que no Anexo V haja alteração de
valores para qualquer área. O fato é não há para nenhuma, não existe qualquer
ação no Anexo V, sem emendas que foram alteradas em relação à despesa de
pessoal.
Outro ponto é que essa é uma ação exclusiva do Planejamento. É obvio que
nós podemos aqui, mas é difícil você aqui apontar ações de contratação,
aumentando despesas de contratação dentro da realidade da nossa Comissão,
entendendo que nós avaliamos aqui não só a DPU, mas como também os demais
órgãos, como a saúde contratar mais médicos, como a educação contratar mais
professores e como a justiça contratar mais servidores. Isso é legítimo e nós o
tempo inteiro vamos apoiar essas ações.
Um último aspecto para responder é que nós iremos colocar, sim, recursos na
DPU. Nós vamos colocar. A Deputada Rose de Freitas tem feito, insistentemente,
esse pedido. Hoje à tarde, eu conversei muito longamente com a Deputada Rose de
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Freitas para tentar alcançarmos um modelo adequado para atendermos a DPU, não
deixando de atender, mas entendendo que, no Anexo V, não é possível fazer
qualquer tipo de alteração, por quê? Fazer uma alteração no Anexo V significa dar o
direito a todas as áreas que demandar alteração no Anexo V. Posso afirmar para
V.Exa. que são mais de 100. Então, eu acho que é temerário abrir essa porteira,
porque, abrindo essa porteira, nós vamos ter que dar ouvidos às demais áreas que
aqui apresentaram.
Agora, em relação a investimento e a recomposição do custeio da DPU, nós
faremos, sim, esse atendimento, e a Deputada Rose de Freitas, junto com outros
Parlamentares, tem construído essa ação e nós vamos atender os Parlamentares
dessa Comissão.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Para pessoal, então, ficará zero Sr.
Relator?
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - E tem dinheiro para o pessoal na
proposta; não tem dinheiro para nomeação.
O SR. DEPUTADO WELITON PRADO - Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu vou — excepcionalmente,
Deputado, porque eu tenho uma lista de 11 escritos — passar a palavra a V.Exa.
porque é sobre esse assunto.
Com a palavra o Deputado Weliton Prado.
O SR. DEPUTADO WELITON PRADO - Vai ser muito rápido, eu queria
cumprimentar o Relator, que foi muito firme em dizer que, nesta altura, fica muito
alterar o Anexo V. E lembrar que, no ano passado, eu acompanhei, foi feito um
acordo entre o Planejamento e a CMO, em 2012, sobre o número de nomeações de
defensores. Eu queria ver se não tem a possibilidade de fazer o mesmo acordo;
garantir, por exemplo, no mês de janeiro, a nomeação de uns 10 defensores, até
setembro mais 40 defensores, ao todo, 50 defensores para o ano que vem, o que é
muito pouco. Quero ver a possibilidade de a gente fazer esse acordo entre a CMO e
o Planejamento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado.
Vou passar ao segundo inscrito, Deputado Giovani Cherini. Com a palavra o
Deputado Giovani Cherini.
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O SR. DEPUTADO GIOVANI CHERINI - Sr. Presidente, Senador Lobão
Filho; Sr. Relator, Deputado Miguel Corrêa, nós queremos parabenizar V.Exa. pelo
brilhante trabalho, pelas grandes discussões que foram feitas aqui. Talvez esse
barulho que está aqui seja essa expectativa que todos nós temos de cumprir com a
nossa obrigação de terminar este ano legislativo votando o Orçamento no
Congresso Nacional.
Eu queria fazer um registro, Sr. Presidente, em relação ao meu Estado. Na
verdade, nós somos Deputados Estaduais aqui, porque cada um defende o seu
Estado e temos que harmonizar a questão da União. A bancada gaúcha fez muitas
reuniões coordenadas pelo Deputado Alceu Moreira. Aqui, na CMO, este
Parlamentar, junto com o Deputado Bohn Gass, estamos muito preocupados com as
emendas de bancada do Rio Grande do Sul.
O Rio Grande do Sul é o Estado que, nos últimos anos, menos recebeu
recursos das emendas de bancadas. Não sei se é porque está no final do Brasil,
mas...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Um minuto, Deputado.
Eu pediria aos Deputados, meus colegas, que não pegassem a atenção
exclusiva do Deputado Miguel, porque na verdade ele está respondendo a todos. Se
todos vocês se levantarem para falar aqui no pé de orelha dele, ele não prestará
atenção em ninguém que está falando, não atende e a gente vai ao caos aqui.
Vamos deixar o Deputado Miguel Corrêa prestar atenção a cada fala de nossos
Deputados em respeito a quem está falando, inscrito.
Então, eu pediria essa cortesia aos meus colegas e volta a palavra ao
Deputado Giovani Cherini.
O SR. DEPUTADO GIOVANI CHERINI - Obrigado, Sr. Presidente.
Eu estava fazendo esse registro do trabalho dos 31 Deputados do Rio Grande
do Sul para que não só a gente coloque no Orçamento, mas que algum valor desse
aqui seja executado durante o ano. Há muitos anos o que é empenhado não é pago.
Por isso eu quero fazer o registro aqui, a leitura de todas as emendas que foram
aceitas pelo Relator, para que o Rio Grande do Sul saiba que a bancada gaúcha tem
defendido aqui com unhas e dentes as emendas para o Estado.
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A primeira emenda, do DNIT, 3 milhões de reais, adequação de trecho
rodoviário entre São José do Norte, a BR-101; também no DNIT, o entrocamento da
BR-470 a Nova Prata, 3 milhões; no FNDE, recurso para a Universidade Estadual do
Rio Grande do Sul, 7 milhões e 200 para o ensino superior; no Fundo Nacional de
Saúde, 36 milhões, estruturação da reforma e aparelhamento da Casa de
Misericórdia de Porto Alegre, que é a casa de saúde que mais faz transplantes no
Brasil; também no Ministério das Cidades, apoio à Política Nacional de
Desenvolvimento Urbano, da região metropolitana, lá na região da Arena do Grêmio.
O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Presidente, uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Pela ordem.
O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Se em cada Estado nós formos ler a
lista das emendas de bancada, não adiantou nada nós termos feito o relatório
sintetizado da leitura.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - E a gente não termina hoje
também, inclusive.
Então, eu pediria ao Deputado...
O SR. DEPUTADO GIOVANI CHERINI - Só registrando, então, que houve
grandes avanços, Sr. Presidente, para o Rio Grande do Sul, repetindo, com a força
do Deputado Bohn Gass, do Deputado Alceu Moreira e dos 31 Deputados Federais
do Rio Grande do Sul. Houve grandes avanços, mas precisamos tirar o Rio Grande
do Sul do último lugar na liberação de recursos de emendas de bancada.
Sr. Presidente, agradeço e peço desculpas aos Srs. Parlamentares, mas
precisava fazer este registro porque o meu Estado continua em último lugar na
liberação de recursos de bancada.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Muito obrigado, Deputado
Giovani Cherini.
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Claudio Cajado, que, com seu poder de
síntese, irá nos brindar com uma fala muito curta.
O SR. DEPUTADO WELITON PRADO - É o Deputado casado com o
Governo.
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O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, fui sintético durante
todas as votações dos Relatórios Setoriais. Agora, no final, não me exija isso.
V.Exa., por favor, me dê o tempo, porque as Oposições, quando nada, têm que ter o
direito a poder usar a palavra, até porque, quando eu era Governo, o PT e as
Oposições falavam, e nós votávamos. As coisas se inverteram: todo mundo do
Governo quer falar.
Sr. Presidente, apresentei ao Relator, e gostaria que o Deputado Manoel me
desse a oportunidade de o Relator me ouvir.
Sr. Relator, apresentei a V.Exa. algumas questões que considero importante
serem alteradas no seu relatório. Uma delas diz respeito ao bode na sala, que todo
ano o Governo propõe, e V.Exa. acatou, que é poder alterar, através de
remanejamento, 20%, quando, na verdade, estamos sugerindo o máximo de 10%.
Na verdade, o Relator está tentando fazer com que esse Orçamento repita
muito o Orçamento de 2013, quando nós não estávamos aqui, na Comissão, e que
foi extremamente benevolente ao Governo em detrimento do Congresso Nacional.
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Deputado Cajado, posso dar uma
sugestão a V.Exa.? Dei ao Presidente também.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pois não.
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Se pudéssemos agora discutir as
emendas orçamentárias, encerraríamos esta primeira fase para superarmos um
pouco esta fase. Em seguida, iríamos para as emendas de texto para fazer esse
debate, porque acho que vamos levar um pouco mais de tempo nesse debate...
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Então, V.Exa. irá dividir a discussão
em dois momentos e conceder a palavra aos Parlamentares em duas vezes?
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu não gostaria que fosse
assim, porque vai demandar mais tempo ainda.
Agora quero registrar que vou destinar 5 minutos, conforme o Regimento,
para cada Parlamentar. Estamos vendo aqui Parlamentares usando 10 minutos, 15
minutos, 20 minutos. Então, são 5 minutos improrrogáveis para cada Parlamentar.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Depois da minha fala, Presidente,
porque eu ouvi os 10 minutos.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Incluído V.Exa., mas vou zerar.
A partir de agora são 5 minutos.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, por exemplo, o
Governo quer remanejar até 100% os gastos com a Copa do Mundo.
Cem por cento? Já não bastam os estádios, essas arenas, muitas perdidas no
meio do cenário urbano sem utilização, ou, quando utilizadas, apenas para os ricos?
Os pobres não têm direito a utilizar as famosas arenas — na minha época era
estádio; agora é arena.
Na Bahia tem uma tal de Arena Fonte Nova Itaipava: 100 reais o ingresso. O
povo só faz ver, e agora ainda querem 100% para remanejar os gastos com a Copa
do Mundo e com as Olimpíadas. Nós não podemos permitir um abuso desses.
De igual forma, V.Exa. coloca no relatório que poderemos autorizar o Governo
a remanejar as emendas individuais dos Parlamentares, tirar de um, botar para
outros. Isso não existe, meu querido Relator!
Apresentei as sugestões para que V.Exa. altere esta questão. Apresentei
destaques, porque esta é uma questão que considero fundamental, como também é
uma questão que diz respeito a todos os Estados: está se dando autorização para
que

haja

remanejamento

de

fundos

constitucionais;

tirar

o

Fundo

do

Desenvolvimento do Centro-Oeste, pegar esses recursos e jogar no Fundo de
Desenvolvimento da Amazônia.
Eu não acho que o Congresso deva autorizar esse tipo de procedimento para
o Governo Federal. Se tiver de haver alguma alteração de Fundo para outro Fundo,
tem que ter o crivo, a autorização do Congresso Nacional, e o Governo tem que
explicar por quê. A partir do momento em que nós votarmos um relatório com essas
hipóteses, eu acho que nós estamos... Por isso, inclusive, é que nós estamos
discutindo esse relatório, para que nós possamos, através da discussão, clarear
algumas das questões graves que há nele. O meu partido, o Democratas, não
concorda com essas questões.
Como disse anteriormente, o inciso XXIX prevê que serão incluídas, ou
acrescidas às programações em decorrência de aprovação de emendas individuais
apresentadas por Parlamentar e mediante o remanejamento de programações de
iniciativa do mesmo autor. Não pode prosperar!
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Aqui também nós estamos autorizando a emissão de título da dívida pública
para suplementar em até 100% os recursos destinados à Conta de Desenvolvimento
Energético — a CDE. Muito bem, isso pode admitir-se, que está na lei. Nós
podemos até transigir em relação a essas questões.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado, V.Exa. tem mais 1
minuto.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Mas nós não queremos transigir em
outras questões que consideramos extremamente importantes, como, por exemplo,
uma questão que permite, por um jogo de palavras... Constava que era permitida a
suplementação, ou o remanejamento, em até 10% quando ocorrerem ações no
mesmo programa e no mesmo RP. Agora, tirou-se a palavra “programa” e ficou
remanejamento no mesmo RP.
Quer dizer, retirar programa e permitir que se faça o remanejamento sem que
esteja contido no programa é dar uma carta branca, é dar uma autorização extensiva
para que o Governo possa simplesmente esquecer os programas que nós estamos
aqui votando e fazer um remanejamento para outras áreas que não aquela
específica.
Portanto, essa questão, nobre Relator, nós não podemos permitir que se vote.
Então, eu queria ouvir do Relator...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado, seu tempo acabou.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - É importante, Presidente. Eu queria
ouvir do Relator se ele acatará ou não essas questões, porque nós estamos
dispostos a votar o relatório. Nós queremos apresentar as nossas questões para
servem observadas pelo Relator e levadas em consideração, porque são opiniões
embasadas.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Ele está registrando todas as
indagações e vai responder logo após a exposição de cada um.
Eu quero passar a palavra agora ao Deputado Weverton Rocha.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Mas, Presidente, eu só queria, para
concluir, que V.Exa., porque não estou aqui ainda com a relação das emendas da
bancada da Bahia, como sugeriu o Relator, que nós nos ativéssemos ao montante
de recursos alocados nas emendas. Então, eu pediria a V.Exa. apenas para analisar

35

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 2260/13
17/12/2013

e depois V.Exa. me concede 1 minuto, se for necessário, para eu discutir as
emendas da Bahia. Há ações importantes que nós colocamos, como as
universidades federais, as universidades estaduais, obras, contorno rodoviário para
a cidade de Vitória da Conquista.
O SR. DEPUTADO GIOVANI CHERINI – Sr. Presidente, cortaram a minha
palavra...
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Então, eu quero ver como ficou
esse relatório para a Bahia, se V.Exa. me permitir mais 1 minuto.
O SR. DEPUTADO GIOVANI CHERINI – Sr. Presidente, se vai discutir a
Bahia, quero também discutir o Rio Grande do Sul.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Com a palavra o Deputado
Weverton Rocha.
O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Sr. Presidente, Sr. Relator,
Deputado Miguel Corrêa, eu gostaria primeiro de parabenizar aqui esta Comissão,
todos os colegas, por este ano. Mesmo com algum estresse, com algumas questões
de tensões fortes, soubemos conduzir da melhor maneira possível para que
pudéssemos chegar até aqui.
Sr. Relator, a minha fala vai ser rápida, centrada em duas questões. A
primeira é para o Orçamento que nós estamos discutindo. Eu queria que V.Exa.
verificasse com carinho os nossos Destaques 71 e o 64.
O Destaque 64 é sobre recursos para educação básica no Estado do
Maranhão. Nós precisamos mais do que nunca discutir o investimento para
educação, principalmente em um Estado como o nosso, o Maranhão, que é o último
na questão da educação no nosso País.
O outro trata da questão do Ministério Público do Trabalho, o Destaque 71. O
Ministério Público do Trabalho está com um grande esforço lá no Maranhão para
fazer a aquisição de uma sede, e o valor que está aqui não dá para comprar por
parcela o prédio. Ou ele faz aquisição no montante, ou não faz. Então, se a gente
pudesse realmente dar uma atenção para que o Ministério Público do Trabalho
tenha a sua sede dentro do Estado do Maranhão, nós iríamos ficar bastante
satisfeitos.
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Por último, Sr. Presidente, eu gostaria de, como sugestão, porque eu sei que
o Governo está assistindo esta sessão, deixar aqui a minha crítica construtiva para o
Governo, do qual também faço parte, para que nos outros anos, não custa nada,
Presidente Dilma, a senhora escalar, dentro da sua base de Governo, chamar o
Planejamento junto com quem executa o Orçamento para chamar a bancada dos
Estados e passar as prioridades dentro da execução orçamentária, porque essas
peças de bancada viraram pura ficção.
Hoje, ao fazer a leitura da bancada do Maranhão, por exemplo, não
conseguimos liberar nem 10 milhões para ampliar a nossa Avenida Litorânea, o que
vai dar uma grande agilidade ao trânsito da cidade.
Então, assim, não custa nada, o Governo e o Relator sentam para discutir
“olha, tem x na peça de ficção do Orçamento para as bancadas discutirem”; e por
que não chama também durante a execução do ano e diz “olha, cada bancada que
diga qual é a sua prioridade.” E com essa prioridade a gente poderia estar dizendo
“olha, atenda ao Ministério Público do Trabalho; atenda a educação; atenda a
construção de viadutos”, mas via bancada. Ou seja, a gente passa até de
madrugada discutindo, mas nada de executar. Aí os iluminados do Governo fazem
direto lá na base e a gente fica aqui, chupando o dedo, sem saber qual foi a
prioridade do ano.
Parabéns, Presidente e toda a Comissão! Deixo aqui o meu Feliz Natal a
vocês.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Weverton
Rocha, bem colocado, consumiu 3 minutos apenas. Muito obrigado.
Deputado Danilo Forte.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Obrigado, Sr. Presidente.
Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, primeiro, queria parabenizar
o nosso Relator Miguel Corrêa, que fez um trabalho extraordinário. Inclusive estive
com ele no final de semana, e vi a dedicação, o compromisso, a competência em
estar analisando uma peça tão extensiva num País de dimensões continentais como
o nosso, com tanta diversidade, com tanta desigualdade ainda a ser suprimida, e
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que solta um trabalho cada vez mais contundente com relação ao papel que o
Orçamento tem na União de induzir à diminuição dessas diferenças.
E aqui, Weverton, você é jovem ainda, com certeza ainda vai ver, se Deus
quiser, um Orçamento 100% impositivo. Quando for 100% impositivo, as emendas
de bancada terão um efeito muito maior. Mas a cada dia a sua agonia, e nós
comemoramos neste momento, nesta Comissão, a grande vitória do Orçamento
impositivo com relação às emendas individuais.
Parabenizo a toda Comissão e, ao mesmo tempo, quero ressaltar alguns
pontos inovadores que são importantes e servem de parâmetros para outras
bancadas. O Estado do Ceará está inovando neste Orçamento, e a gente espera
inclusive que seja executado, até porque a LDO foi feita no sentido de dar eficiência
ao Orçamento.
Um é a expansão da rede trifásica de energia elétrica para o setor rural. Nós
temos o Luz para Todos, que é uma grande vitória, um grande legado do Governo
Lula, que levou energia para 98% da população brasileira. Agora a energia trifásica
adentrando no sertão vai dar condição para que o produtor rural possa ligar uma
máquina, uma forrageira, uma olaria, uma máquina capaz de aumentar, melhorar a
sua produção na área rural. O nosso Relator beneficiou o Estado do Ceará com 41
milhões, o que dá para iniciar um programa novo, inovador, para levar a energia
trifásica para o sertão, para o povo da área rural do meu Estado.
Outra vitória importante, pela qual quero agradecer a todos, é a expansão da
Universidade Federal do Ceará na área rural, principalmente no que diz respeito ao
campus da zona norte do Estado, que está instalado em Itapajé, onde foi atendida
uma emenda da Universidade Federal do Ceará que abriga também a implantação
da Universidade Federal do Cariri. Conseguimos viabilizar 65 milhões de reais, que
são recursos suficientes para a implantação não só do campus universitário em
Itapajé, aproveitando um grande legado de um filho de Itapajé, o Zé Maria Melo, que
deixou para a cidade uma obra física, civil, instalada, pronta para receber esse
campus universitário, como também a todo o Cariri, a região sul do Estado do
Ceará, que vai receber a implantação da Universidade Federal do Cariri, a
complementação, com esses recursos.
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Por último, o grande sofrimento do povo nordestino é exatamente o problema
da falta de água. E a adutora de Sobral, que é inclusive um pleito do Deputado Pe.
José Linhares, um grande companheiro nosso na bancada do Ceará, com o aporte
de 30 milhões de reais, também vai garantir o abastecimento de água de Sobral, a
partir do Açude Jaibaras. Será uma adutora para dar vazão, para atender toda a
zona urbana e metropolitana de Sobral, que é uma das dez cidades que mais cresce
no Brasil.
Então, diante do exposto, Sr. Presidente, só temos a parabenizar e a nos
colocar à disposição do Relator exatamente no sentido de viabilizar essa peça
orçamentária. Não é algo fácil de ser elaborado, de ser feito e muito menos de
contentar todos. Mas, dentro da racionalidade que foi conduzida, o Estado do Ceará
e a sua bancada se sentem satisfeitos com o desempenho do nosso Relator.
Houve uma grande vitória. Eu acompanhei todo o momento do orçamento
impositivo, inclusive o grande debate sobre os recursos da saúde, e o impasse
gerado na divisão da PEC na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara era
sobre a possibilidade de haver uma redução dos recursos da saúde. Falava-se que
os recursos da saúde ficariam em torno de 91 bilhões para o ano de 2014. A vitória é
que nós já temos 106 bilhões no orçamento da saúde para 2014. Ou seja, nós temos
11 bilhões a mais no orçamento da saúde para 2014, o que vai responder a uma
grande demanda da sociedade brasileira como um todo.
Não se vai a um Estado, a um Município do Brasil em que uma das maiores
reivindicações de qualquer grupo social não seja exatamente a melhoria da saúde
pública em nosso País. E uma peça fundamental para melhorar a saúde pública,
para melhorar o atendimento, para gerar uma vida mais saudável para todos os
brasileiros é exatamente o investimento.
Este relatório conseguiu atender a essa demanda. O orçamento da saúde é
100% viabilizado, não há contingenciamento dos 106 bilhões, o que significa uma
vitória expressiva desse setor que, com certeza, beneficiará todos os brasileiros, em
todos os Estados e em todas as regiões do País.
Meus parabéns, Deputado Miguel Corrêa!
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Danilo
Forte, que utilizou exatos 5 minutos.

39

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 2260/13
17/12/2013

Passo a palavra a Deputada Rose de Freitas, que aparentemente não está
aqui.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra só
para concluir, por 1 minuto.
A Bahia, nobre Relator, se sente...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado Claudio Cajado, eu
vou lhe conceder 1 minuto ao final. Vamos respeitar a ordem.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - É só 1 minuto para dizer que nós
aqui, em relação às emendas, estamos bem contemplados, com recursos até
volumosos. Agora, eu só queria, em relação à Emenda nº 14, mobilidade urbana em
Salvador, porque está no Estado da Bahia.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado, vamos passar a
palavra agora ao Senador Anibal Diniz. S.Exa. está presente? (Pausa.) Também não
está.
Então, concedo a palavra ao Deputado Gonzaga Patriota.
O SR. DEPUTADO GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente, eu tive a honra
de participar desta Comissão aqui durante muitos anos e hoje venho aqui fazer
apenas um pedido a S.Exa. o Relator para que me perdoe, porque a desilusão nesta
Comissão não me fez trabalhar nenhum dia aqui. Eu assinava o ponto, passava por
aqui, pedia informações e saía.
Mas eu sei que as coisas já mudaram com este orçamento impositivo. Olhei o
que foi feito aqui inclusive pelo nosso Relator-Geral. E minhas palavras são aqui
apenas para pedir ao Relator o remanejamento de um destaque que faço aqui de
um colega, o Destaque nº 134, que está transferindo de uma emenda para outra 350
mil reais.
Eu quero, se Deus quiser, não voltar a esta Comissão, não apenas pela
resolução que existe aqui de não vir todos os anos. Mas quero parabenizar V.Exas.
que trabalharam durante o ano e pedir perdão por não ter contribuído em nada neste
mandato aqui nesta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Gonzaga
Patriota.
Passo a palavra ao Deputado Severino Ninho.
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O SR. DEPUTADO SEVERINO NINHO - Sr. Presidente, Sr. Relator, no
mesmo sentido do Deputado Gonzaga Patriota, eu queria fazer um apelo ao Relator.
Já que esta emenda não foi acatada no setorial, eu pediria um remanejamento de
350 mil reais. É o Destaque nº 133, do Deputado Alexandre Roso, do Rio Grande do
Sul, verba para a infraestrutura turística. Acredito, Sr. Relator, que é possível acatar,
porque é o mesmo recurso que está sendo apenas remanejado de uma emenda
para outra.
Deixo este apelo. No mais, estou de acordo com os colegas para nós
encerrarmos e votarmos rapidamente hoje à noite.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Muito obrigado, Deputado
Severino Ninho, pelos dois minutos espetaculares.
Com a palavra o Deputado Afonso Florence.
O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Obrigado, Sr. Presidente. Quero
rapidamente destacar, Sr. Relator, a importância da aprovação do Destaque nº 152.
Ele é oriundo da Comissão de Viação e Transportes, contempla a construção do
anel rodoviário em Barreiras/BA, entroncamento das BR-020, BR-135 e BR-242.
Hoje essas BRs transitam dentro da cidade de Barreiras. Então, a aprovação deste
destaque é importante. O orçamento da obra, do projeto conceitual, é de 151
milhões. Foram atendidos 30 milhões. Se for possível, gostaria que fosse
contemplado com um valor mais expressivo, para viabilizar a retirada desse tráfego
de cargas de grãos, através de bitrens, de dentro da cidade. O destaque foi
apresentado pelo Deputado João Leão. Na Comissão de Viação e Transportes,
certamente ele conta com o apoio de todos nós que temos interesse em resolver
esse gargalo de trânsito no espaço urbano.
Por isso, quero reiterar a solicitação para que o destaque de remanejamento
seja aprovado com a revisão desse valor então reduzido.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Afonso
Florence.
Com a palavra o Deputado Bohn Gass.
O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, é a primeira vez que eu
participo desta Comissão. Quero dizer que participei ativamente, do início até agora,
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de todos os debates e nós fomos sensíveis aos Estados, aos temáticos, às 10
Comissões apresentadas aqui.
Eu queria registrar que este Orçamento dialoga com aspectos importantes do
País no conjunto da infraestrutura que estamos colocando para o País, que está
crescendo, e, ao crescer, precisava de investimento em todas as áreas:
aeroportuária, portuária, hidrovias, rodovias. Todo esse processo de infraestrutura
está muito bem contemplado de forma republicana, vamos dizer assim, para o País
inteiro.
Eu quero fazer este destaque, porque senão a gente só fica pensando cada
um no seu ponto, por mais importante que seja, porque nós temos um País a nos
preocupar como Deputados Federais e Senadores. O projeto que veio do Governo
recebeu este aprimoramento pensando nesta Federação e levando-se em
consideração a infraestrutura necessária para o País que cresce e as políticas
sociais. Por isso, Sr. Relator, eu queria parabenizá-lo pelo esforço, bem como os
colegas Deputados e Senadores. É exatamente isso de que a nossa população
precisa. Se nós quisermos criar cidadania efetiva, devemos alocar recursos em
todos os setores.
O destaque que eu gostaria de fazer aqui, segundo a compreensão dos
Senadores e Deputados, é sobre um apelo que eu havia feito e que foi considerado
do recurso para a pesquisa agropecuária deste País para a EMBRAPA, que tem
capilaridade de pesquisa em todo o País, eminentemente a partir da base agrícola
com alta tecnologia. A Comissão temática já aceitou e V.Exa., Deputado Miguel
Corrêa, com quem tive a satisfação de falar pessoalmente sobre isso, incorporou
mais recursos ainda para a EMBRAPA, levando 22 milhões para este orçamento. Eu
tenho certeza de que todos somos signatários desse desejo de afirmar nossa
EMBRAPA, que é um empresa brasileira.
Sr. Presidente, eu queria fazer este registro. A preocupação geral do
Orçamento, a posição republicana é pensar em todos os setores, na infraestrutura,
em políticas sociais, com destaque para essa base tão importante da EMBRAPA.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Muito obrigado, Deputado Bohn
Gass.
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Concedo a palavra ao Deputado Carlos Magno.
O SR. DEPUTADO CARLOS MAGNO - Sr. Presidente, eu gostaria de fazer
uma pergunta. Qual é a intenção do encaminhamento desta reunião de hoje? É
definir, votar e ir para o plenário?
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Isso.
O SR. DEPUTADO CARLOS MAGNO - Eu estava ouvindo as dificuldades
de cada Parlamentar representando os seus segmentos, o seu Estado, como eu vi o
Deputado Alex Canziani colocar aqui com relação à Defensoria. Nós temos a
Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária, que está praticamente paralisada no
País e que tem uma importância muito grande para cuidar da saúde animal e da
saúde vegetal dos produtos e a questão da exportação que faz a balança comercial
deste País. Temos dificuldades com relação a pessoal também. Então, teríamos
muito a reclamar.
Eu gostaria de dizer que me estranhou muito quando eu cheguei neste
plenário e encontrei muita gente do Partido dos Trabalhadores. Nos debates, os
quais o Governo se esforçou tanto aqui, o Governo, do qual eu faço parte, estava
muito ausente com o Partido dos Trabalhadores. Não tinha presença para
debatermos. Chega num momento deste e querem fazer alterações numa proposta
orçamentária que foi discutida por longos e incansáveis dias e horas com técnicos,
Senadores, Deputados. É humanamente impossível o nosso Relator-Geral, o
Deputado Miguel Corrêa, atender esses cem números de alterações.
Para finalizar, quero dizer que eu pretendo apresentar uma PEC. Gostaria de
chamar a atenção de todos porque eu espero que os meus colegas possam
contribuir assinando-a, para acabar com as emendas. Eu sou municipalista e
defendo isso há alguns anos como Prefeito. Na oportunidade, como Deputado
Federal, deixar de apresentar uma PEC dessa seria trair a mim mesmo e aos meus
companheiros. Devemos acabar com esse relacionamento difícil e que se repete
todo final de ano, para não dizer durante todo o ano com relação a aprovar essas
emendas, empenhá-las, liberar recursos e ainda ajudar o Prefeito a aplicá-las,
atendendo às exigências dos órgãos fiscalizadores.
Eu pretendo apresentar essa PEC e gostaria de contar com os companheiros.
Deputado Danilo, ver o orçamento impositivo aprovado na sua totalidade nesta Casa
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vai demorar muito mais do que criar outra situação que não seja essa de ficarmos
debruçados à frente do Governo para tentar resolver os problemas dos Estados e
dos Municípios.
Aproveito para parabenizá-los, Sr. Presidente, pelo esforço de vocês todos,
dos relatores setoriais, do Relator-Geral, de todos que se envolveram diretamente
nesta Comissão, porque é uma tarefa árdua. Nós perdemos longos dias, deixando
de discutir coisas muito mais importantes aqui, em vez de defender, através de
emendas, uma melhoria para o cidadão. Ele nos mandou para cá para melhorar a
sua qualidade de vida e não para atender, com 100 mil, postos de saúde, 200 mil
para melhoramento disso, casa de gestante. Não é isso. Nós precisamos ter um
relacionamento diferente com o Poder Executivo municipal. É preciso que este País
olhe o pacto federativo como alternativa para resolver os problemas, porque os
Municípios foram criados e reconhecidos na Constituição como entes federados,
mas até hoje não regulamentaram as suas obrigações, direitos e deveres. Então,
ficamos todos à mercê dessa condição que hoje nós estamos discutindo.
Por isso, devemos votar logo sem alternativa nenhuma.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Carlos
Magno.
Passo a palavra ao Deputado Valtenir Pereira.
O SR. DEPUTADO VALTENIR PEREIRA - Sr. Presidente, nobres pares, eu
quero pedir ao Relator-Geral que dê uma olhada nos valores para Mato Grosso, que
alcançou só 260 milhões. Fiz aqui um rápido levantamento, e nós temos, por
exemplo, a Bahia com 640 milhões; temos o Pará com 350 milhões; temos o Paraná
com 501 milhões; a Paraíba com 509 milhões; o Estado de Goiás com 384 milhões;
Minas Gerais com 525 milhões; e Mato Grosso, que precisa de logística, tem
problemas na saúde, há a questão da educação profissional e tecnológica, chegou
apenas a 260 milhões.
Há uma distorção nessa fase que pode ser corrigida ainda pelo Relator-Geral.
Então, Sr. Presidente e Relator-Geral, quero pedir esse apoio. Nós fizemos os
destaques de todas as nossas 15 emendas de apropriação para elevar esse valor.
Principalmente na área da saúde, há várias emendas, assim como na área de
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logística, da educação profissional e tecnológica e também na área da agroindústria
e do desenvolvimento econômico.
Então, eu faço esse apelo ao Relator-Geral.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Valtenir
Pereira.
Passo a palavra ao Deputado Domingos Sávio.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente e prezado Relator
Miguel Corrêa, tenho um conjunto de emendas sobre as quais já discuti com o
Relator, e há uma série de emendas de redação. Eu, para poupar o tempo do nobre
Relator, do Presidente e dos demais colegas, vou sinalizar o que já havia dito ao
Relator. Uma série dessas emendas versam sobre alguns detalhes, algumas
preocupações, mas que são possíveis dentro daquele espírito de acordo de que
alguma coisa a gente abra mão. Mas aquelas mencionadas pelo Deputado Claudio
Cajado, em algumas questões que tiram a prerrogativa do Congresso, tiram a
prerrogativa desta Comissão, aí eu volto a dizer, não é uma questão de partido, é de
soberania do Congresso.
Isso vale para o atual Governo e vale para os próximos Governos. Quando eu
coloco essa questão, tenho a consciência cívica de que nós estamos vivendo uma
democracia, e o que se espera e que é natural em uma democracia é que a
alternância no poder ocorra. Mais dia menos dia ela ocorre, espero eu que menos
dia, quanto mais cedo, melhor. Queremos mudança, e ela deve ser uma mudança
respeitada por todos.
Então, assim como não quero para o atual Governo, não quero para o
Governo em que eu for maioria aqui nesta Casa, que o Parlamento seja relegado a
segundo plano. Se nós começarmos a dizer que fica autorizado o Executivo a
remanejar os recursos dos fundos, sem pedir autorização ao Congresso, estaremos
tirando uma prerrogativa essencial.
Se permitirmos os remanejamentos, ainda que de 10% dentro de um princípio
que já está estabelecido nas leis orçamentárias anteriores, mas tiramos ali a
expressão “programas”, nós estamos generalizando que a transferência pode ser
em qualquer rubrica.
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Nós estamos fazendo um acréscimo, dando uma prerrogativa nova, que não
estava na lei orçamentária anual do ano passado, em um ano em que estamos
fazendo uma discussão — perdoe-me a expressão — a toque de caixa, uma
discussão rápida, com um espírito público norteando o papel da Oposição de
estarmos abrindo mão de prazos, fazendo esforço concentrado.
Agora, deixei claro: vamos fazer esforço concentrado, mas, dentro desse
esforço concentrado, não vamos incluir coisas que, em um debate normal, não
seriam incluídas. Vamos manter o que tinha antes, tudo bem.
Também vou admitir que uma série de emendas que tenho aqui, que
restringia o que estava no orçamento do ano anterior, não seja objeto acordo. Eu
abro mão de parte, mas não admito ampliação de prerrogativa.
Agora, vou me limitar às emendas da bancada de Minas, que o Deputado
Fábio Ramalho me deu a prerrogativa, subscreveu-me autorizando que fizesse os
destaques. Eu fiz esses destaques. Já conversei com o nobre Relator, e tenho
convicção — já ouvi dele — de que pelo menos em parte vai nos atender.
Eu faço de forma resumida para poupar os colegas. Nós temos uma emenda
que trata da destinação de recurso para a área de biossegurança no Estado de
Minas Gerais. Aliás, a emenda foi de iniciativa do Senador Aécio Neves dentro da
bancada. Área de biossegurança vegetal e animal é extremamente importante para
Minas Gerais, que tem hoje no Instituto Mineiro de Agropecuária — IMA, uma das
referências sanitárias. Ela era originalmente de 100 milhões. Eu fiz um apelo para o
Relator a fim de que recompusesse pelo menos para 30 milhões. Pelo que eu
entendi, nós poderemos ser atendidos pelo nobre Relator.
Da mesma forma, uma emenda para o Instituto Federal do Sul de Minas
Gerais. Inicialmente eram 100 milhões para contemplar o Instituto Federal do Sul de
Minas Gerais e o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Nós queríamos
recompor, pelo menos, para uns 30 milhões, mas o Relator me falou de sua
dificuldade. E nós chegamos a um entendimento de pelo menos 15 milhões, para
nós atendermos ao Instituto Federal de Salinas, que possui um projeto de
construção de um hospital veterinário e precisa de pelo menos 5 milhões. E ele
dividiu: ficam 10 milhões para atender ao instituto do sul de Minas e pelo menos 5
milhões para atender ao instituto do norte de Minas.
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Também na mesma linha, nós fizemos um apelo para o Relator a fim de
ampliar a dotação para a UEMG, que vai estadualizar três unidades neste ano e
mais três no ano que vem.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, uma questão de
ordem.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu já caminho para a conclusão,
Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - É uma questão de ordem.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - V.Exa. faz a questão de ordem na
minha conclusão. É 1 minuto!
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Mas estão votando no Congresso
Nacional. Eu fui informado agora que o Congresso está votando matérias, Sr.
Presidente. Como pode funcionar Congresso Nacional e Comissão Mista de
Orçamento?
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Calma! Calma! Eu vou explicar.
O Congresso está realmente votando o PPA no processo...
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Mas não pode, Sr. Presidente.
Desculpe-me.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Calma! Calma!
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Mas não é questão de calma. É
questão regimental. Nós teríamos que estar lá.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Calma! Permita-me terminar de
falar. O Congresso realmente está votando. Nós estamos em um processo não de
votação e sim de discussão.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Mas, Sr. Presidente, desculpe-me
V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Só que V.Exa...
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu não posso deixar o Congresso
Nacional votando lá...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu também acho.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - ...e nós discutindo aqui. V.Exa. tem
que suspender a sessão imediatamente. Desculpe-me.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu acredito que o processo de
votação era apenas de um item, do PPA, e já foi votado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Mas, Presidente, desculpe-me, se
V.Exa. sabia, tinha que ter avisado a esta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu não sabia. Fui comunicado,
agora, há 10 segundos.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Não é possível uma coisa dessa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Enquanto... Calma!
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - A boa vontade pode esbarrar nesse
tipo de procedimento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Claro. Ele não foi...
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu não posso aceitar que a
Comissão esteja trabalhando...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Calma, Deputado, não precisa
levantar a voz. Calma! Calma!
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - ....e o Congresso vote o PPA sem a
presença dos Deputados e dos Congressistas. Isso não existe.
O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Pela ordem, Sr. Presidente. Deve
ter sido suspensa. A essa altura já deve ter sido suspensa e reconvocada para as 20
horas.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Como é que se permite uma coisa
dessa?
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu vou fazer o seguinte: eu vou
passar a palavra ao Deputado Domingos Sávio e pedir à Secretaria que confira se já
terminou. Eu estava nos últimos 30 segundos na cola deles.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, eu peço a V.Exa.
que suspenda a sessão. Se o Congresso está funcionando, nós precisamos estar lá.
Não é possível o Congresso Nacional estar funcionando e a Comissão Mista de
Orçamento também, seja para discutir, seja para votar. Desculpe-me!
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Então, seguindo a exaltação do
Deputado Claudio Cajado...
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O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Desculpe-me, mas isso não é
possível.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - V.Exa. não quer deixar eu falar.
O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Vamos garantir a palavra ao
Deputado Domingos Sávio, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu acho que isso é um absurdo!
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu vou suspender.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sinceramente, eu acho isso um
absurdo!
O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Vamos garantir a palavra ao
Deputado Domingos Sávio, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Calma!
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu acho isso um absurdo.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Deputado Claudio Cajado, eu
concordo com o raciocínio de V.Exa. Não pode haver votações simultâneas. Eu
pretendo apenas concluir a minha fala. E, na mesma linha, na busca do
entendimento, vou pedir à Presidência, ao concluir a minha fala, por mais 1 minuto,
que verifique se há votação simultânea.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Já mandei verificar.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Nós faremos a suspensão. Peço
que faça a suspensão. Não vamos entrar em confronto com o Deputado Claudio
Cajado, que é um grande parceiro, aliado. Tenho o mesmo sentimento dele.
Eu concluo dizendo que já falei sobre a vigilância sanitária, do instituto federal
tanto do sul como do norte de Minas. Para a universidade do Estado, nós queríamos
ampliar para 20 milhões. Mas há uma sinalização do Relator de nos atender com
pelo menos mais 10 milhões. Nós, da mesma forma, fizemos um apelo para a
Universidade Federal de São João del-Rei, em uma recomposição de pelo menos
mais 20 milhões, ouvindo o Relator, que, em um gesto de atenção, estaria dividindo
aquilo que ele tinha disponível para Minas Gerais, atendendo também um pouco à
Universidade Federal de São João del-Rei e à Universidade Federal de Lavras.
Portanto, Sr. Relator, é sobre esses destaques que eu gostaria de construir
entendimento com V.Exa., até para que, nessa linha, mantendo as mesmas
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perspectivas da LOA do ano passado, nós, quem sabe, possamos retirar alguns
destaques ou votar em bloco, sem obstruir a sessão, porque eu mantenho aquilo
que disse desde o início: vamos fazer um esforço para dar ao País uma Lei
Orçamentária, que é o interesse de todos nós.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, questão de ordem.
O SR. SENADOR RANDOLFE RODRIGUES - Sr. Presidente, questão de
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Sim. Um minuto. Eu acabo de
receber informação de que não há absolutamente nenhuma matéria em votação no
Congresso Nacional.
Então, vou seguir o final da lista de inscrição, a não ser que seja uma questão
de ordem.
O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Uma questão de ordem.
O SR. SENADOR RANDOLFE RODRIGUES - Questão de ordem, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Questão de ordem para o
primeiro requerente, Deputado Danilo Forte. Logo a seguir, o Senador Randolfe
Rodrigues e Deputado Weverton.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, eu acho que todo o
nosso esforço na luta do orçamento impositivo foi exatamente para acabar com essa
figura que denigre a imagem de qualquer Parlamentar no nosso País: a troca de
favores em função de liberação de emendas.
Eu estou aqui com um documento que me foi trazido pela Deputada Marinha
Raupp, de um anúncio da Folha de S.Paulo colocando que o Planalto negocia bônus
de 2 milhões para obra de Parlamentares.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Como?
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - O Planalto negocia bônus de 2 milhões
para liberar obra de Parlamentares. Isso aqui não passou por nenhuma negociação
com o PMDB.

50

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 2260/13
17/12/2013

O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não há isso, essa matéria é
falaciosa, isso não é verdadeiro, eu, como Presidente, saberia. Eu estou registrando
que essa matéria não tem nenhum fundo de verdade.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Então, eu só queria deixar claro aqui
para todos os companheiros da Comissão que isso não ajuda, não contribui em
nada para o processo democrático, apenas denigre ainda mais a nossa imagem. E
foi exatamente por isso que o PMDB fez tanta questão de lutar pelo orçamento
impositivo: para que não sejamos expostos a uma ridicularização dessa, que não
fortalece em nada, não contribui em nada para o engrandecimento da democracia
no nosso País. Pelo contrário.
Aqui estão senhoras e senhores de respeito, eleitos pelo povo dos seus
Estados, e num compromisso único de tentar exatamente contribuir para fazermos
um Orçamento que seja capaz de transformar a vida das pessoas para melhor, e
não por um balcão de negócios, como está exposto aqui.
Então, eu queria aqui fazer esse registro e pedir exatamente ao Sr.
Presidente que em nome da Comissão se pronuncie, porque conosco no PMDB não
houve esse tipo de negociação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu registro o protesto de V.Exa.
Unindo-me a V.Exa., eu subscrevo esse protesto, pela injustiça perpetrada contra
esta Comissão por esse veículo de comunicação.
Eu agora pergunto ao Deputado Weliton e ao Senador Randolfe se ainda
desejam a palavra para uma questão de ordem.
O SR. SENADOR RANDOLFE RODRIGUES - Essa questão de ordem era
exatamente para o esclarecimento de V.Exa. sobre a sessão do Congresso
Nacional. Estou esclarecido, satisfeito.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Então, seguindo adiante, eu
passo a palavra ao Senador Eduardo Amorim.
O SR. SENADOR EDUARDO AMORIM - Sr. Presidente, Relator Deputado
Miguel Corrêa, demais colegas da Comissão do Orçamento, eu, como Relator da
Receita, quero parabenizar V.Exa. e o Deputado Miguel pelo modo como
conduziram o trabalho ao longo de todo esse tempo. Como Relator da Receita, digo
que procuramos construir um relatório extremamente técnico, que o Orçamento
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fugisse de ser uma peça fictícia e se aproximasse ao máximo da nossa realidade,
embora seja uma estimação, como disse aqui.
Então, Presidente, parabéns pela condução. Parabéns, Deputado Miguel,
pela sua maneira de se relacionar com todos nós. Perdoe-me pela dureza da
tecnicidade, do cuidado. Foi um trabalho árduo. Peço aqui o apoio de todos os
colegas para que possamos votar esse Orçamento ainda hoje, não perder essa
oportunidade. Devemos isso, sim, ao nosso País.
É um relatório muito técnico que, lógico, procurou contemplar as áreas que
realmente merecem investimentos. Há muito mais recursos para a saúde, como
disse aqui o Deputado Danilo Forte, que passam dos 100 bilhões de reais. Na
verdade, precisamos de muito mais, mas com certeza passos estão sendo dados, e
foi ao longo deste ano, do trabalho sob a sua condução, Presidente, e dos nobres
colegas, que conseguimos tudo isso.
Então, eu espero que hoje à noite possamos realmente fechar e entregar
esse Orçamento.
Agradeço a todos pela oportunidade e pelo convívio. Já participei de outros
momentos e de outras Comissões, Sr. Presidente, mas a sensação neste momento
é de dever cumprido e, modéstia à parte, com a ajuda de todos, bem cumprido.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Muito obrigado, Senador
Amorim. Parabéns pela apresentação do seu Relatório da Receita.
Passo agora ao Deputado Weliton Prado.
O SR. DEPUTADO WELITON PRADO - Vou ser breve. Primeiramente, eu
gostaria de parabenizar e cumprimentar o Senador Lobão e o Relator-Geral do
Orçamento, Deputado Miguel Corrêa. Cumprimento também todos os Relatores
Setoriais.
Quero dizer que para mim foi uma honra muito grande ser Relator Setorial da
área do planejamento. Inclusive, nós asseguramos que não houvesse nenhum corte
nos recursos do Programa Minha Casa, Minha Vida — ao todo, 12,5 bilhões de
reais, um programa muito importante que está presente em todos os Estados da
Federação. Nós conseguimos fazer o nosso relatório sem cortar 1 centavo do
Programa Minha Casa, Minha Vida, até pela importância do programa.
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Eu queria solicitar do Relator-Geral, Deputado Miguel Corrêa, que no seu
adendo acatasse o Destaque nº 1, que foi feito em conjunto, com apoio do
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para construção da sede do
Ministério Público Federal em Uberlândia — um valor em torno de 5,5 milhões de
reais. O Ministério Público atende mais de 40 cidades e está atendendo em um
prédio alugado sem a menor condição de segurança. Inclusive já tem a doação, por
parte da União, de um terreno. Então, apresentamos esses destaques.
Fazendo uma solicitação também para atender no seu adendo com os
recursos para a construção da capitania e da delegacia de capitania dos portos em
Sete Lagoas e Uberlândia, respectivamente. Minas Gerais, além de estar incluído
parcialmente na Bacia do São Francisco, possui duas outras importantes bacias
hidrográficas — a Bacia do Paraná e a Bacia do Leste. Contudo, a autoridade
marítima em que é atendido Minas Gerais fica em São Paulo, no Rio de Janeiro e no
Espírito Santo. Então, é muito importante o valor de 17 milhões, pelo menos 10
milhões para começarem as obras.
A outra solicitação no seu adendo, para finalizar, é para a obra no sentido de
ampliar a Justiça Federal, Subseção Judiciária em Uberlândia, que faz um
atendimento social muito grande.
Enfim, eu gostaria de terminar parabenizando todos os Deputados da
Comissão — eles sabem que é um trabalho realmente muito árduo — e, de forma
muito especial, o Relator Miguel Corrêa, que teve a paciência, a tranquilidade de
ouvir o conjunto das bancadas dos Deputados. Mesmo com valor muito baixo de
remanejamento, fica aqui o nosso reconhecimento, além do ponto de vista técnico,
desse olhar realmente muito cuidadoso com todas as bancadas, independentemente
do partido. Não foi diferente a firmeza e a condução do nosso Presidente Lobão.
Realmente, eu gostaria de parabeniza-lo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Weliton
Prado.
Nós temos apenas mais três inscritos: Deputado Edmar Arruda, Deputado Rui
Costa e Senador Randolfe Rodrigues. Vou anotar aqui os novos dois inscritos.
Passo a palavra ao Deputado Edmar Arruda.
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O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Sr. Presidente, eu primeiro quero
parabenizar V.Exa., o nosso Deputado Miguel, Relator-Geral, e todos os Deputados,
Deputadas, Senadores e Senadoras que fizeram parte do trabalho desta Comissão.
Eu reputo um grande trabalho, um grande serviço que nós estamos prestando à
Nação.
Eu queria deixar aqui uma reflexão para que nós mesmos pudéssemos olhar
no espelho e responder o que nós estamos vendo no espelho.
Foi unânime aqui a fala de que as emendas de bancada são uma ficção, que
o Governo não paga. E é verdade. Ao Paraná não se pagou deste ano de 2013 nem
10%.
Nós estamos aqui nos digladiando para colocar mais emenda, mais destaque,
quando sabemos que o Governo não vai pagar. Então, eu queria saber o seguinte:
nós estamos enganando a quem? A nós mesmos? À população? Nós estamos
sendo condescendentes com o Governo no sentido de ele não cumprir uma peça
orçamentária que foi aprovada por esta Casa e por esta Comissão com muito
trabalho, com muito critério técnico, com muito suor, para depois simplesmente não
ser considerada?
Eu queria só solicitar aos Deputados que, se pudessem, por gentileza... Eu
ouvi a todos, como está no final, eu gostaria de ser ouvido também.
Eu acho o seguinte: se nós não nos dermos o respeito, quem vai dar? O
nosso eleitor?
Eu quero fechar dizendo o seguinte: essa notícia que o nosso colega
Deputado colocou agora é o maior absurdo que existe. E sabe quem nos coloca
nessa situação? O Governo. O Governo, a Ministra das Relações Institucionais nos
colocam nessa situação. E está falando aqui um Deputado que é da base do
Governo. Agora, é um absurdo nós termos no Orçamento 15 milhões em emendas
pessoais e fica essa pressão: que só vai pagar 7, que só vai pagar 8, que só vai
pagar 10
Da forma como o Governo faz, dá a impressão que as emendas vão
diretamente para a nossa conta bancária. É isto que a população acha: que nós
ficamos aqui agarrados a essas benditas emendas e que isso vai trazer algum
benefício direto para a nossa conta bancária, Sr. Presidente! Na verdade, nós

54

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 2260/13
17/12/2013

estamos aqui lutando para que esses recursos sejam aplicados lá nos nossos
Municípios, cujos Prefeitos já esperam que sejam pagos.
Nós precisamos nos dar ao respeito. Para que o façamos, nós temos que
exigir isso do Executivo. Nós não podemos estar aqui discutindo uma proposta
orçamentária e dizerem que nós estamos fazendo aqui uma proposta fictícia, porque
nós mesmos estamos dizendo ao Governo que não precisa pagar, que nós já
sabemos que a proposta é fictícia e não vai ser cumprida.
Sr. Presidente, eu sou Deputado Federal porque acredito na mudança deste
País. Eu tenho dito que estou aqui para servir a Nação, para respeitar as leis, mas
também para que nós sejamos respeitados, senão não vale a pena ser Deputado
Federal nesta Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Edmar
Arruda.
Passo a palavra ao Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. SENADOR RANDOLFE RODRIGUES - Sr. Presidente, daqui a pouco,
vamos votar o Projeto de Lei Orçamentária para 2014. Daremos toda a contribuição
para que essa votação, de fato, ocorra no dia de hoje, mas é importante sabermos o
que estamos votando.
O parecer da Comissão Mista de Orçamento prevê para 2014 um Orçamento
de 2 trilhões e 383 bilhões, dos quais — é importante destacar — 1,002 trilhão, ou
seja, 42%, que podem ser mais bem demonstrados neste gráfico pizza, são
destinados ao pagamento da dívida pública.
É importante destacar isso, porque esse valor é 33% maior do que o que nós
destinamos para a dívida pública, Sr. Presidente, Sr. Relator, no ano de 2013, ano
passado. É importante nós aqui fazermos algumas comparações em relação a esses
números. Esse número representa dez vezes mais do que o previsto para a saúde,
12 vezes mais do que o previsto para a educação, quatro vezes mais do que o
previsto para todos os servidores federais ativos e aposentados, 192 vezes mais do
que o valor previsto para a reforma agrária.
Sr. Presidente, não vou nem falar em não pagar, porque isso, às vezes, é tido
como um pecado capital pelos senhores do mercado, mas pelo menos tem que se
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auditar essa dívida. Não é pecado falar isso, porque não é a primeira vez que se fala
a respeito na história do Brasil.
Eu quero voltar na história ao ano de 1930, quando ocorreu uma revolução
liberal neste País, comandada por um senhor chamado Getúlio Vargas. Quando o
Sr. Getúlio Vargas chegou ao poder, havia uma promissória que todos os
Presidentes da oligárquica República Velha pagavam. Todos os Presidentes da
República Velha a recebiam e pagavam-na. O Sr. Getúlio Vargas disse ao seu
Ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha: “O que é isso? Audite essa
dívida pública! Audite essa dívida!”. Em 1931, houve a auditagem daquela dívida, a
primeira auditagem da dívida pública da história nacional.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Senador, V.Exa. dispõe de mais
1 minuto para concluir.
O SR. SENADOR RANDOLFE RODRIGUES - Houve a primeira auditagem à
dívida pública. Essa auditagem, em 1931, resultou na maior conquista que nós
temos até hoje: os direitos sociais. Isso resultou na redução do fluxo e do estoque da
dívida pública. Esses números que aqui apresento mostram que é necessário
debater o que representa a dívida pública no Orçamento nacional.
Para concluir de fato, Sr. Presidente, no Orçamento para 2014, também não
há nenhuma previsão de aumento real para as aposentadorias do salário mínimo. E
mais uma vez é dito que não é possível haver nenhum aumento para as
aposentadorias porque a Previdência é deficitária.
Eu quero também aqui lembrar que não é verdadeiro esse argumento. A
Previdência faz parte do tripé da Seguridade Social. E a Seguridade Social
brasileira, da qual fazem parte a Previdência, a Saúde e a Assistência Social, é
altamente superavitária. A Previdência Pública, em 2010, foi superavitária em 77
bilhões; em 2009, foi superavitária em 56 bilhões; em 2011, ainda foi superavitária
em 77 bilhões.
Portanto, não há justificativa para não haver previsão de reajuste para os
aposentados no Orçamento de 2014. Por essas razões, Sr. Presidente, essas
ausências não se justificam na previsão orçamentária para 2014.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Senador Randolfe
Rodrigues.
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Passo a palavra, finalmente, à penúltima inscrita, Senadora Lúcia Vânia. Logo
a seguir, o Deputado Amauri Teixeira, para encerrarmos este bloco.
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Sras. e Srs. Senadores e Deputados,
Sr. Presidente, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentá-lo pelo trabalho. Sei a
dificuldade que é estabelecer a harmonia neste fórum tão complexo, e V.Exa. o fez
com muita propriedade.
Quero cumprimentar o Relator, dizer-lhe da minha admiração pela sua
tranquilidade, pela paciência, e dizer da importância desse trabalho.
Gostei muito quando ouvi o Relator da Receita, o Senador Amorim, explicitar
que a Receita este ano se aproxima o máximo possível da realidade. Isso faz com
que esta Casa seja mais respeitada, uma vez que a Comissão de Orçamento é a
peça mais importante do Congresso Nacional.
Gostaria, por fim, de consultar o Relator sobre um destaque, a respeito do
qual já conversei com S.Exa., mostrando a importância desse destaque, em função
de contemplar uma das cidades mais importantes do Entorno do Distrito Federal,
que carrega consigo um volume enorme de problemas. A emenda tinha valor bem
superior ao que foi contemplado. Gostaria que V.Exa., havendo possibilidade, viesse
a atendê-la, de forma que possamos sanar essas necessidades.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Muito obrigado, Senadora Lúcia
Vânia.
Finalmente, passo a palavra ao Deputado Amauri Teixeira.
O SR. DEPUTADO AMAURI TEIXEIRA - Não quero abusar de V.Exas.,
porque foram os Parlamentares que mais trabalharam nesta Casa, uma vez que,
nesta Comissão, sem dúvida nenhuma, além de acumularem todos os encargos de
um Parlamentar normal, os senhores fizeram um esforço enorme para produzir essa
peça. Quero parabenizar todos.
Rapidamente, Sr. Presidente, faço um apelo ao Relator — Miguel está
conversando na hora certa com o Baião — em relação à Defensoria Pública. Nós
fizemos um esforço enorme aqui no Congresso para dar autonomia a esse órgão e
para fortalecê-lo. Criamos 799 cargos, por meio de projeto de iniciativa do Governo,
e lhe demos autonomia, mas, sem recursos, não é possível concretizar nada disso.

57

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 2260/13
17/12/2013

A Defensoria pede muito pouco: um volume de recursos razoável para ter
custeio de suas unidades, para não fecharem; um volume razoável para fazer uma
contratação mínima de 10 servidores em janeiro e 50 em setembro.
Eu faço esse apelo final ao senhor. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Amauri.
(Muito bem! Palmas.)
Passo a palavra, finalmente, ao Deputado Bittar.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Nem ia fazer uso da palavra, Sr.
Presidente, mas estava vendo aqui as emendas da bancada do Rio de Janeiro, Sr.
Relator, e, para minha estranheza, uma das emendas aqui foi zerada, a Emenda de
nº 19, que trata de recursos para o Museu Nacional. Havia 6 milhões de reais, foram
subtraídos 6 milhões e 100, e foi zerada. Há alguma explicação?
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Só se houve algum erro técnico.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Deve ter sido algum erro técnico, eu
imagino. Eu pediria então que, antes da votação, fosse verificado isso.
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Nenhuma emenda teve alterado o
valor para baixo, a não ser em alguns casos, em que nós somamos os investimentos
de GND 3 e GND 4, transformando tudo em investimento, a pedido do Coordenador
da bancada ou de algum Relator setorial. A única exceção é esse caso, em que se
somariam os valores.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Mas aqui tem um valor negativo. Estão
sendo retirados os recursos, e na coluna do total está zerado.
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - É algum erro técnico. Vou pedir à
assessoria do Orçamento para observar e corrigir, porque não foi feito isso.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Presidente, para uma reclamação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Com a palavra o Deputado
Cajado para uma reclamação.
Antes de o Deputado falar, quero fazer o registro de que tivemos...
O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Presidente, existe dispositivo
regimental para uma reclamação?
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Em homenagem ao Deputado
cajado, eu vou...
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O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Existe, sim.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não importa.
Antes de o Deputado Cajado fazer a reclamação dele, eu quero dizer que nós
tivemos 25 oradores falando nesta Comissão, o que demonstra claramente a
participação, o espírito público e democrático desta Comissão.
O Deputado Cajado vai fazer a reclamação dele e, após a reclamação, eu vou
dar a palavra ao Deputado Miguel Corrêa.
Com a palavra o Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Como eu vi que houve ironia, eu
faço questão...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não, ironia absolutamente
nenhuma!
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, uma questão de ordem.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Não estou dizendo que foi de
V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Ah, não foi minha.
O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Eu só fiz uma pergunta, porque
há previsão de abertura de sessão do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Ele será célere.
O SR. DEPUTADO AFONSO FLORENCE - Eu me considero esclarecido por
V.Exa., Presidente.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Art. 96, § 2º diz o seguinte:
“Art. 96...........................................................
§ 2º O membro de Comissão pode formular reclamação sobre ação ou
omissão

do

órgão

técnico

que

integre.

Somente

depois

de

resolvida,

conclusivamente, pelo seu Presidente, poderá o assunto ser levado, em grau de
recurso, por escrito ou oralmente, ao Presidente da Câmara ou ao Plenário.”
Portanto, eu invoco este art. 96, § 2º, para fazer a seguinte reclamação:
judiciariamente, o art. 107 do Regimento Interno do Senado Federal determina, no
seu paragrafo único:
“Art. 107..........................................................
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Parágrafo único. Em qualquer hipótese, a reunião de comissão permanente
ou temporária não poderá coincidir com o tempo reservado à Ordem do Dia das
sessões deliberativas ordinárias do Senado.”
E o art. 46 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados diz o seguinte:
“Art. 46............................................................
§1º Em nenhum caso, ainda que se trate de reunião extraordinária, o seu
horário poderá coincidir com o da Ordem do Dia da sessão ordinária ou
extraordinária da Câmara ou do Congresso Nacional.”
Sr. Presidente, eu vou fazer esta reclamação, porque o que aconteceu aqui
pode abrir um precedente extremamente degradante para esta Casa. Nós
estávamos discutindo, como estamos, o Orçamento da União, a sessão do
Congresso Nacional foi aberta e o PPA foi votado sem a presença de membros do
Congresso Nacional.
Eu quero deixar clara e registrada esta reclamação, porque espero que isso
não aconteça novamente. Nós não podemos discutir o Orçamento da União ao
mesmo tempo em que o Congresso Nacional estiver funcionando. Portanto, quero
lavrar esta reclamação. Gostaria que constasse em ata.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado, eu quero responder
à reclamação de V.Exa.
Em primeiro lugar, V.Exa. está absolutamente correto. Em segundo lugar,
houve uma falha da Assessoria desta Presidência. Eu reputo muito célere a votação
do Congresso Nacional, que imagino tenha demorado 15 minutos. Quando recebi o
aviso da Secretária, mandei checar. Ela me disse, inicialmente, que não havia
votação nenhuma — V.Exa. havia saído — e, logo a seguir, disse-me que realmente
houve a votação. Então, foi um erro da Assessoria da Mesa, que deveria ter-me
comunicado, e estou imaginando que em tempo muito curto, dentro do Congresso,
houve a votação do PPA. Era apenas uma matéria, foi uma votação simbólica e
ocorreu muito rápido.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Vou passar a palavra a V.Exa.
Deixo registrado aqui o erro, mas não houve grande prejuízo, porque não
houve efetivamente uma votação. Apesar de estarmos todos em discussão, não
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houve a efetiva votação. Esta ocorrerá agora, porque a sessão do Congresso foi
suspensa e está prevista para ser reaberta daqui a 15 minutos. Portanto, eu espero
que possamos encerrar esta votação e encaminhar o nosso relatório para o
Congresso Nacional, que está à sua espera, cumprindo a nossa responsabilidade
dentro desta Comissão.
Peço desculpas ao Deputado, em nome da minha assessoria. Foi um erro,
que espero não irá acontecer novamente, porque não foi um erro voluntário.
Passo a palavra ao Deputado Danilo Forte, antes de passá-la a V.Exa.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - A minha questão de ordem vai no
seguinte sentido: eu acho que a nossa Comissão precisa realmente... Primeiro, Sr.
Presidente, quero parabenizá-lo pelo reconhecimento à reclamação feita pelo
Deputado Claudio Cajado. Eu acho inclusive que poderíamos pedir uma retificação
do Congresso Nacional, exigindo uma nova votação, nem que seja simbólica, para
que possamos recuperar um papel que é nosso. Se fosse matéria de outra
Comissão, até poderíamos deixar isso passar em branco, mas matéria orçamentária,
revisão do PPA, em que todos nós estamos aqui solidários com a Deputada Rose de
Freitas na errata que precisa ser aprovada. Foi uma decisão inclusive de hoje de
manhã ainda desta Comissão. Simplesmente ser excluído do processo realmente
denigre o papel desta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado Danilo, eu vou
consultar a assessoria.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Eu pediria inclusive que fosse feita
uma retificação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Se for possível, eu corroboro a
posição de V.Exa.
Eu quero passar a palavra ao Deputado Miguel. E agora pediria a todos a
compreensão de darmos uma pequena acelerada na nossa tramitação. Com a
palavra o Deputado Miguel.
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares e demais participantes da Comissão, eu quero afirmar que o objetivo
o tempo inteiro foi atender à construção orçamentária que todos os Parlamentares
aqui apresentaram nas diversas demandas.

61

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 2260/13
17/12/2013

Destaco aqui uma incidência muito grande dos investimentos das demandas
dos Parlamentares nas emendas de Comissão e bancada para as áreas de saúde e
educação. As universidades federais, os institutos federais e os hospitais federais do
País tiveram um acréscimo muito grande a partir das demandas apresentadas e das
emendas de Comissão, bancada, Relator Setorial, Relator-Geral e Pleno da nossa
Comissão.
Destaco também o papel brilhante e imensamente compreensível que teve o
nosso Relator da Receita, Senador Eduardo Amorim, que, com muita harmonia,
conduziu esse processo, dando a esta Comissão condições de apresentar um
trabalho ímpar no decorrer desses anos e entendendo que a construção da peça
orçamentária hoje tem um pé muito firme na realidade da arrecadação do País. Por
consequência, no relatório geral as despesas orçamentárias estão muito ancoradas
nesse princípio e na condução que S.Exa. deu ao relatório da receita.
Afirmo também que procurei atender a todos os membros da Comissão nas
recomposições dos valores das bancadas. Tenho recebido essa reclamação. De
novo afirmo que não há possibilidade de o Relator-Geral fazer o equilíbrio, porque
ele trabalha com um terço dos valores das emendas dos Relatores Setoriais, o que
significa que não há possibilidade financeira de isso acontecer, uma vez que um
terço é inferior a dois terços a mais que têm os Relatores Setoriais. Procurei fazer,
com o terço que me cabe, o equilíbrio das bancadas — boa parte delas, eu quero
afirmar, a maioria dessas emendas, sem redução de valores, e as demais com
valores um pouco inferiores aos pedidos aqui por V.Exas. Afirmo que nenhuma
emenda, a não ser as impossibilitadas regimentalmente de ser atendidas, deixou de
ter o valor acrescido. Então, apenas as emendas impossibilitadas por rejeição, ou
outra modalidade de rejeição prevista pela nossa resolução ou pela legislação, nós
não pudemos atender e, aí sim, acrescer valores a essas.
Na continuidade dos acordos construídos, Presidente, eu quero afirmar que
na proposta que nós construímos na Liderança da Casa — e aqui quero saudar os
Líderes, que tiveram um papel ímpar nessa construção —, solicitamos que nós
rejeitássemos o conjunto dos destaques apresentados na Comissão, transformando
esses destaques nas propostas de adendo, pela construção feita, Deputada Rose de
Freitas, Deputado Cajado, Deputado Danilo Forte, Deputado Domingos, Deputado
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Afonso Florence, Deputado João Bittar, Deputado Cláudio Puty, Deputado Evandro
Milhomen, Deputado Weliton Prado, Deputado Reginaldo Lopes e todos os demais
Deputados desta Comissão que estiveram no nosso Colégio de Líderes durante o
ano e que construíram esse formato.
Por consequência, peço a aprovação do relatório, a aprovação dos adendos
que construímos nesses acordos e a rejeição de todos os destaques, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Pela ordem, concedo a palavra
à Deputada Rose de Freitas.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Presidente, eu quero deixar
registrada aqui a posição de uma Parlamentar com sete mandatos. Eu estava nesta
sessão, como V.Exa. viu, o dia inteiro, envolvida com as discussões, quando me foi
solicitada a presença no plenário para que pudesse, ainda na data de hoje, abrir a
sessão do Congresso e suspendê-la.
Nesta Casa, Presidente, eu nunca tive privilégios. Eu frequento a senzala. Eu
não frequento a casa grande. Quero dizer que fui ao plenário. Quando o Senador
Walter Pinheiro chama, sempre estou presente. Quando V.Exa. chama, sempre
estou presente. Quando o Deputado Danilo chama, sempre estou presente.
Eu tinha um destaque no PPA que não é desconhecido de ninguém, aliás tem
a concordância de todos. Eu não precisaria ir ao plenário antecipadamente,
cabotinamente, para pedir aprovação de nada. Eu quero alertar V.Exa...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputada, só uma pergunta a
V.Exa.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Só 1 minuto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu fiquei preocupado, porque
manifestei uma posição favorável ao pleito de V.Exa., chamei o assessor agora e
disse: “Votaram sem a...” Inclusive eu ia ser o autor do...
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Do destaque. O que me honraria
muito.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Ele me disse que foi votado.
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A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Então, eu quero explicar a V.Exa.
o que aconteceu. Vários Senadores e vários Deputados foram para lá, inclusive
havia um pleito do Presidente Renan para que se votasse hoje um PRN relativo a
mulheres, o que eu acompanhei rapidamente porque estava atendendo outra
demanda acerca dos defensores públicos.
Eu quero dizer a V.Exa. que ninguém mais do que eu brigou nesta Casa para
que o correto fosse sempre o correto, o certo. Nunca tive quebra de asa, coisa
escondida atrás de biombo. Odeio essas coisas. Agora, quero registrar também que,
da mesma maneira como fui até lá a pedido do Coordenador do Governo aqui,
Senador Walter, durante todas as sessões, nesta Casa, ouvi as palavras do
Deputado Cajado, disse que não sabia que não era do conhecimento de todos.
Estou sabendo, agora, que não era do conhecimento de V.Exa.
Várias sessões, senão inúmeras, centenas, foram realizadas aqui na leitura
de relatórios, enquanto se votava naquela Casa. Eu sei que o Deputado Cajado não
é só um excelente Parlamentar. Entende e sabe ler muito bem o Regimento desta
Casa, como todos nós. Agora, eu quero que não paire dúvida aqui de que não uso,
não usei e não usarei qualquer expediente. Fui chamada para uma votação na qual
estavam o Senador José Pimentel, o Senador Walter Pinheiro, o Senador Aníbal,
vários outros Senadores, vários outros Deputados, e lá estive esperando, porque
disseram que ia abrir a sessão às 10 horas, às 10h30min, para suspendê-la, na
possibilidade de se votar o relatório hoje.
Então, como eu ouvi falar aqui que foi pura coincidência ou casuísmo ou
alguma coisa parecida, eu vou rechaçar de pronto — de pronto! Porque eu conversei
com cada colega desta bancada, cada companheiro, para pedir o apoio a esse
destaque do PPA, e tive o apoiamento de todos, inclusive do Deputado Cajado.
Agora, eu quero dizer a V.Exa. que o que aconteceu lá não deveria acontecer
em momento nenhum. Eu pensei que V.Exa. tinha autorizado. E eu disse que V.Exa.
seria o autor do destaque. V.Exa. disse: “Eu quero destacar”. Portanto, eu quero
dizer aqui, de pronto, que não cabe nenhum centímetro dessa carapuça na minha
cabeça. Eu fui até lá, atendendo ao pedido desta Comissão. Se querem corrigir,
comecem de agora. Inclusive de todas as outras Comissões onde isso aconteceu.
Eu vi a preocupação do Deputado Andre Vargas, vi as palavras muito apropriadas
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do Deputado. Quero dizer que não vi nas pessoas nenhuma intenção a mais do que
abrir a sessão.
O Senador Aníbal aproveitou para fazer a correção que queria. Já tinha o
consentimento de todos, e acho que não houve má intenção. Desculpe-me, mas
acho que, na medida certa, as coisas podem ser ouvidas sem que soem com a
interpretação que soou no meu ouvido. Eu não aceito isso.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, eu quero deixar
claro que as matérias objeto da discussão e votação, efetivamente estavam
acordadas. O que eu não aceito... Se a Deputada Rose disse que há outras
Comissões funcionando concomitantemente com o Plenário, eu não estou presente,
porque se eu estiver presente eu não aceito. E o Presidente não avisou que tinha
iniciado a sessão do Congresso Nacional.
Ninguém me avisou! Quando eu fui avisado, foi no início da votação, pela
assessoria do Democratas. E isso não pode acontecer. Não pode! Eu já fiz a minha
reclamação e deixei, por escrito, patenteado na ata, a minha posição.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Eu quero só dizer que concordo
com V.Exa. em tudo, mas eu não vou dizer que não é verdade que V.Exa. não
estava e vou levantar e mostrar que V.Exa. estava em várias sessões aqui,
discutindo matéria, enquanto se votava no plenário.
O SR. DEPUTADO JORGE BITTAR - Eu pediria que a gente não fizesse a
discussão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado Bittar, permita-me.
Agora eu vou colocar em votação.
A discussão e o prazo para apresentação de destaques estão encerrados.
Nos termos do parágrafo único do art. 25 da Resolução nº 1/2006, do
Congresso Nacional, solicito autorização do Plenário para dispensar a manifestação
do Comitê de Admissibilidade de Emendas com relação às emendas do
Relator-Geral.
A autorização está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Está aprovada.
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Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Está aprovada.
Pois não?
O SR. DEPUTADO LOURIVAL MENDES - O relatório vai corrigir. Está
acertado isso?
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Agora vou ler o relatório final,
ressalvados os destaques.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deixe-me terminar.
O relatório final está em votação na representação da Câmara dos
Deputados, ressalvados os destaques e as obras com indícios de irregularidades.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Está aprovado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Está aprovado.
O SR. SENADOR INÁCIO ARRUDA - Nós vamos aprovar no Senado, sem o
pedido de verificação, em apoio a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Senador.
Nos termos do art. 70, inciso II, da Resolução nº 1/2006-CN, anuncio a
votação das obras com indícios de irregularidades graves, ressalvados os
destaques, da representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Está aprovado.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Está aprovado.
Apresentação de 181 destaques dos Srs. Parlamentares.
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Solicito que seja autorizado pelo Plenário para se proceder à votação em
globo dos destaques...
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Não concordo, Presidente. Não
concordo. Eu peço a V.Exa...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu vou colocar em votação.
Essa é a posição individual de V.Exa.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Concede-me V.Exa. a palavra?
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Claro! Para defender. Logo
após eu fazer a manifestação, passo a palavra a V.Exa.
Sendo assim, solicito autorização do Plenário para proceder à votação em
globo dos destaques, ressalvados aqueles solicitados para votação em separado.
Passo a palavra ao Deputado Claudio Cajado para fazer a defesa.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu solicitei a votação em separado
dos Destaques nºs 147, 148, 149 e 150. Se os demais, que apresentaram o
destaque, aceitarem votar em globo, eu peço que os meus sejam votados
separadamente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Vou colocar em votação o
requerimento do Deputado Cajado.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, eu tenho também...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado Domingos Sávio, 1
minuto. Calma aí!
Na realidade, no momento em que eu colocar em votação a autorização para
a votação em globo, se a maioria decidir que seja votação em globo, cai
automaticamente o requerimento...
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, deixe eu fazer o
encaminhamento.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, regimentalmente,
não é assim.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Calma! Calma! Deixe eu passar
a palavra ao Deputado Domingos.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Uma questão de ordem sobre
encaminhamento de votação.
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Inclusive, há 2 anos aconteceu essa mesma coisa. O Relator, na época, era o
Deputado Arlindo Chinaglia. Todos os destaques que há aí...
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - O autor tem a prerrogativa de pedir
a votação em separado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - V.Exa. encaminhou por escrito?
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Claro, eu tenho todos os meus
destaques.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, deixa só eu fazer um
encaminhamento de votação, porque eu acho que facilita.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Sim.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Pega todos os que estão dentro do
bloco que possam ser votados e decaídos.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - É o que vou fazer agora.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Tira os ressalvados. Vamos votar um
por um os ressalvados.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - É o que eu vou fazer agora.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, eu sugiro a inversão
da votação. De acordo com o art. 139, apresentado o requerimento para a
separação da votação em bloco, ele tem precedência para a votação.
Portanto, se votarmos o meu requerimento do voto em separado dos quatro
destaques que apresentei, aprovaremos, e, na sequência, pode ser em bloco.
Agora, digo isso para que nós possamos votar no Plenário do Congresso com as
coisas resolvidas na Comissão, o que vai ficar mais fácil.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Claro.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Se levarmos essas questões para o
Plenário do Congresso Nacional, ficará mais difícil. Portanto, estou dando um
encaminhamento para facilitar os entendimentos.
Peço a V.Exa. que ponha o meu requerimento em votação primeiro.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu vou passar a palavra, para
um encaminhamento, ao Deputado Miguel Corrêa.
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O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Antes que o Deputado Miguel
Corrêa faça o encaminhamento, peço a S.Exa. que compreenda a minha
preocupação em fazer a separação dos meus destaques. Embora eu confie
totalmente na palavra do Deputado Miguel Corrêa, e não há nenhuma razão para
ser diferente, pois sei da seriedade de S.Exa., nós estamos falando de todo um
esforço. Agora mesmo falamos sobre um parágrafo que pode ser um erro material.
Então, ainda não tive a oportunidade de ver, ainda que parcialmente, aquelas
questões que apresentei da bancada mineira, contemplada, porque nós ainda não
conhecemos materialmente o anexo. V.Exa. se referiu a ele, mas nós ainda não o
vimos.
Eu, como representante autorizado pelo Líder da bancada mineira e trago
aqui a autorização do Deputado Fábio Ramalho, quero dizer que há um
entendimento, e o Deputado Reginaldo Lopes também traz a sua contribuição e sua
experiência, para que nós façamos, dentro do destaque que eu já fiz e já protocolei,
para aquelas questões envolvendo universidades em Minas Gerais e o instituto
federal, algum remanejamento dentro da própria bancada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado, vamos acelerar.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Estou concluindo, Presidente.
Por isso é a preocupação de destacar. De repente, depois, pode até ficar
prejudicado o destaque. Eu abro mão desde que a gente construa a redação
adequada com o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Sendo assim, solicito a
autorização do Plenário para proceder à votação em globo dos destaques,
ressalvados aqueles solicitados para a votação em separado.
A proposta para a votação em globo dos destaques está em votação na
representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Está aprovado.
Em votação na representação do Senado.
Os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)

69

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
COM REDAÇÃO FINAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
Número: 2260/13
17/12/2013

Está aprovado.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Quem pediu a palavra?
Iniciaremos a votação em globo dos destaques, inicialmente pelos rejeitados
pelo Deputado Miguel Corrêa, e, logo a seguir, vou passar a palavra ao Deputado
Miguel Corrêa, para se manifestar em relação aos destaques.
Iniciaremos, portanto, a votação em globo dos destaques.
Os Srs. Deputados que aprovam a rejeição dos destaques permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
Está aprovada a rejeição dos destaques.
Os Srs. Senadores que aprovam a rejeição dos destaques permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
Está aprovado.
Passo a palavra agora ao Deputado Miguel Corrêa, para se manifestar em
relação aos Destaques nºs 147, 148, 149 e 150.
Deputado Domingos Sávio, eu aguardo o requerimento de V.Exa.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Estão sendo enumerados aqui, Sr.
Presidente, para não interromper o trabalho de V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Com a palavra o Deputado
Miguel Corrêa.
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Sr. Presidente, eu queria solicitar um
tempo para avaliar os destaques dos Deputados Ronaldo Caiado e Claudio Cajado,
porque a dupla se encontra no plenário. O Democratas está bem representado aqui
pelas duas lideranças do partido.
Eu já discuti exaustivamente esses temas com os Deputados Claudio Cajado
e Domingos Sávio e também com o Governo, buscando um caminho de acordo e da
construção da possibilidade de aprovarmos direto aqui no plenário da Comissão.
Inclusive estava falando agora ao telefone para alcançarmos esse acordo.
Agora, Sr. Presidente, eu peço uns minutos para que eu possa discutir o
assunto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu fico triste de ter havido essa
exceção. Todos nós gostaríamos de ter as nossas emendas destacadas. Eu, como
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Presidente, adoraria ter as minhas. Eu, num entendimento com o Plenário do
Congresso, abri mão de todos os meus destaques, de todas as emendas que eu
gostaria de discutir.
O Plenário do Congresso abre daqui a exatamente 1 minuto. Isso vai
demandar tempo, discussão do Relator.
Eu perguntaria ao Deputado Cajado e ao Deputado Domingos Sávio se não
poderiam fazer a gentileza absoluta de abrir mão desses destaques, para que a
gente pudesse dar celeridade à votação.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Presidente, abrir mão, não. Mas se
for para discutir no plenário e o Relator aquiescer de acatá-las... São dois projetos.
Eu apresentei quatro. Estou querendo priorizar dois, em nome do Democratas. Nós
não podemos permitir que se tire recurso de um fundo constitucional e se jogue em
outro, Presidente. Eu acho que isso aí é extremamente...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado Miguel Corrêa,
V.Exa. precisa de quanto tempo?
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Então, se aquiescermos isso, nós
poderíamos passar para o plenário.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eles querem discutir com a
possibilidade de discutir no plenário do Congresso. V.Exa. prefere discutir aqui ou
lá?
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Olha, eu vou manter...
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Se V.Exa. aquiescer aqui, votamos
aqui e já vai tudo arrumado para lá.
O SR. SENADOR EDUARDO AMORIM - Presidente, o Relator vai ter tempo
para analisar até chegar ao plenário. Então, tenho uma sugestão: votamos aqui, e,
durante esse deslocamento, o Relator irá analisar. Assim, não se perde o tempo do
Congresso, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado Miguel Corrêa.
O SR. SENADOR EDUARDO AMORIM - Viu, Deputado Cajado?
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu só quero registrar que o
Deputado Domingos Sávio pediu destaque do nº 153 ao 181. São quase 30
destaques!
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O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Mas eu vou combinar com o Relator
aqui.
(Não identificado) - Então, nós temos que votar aqui e rejeitar. É isso que se
tem que fazer.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Um por um! Mas eu estou disposto
a construir o entendimento. É simples.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI CHERINI - Presidente, questão de ordem.
(Não identificado) - Não, mas isso é uma discriminação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado Miguel Corrêa, a
gente pode colocar em votação os destaques um por um, para V.Exa. encaminhar a
rejeição ou a aprovação, ou nós podemos ir para o plenário. A decisão é de V.Exa.
(Não identificado) - Vamos para o plenário.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Presidente, dê-me 1 segundo para
eu explicar...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não, a palavra agora está com
o Deputado Miguel Corrêa. Aguarde só 1 minuto. Deixe S.Exa. dizer o que decide.
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Olha, eu estou consultando aqui, e já
há um bom caminho andado em um dos temas. Talvez, com mais 3 ou 5 minutos, eu
consiga...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Então, eu vou suspender esta
sessão por 5 minutos, de 23h01min a 23h06min.
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - O Deputado Weliton tem toda
razão. Não é preciso suspender a sessão.
O SR. DEPUTADO WELITON PRADO - Vamos continuar e vamos
conversando.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - V.Exa. deseja fazer uso da
palavra?
O SR. DEPUTADO WELITON PRADO - Queria fazer exatamente essa
sugestão. Acho que não precisa suspender a sessão. Quem quiser pode utilizar a
palavra durante esse prazo.
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E queria dizer mais uma vez que eu fui muito contemplado no trabalho do
Relator, de forma muito especial, porque S.Exa. atendeu um destaque nosso com
adendo. É o Destaque nº 1, em relação à construção da sede do Ministério Público
Federal em Uberlândia, no valor de 5,5 milhões de reais.
Trata-se de um trabalho social realmente importante realizado pelo Ministério
Público Federal. Eu inclusive coloquei uma emenda individual no valor de 1 milhão
de reais, e o valor total da obra vai ficar em torno de 6,5 milhões.
E queria fazer uma retificação: quando eu coloquei aqui os recursos, inclusive
o adendo acatado também pelo Relator-Geral, em relação à construção da capitania
e da delegacia de capitania dos portos, falei em Sete Lagoas, mas é em Lagoa
Santa e em Uberlândia, respectivamente.
Com certeza, isso vai ajudar muito e trazer uma integração maior ao sistema
de segurança do tráfego aquaviário, da autoridade marítima brasileira. Também
promoverá o incremento de ações de fiscalização do tráfico aquário no Estado de
Minas Gerais e contribuirá para a eficácia dos serviços prestados à sociedade
mineira, bem como para a melhoria desses serviços, principalmente em relação aos
registros de embarcações, tanto de amadores como de profissionais. Vai-se reduzir
gasto e tempo também, já que a autoridade marítima do Estado de Minas Gerais
está vinculada a São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Ter as capitanias e a
delegacia em Lagoa Santa e Uberlândia vai contribuir muito.
Então, eu queria agradecer ao Relator pelo adendo acatado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Deputado Weliton
Prado.
O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Presidente, eu acho que esse
destaque da questão do remanejamento dos fundos constitucionais é muito
coerente.
Eu acho que, a partir do momento em que se compôs esse fundo, se nós
deixarmos aberta essa transferência, podemos prejudicar determinadas regiões em
detrimento de outras. Então, eu acho que o Relator poderia acatar pelo menos esse
destaque, para a gente não ter um embate aqui.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Bom, eu gostaria de fazer uso
da palavra para agradecer.
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A Comissão Mista de Orçamentos está por aprovar a Lei Orçamentária da
União para 2014.
A CMO, que tenho a honra de presidir, é uma evolução da própria democracia
e, fortalecendo o Poder Legislativo, garante a ele poderes para examinar e emitir
parecer sobre as contas apresentadas.
O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Sr. Presidente, só 1 minutinho.
Questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Pela ordem.
O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - Nobres Deputados, o Presidente está
usando a palavra para o encerramento dos trabalhos da Comissão. Acho que nós
precisamos ouvi-lo. É uma questão de respeito.
O SR. DEPUTADO GIOVANI CHERINI - Mas S.Exas. estão fazendo um
acerto ali. Isso também é necessário.
O SR. DEPUTADO EDMAR ARRUDA - O Presidente aguarda 1 minutinho,
então.
(Não identificado) - Vamos, Presidente. Vamos lá.
(Não identificado) - Vamos tocando.
O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Presidente Lobão, só para
esclarecer. No plenário, nós vamos destacar aquela emenda do Ministério Público
do Trabalho, que não foi atendida aqui.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Tá.
Dando continuidade, gostaria de agradecer o empenho meritório a todos os
Parlamentares que compõem a Comissão Mista de Orçamento.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, por gentileza. Nós
vamos atender ao pedido de V.Exa. e do Relator, retirando uma série de destaques
que o PSDB apresentou, para que nós apenas construíssemos com o Relator um
entendimento dentro do limite da emenda de bancada de Minas.
É bom que se diga, para que não paire dúvida, que nós não fomos lá
acrescentar nenhum centavo. Apenas, dentro da emenda da bancada de Minas, nós
fizemos uma redistribuição e, do que estava destinado para uma emenda de
aquisição de um blindado para atividades militares em Minas Gerais, mantivemos o
que o Sub-Relator apresentou.
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Na área da saúde suplementar, nós mantivemos 18 milhões, e 10 milhões
foram para a área da Universidade Federal de Viçosa. Do recurso que estaria
alocado para o blindado, irão 10 milhões para o Instituto Federal do Sul de Minas,
que vai distribuir com outros institutos, 10 milhões para a Universidade Federal de
Lavras, 10 milhões para a Universidade Federal de São João del Rei e 10 milhões
para o Instituto Federal do Sul de Minas, que, somados ao que o Relator já havia
destinado, dentro dos recursos que ele próprio remanejou, representam um
acréscimo de 20 milhões para o Instituto Federal do Sul de Minas, 20 milhões para a
Universidade Federal de São João del Rei e 20 milhões para a Universidade Federal
de Lavras, tudo dentro dos recursos da própria bancada de Minas Gerais.
Com isso, Sr. Presidente, nós estamos retirando todos os outros
requerimentos que tínhamos solicitado que fossem votados em separado.
Apenas levamos o nosso apoio a dois requerimentos do Democratas: um que
trata da questão dos 10% estarem vinculados a programas e outro que estabelece
uma vedação àquela proposta de se passar a poder transferir recursos de fundos
sem a autorização do Congresso. Só isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Agradeço ao Relator por acolher
esse apelo, que foi feito também com o apoio do Deputado Reginaldo Lopes e,
tenho certeza, com o apoio do Deputado Weliton Prado, que está aqui, bem como
de outros Deputados de Minas.
O SR. DEPUTADO WELITON PRADO - Deputado Sávio, só quero
acrescentar os 26 milhões destinados ao Parque Tecnológico de Uberlândia e
Uberaba.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Portanto, os requerimentos de
destaque do Deputado Domingos Sávio foram todos retirados.
Passamos agora à apreciação dos requerimentos do Deputado Cajado.
Pergunto ao Deputado Miguel Corrêa se já tem um posicionamento. (Pausa.)
Eu acho que não sendo resolvido, ou a gente coloca em votação agora logo
todos, um por um...
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - No plenário!
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O SR. DEPUTADO GIOVANI CHERINI - No plenário, Presidente. Olha o
tempo!
O SR. SENADOR INÁCIO ARRUDA - Plenário!
O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Sr. Presidente, eu quero parabenizar...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Vamos colocar em votação.
(Não identificado) - Um minuto que S.Exa. pediu é mais rápido do que
colocar em votação...
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Presidente, é melhor ter um pouquinho
de paciência e levar uma decisão consensual, porque, no plenário, o debate é muito
mais complicado. Um minuto a mais, um minuto a menos não tira nada...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - O Deputado Miguel Corrêa já
tem uma posição.
V.Exa. deseja fazer uso da palavra ainda?
O SR. DEPUTADO BOHN GASS - Não, eu só queria dizer que o esforço já
foi feito. Então vamos aguardar 1 minuto para nós podermos...
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Com a palavra o Deputado
Miguel Corrêa.
V.Exa. quer falar antes?
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - É, antes, só 1 minuto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Com a palavra o Deputado
Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Não há como levarmos ao plenário
sem acordo, porque...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Não, nós vamos matar o
assunto aqui, agora.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - ...teria que ter apoiamento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Claro.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - A não ser que fosse feito o acordo
para ir para plenário sem apoiamento, no intuito de discutirmos esses destaques e
votarmos sem o número necessário. Portanto...
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O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - O Deputado Miguel Corrêa já
tem uma solução.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Então, é melhor.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Com a palavra o Deputado
Miguel Corrêa.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - A gente tem que levar em
consideração que aqui nós temos um grande democrata presidindo a Comissão. Lá
no plenário, o comando pode ser de outro Parlamentar que não tenha a
compreensão do momento vivido por esta Comissão nas últimas 24 horas.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Democrata não, Deputado. Eu
sou democrático. (Risos.)
Deputado Miguel Corrêa.
Se V.Exas. me permitem, eu gostaria, com a gentileza dos meus colegas, de
poder ler pelo menos o meu agradecimento.
(Não identificado) - Por favor, Presidente. Estamos ansiosos.
(Não identificado) - Vamos ouvi-lo.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Leia, Presidente! Leia!
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu agradeço.
Gostaria de agradecer o empenho meritório a todos os Parlamentares que
compõem a Comissão Mista de Orçamento.
A aprovação deste Orçamento, quando ocorrer, é fruto do esforço de cada
colega Parlamentar, de cada Deputado, Deputada, Senador e Senadora. A
conclusão destes nossos trabalhos somente foi possível pela perseverança de todas
as Excelências aqui reunidas que encontraram os melhores caminhos de definição
das finanças da União.
Eu não posso deixar também de parabenizar e agradecer à Consultoria que
nos acompanhou durante todos esses meses, aos jornalistas aqui presentes, aos
convidados, aos assessores, aos assessores de Parlamentares que trabalharam
diuturnamente e aos nossos relatores setoriais, com especial agradecimento ao
Relator da LDO e ao Relator Miguel Corrêa.
Eu destaco a sabedoria que esta Comissão teve em postergar, pelo espaço
de tempo curto, a análise da LDO, que é o instrumento que disciplina os
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orçamentos, com a finalidade de incorporar as decisões da Câmara dos Deputados
em relação à PEC do Orçamento Impositivo.
O que nós fizemos aqui nesta Comissão, Srs. Deputados, defendeu e
salvaguardou os interesses do Congresso Nacional em relação ao orçamento
impositivo.
Então, eu precisava fazer este registro da responsabilidade que tivemos e do
trabalho que nós realizamos em defesa do Congresso Nacional.
Eu quero agradecer a todos os meus amigos. (Palmas.)
O SR. DEPUTADO WELITON PRADO - Meu Presidente, eu só queria
aproveitar o momento e fazer um adendo, é um agradecimento muito especial,
porque, nos momentos mais difíceis, a pessoa que nos deu a mão, que nos ajudou
foi a Socorro.
Então, eu queria parabenizar a Socorro. (Palmas.)
Parabéns, Socorro, pela dedicação e pelo empenho! Não tem dia, não tem
horário, não tem noite, ela sempre está à disposição. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Então, eu vou passar a palavra
ao Deputado Miguel Corrêa, para discorrer sobre os destaques. S.Exa. já tem uma
análise.
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Vou esperar o Deputado Cajado sair
do telefone, Sr. Presidente. (Pausa.)
Primeiro, Presidente, vou contar também com os Deputados Domingos Sávio
e Reginaldo Lopes, afirmo que o mesmo sentido que nós fizemos com todos os
membros da Comissão foi construído com absolutamente todos os partidos. O que
significa que eu agradeço a credibilidade na minha palavra da possibilidade de
construir os adendos que ainda estão chegando e aos demais Parlamentares por
permitirem a rejeição dos destaques. Então, eu quero destacar isso e agradecer a
compreensão e a credibilidade a minha palavra nesta construção.
Afirmo que o que está sendo construído é o que nós acordamos, é óbvio, não
faria diferente, especialmente com o compromisso que tenho com a Comissão, com
os demais Parlamentares e com a peça que estamos construindo.
Entendo que o meu papel que quero exercer e que anunciei aqui, quando fui
indicado pelo meu partido e destacado pelo Presidente como o Relator-Geral do
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Orçamento, é o de que a peça orçamentária seja o retrato da Comissão e dos
debates que a Comissão aqui apresentasse para fazer da peça orçamentária a
relativa opinião da Comissão Mista de Orçamento e do Congresso Nacional.
Por consequência, em relação aos destaques orçamentários, nós retiramos a
modalidade da ação, a partir do destaque, e passamos para o adendo, acatando
todos, óbvio, com a possibilidade orçamentária de poder fazer esse atendimento. E
o Deputado Bohn Gass compreende isso bem. Nós não temos uma receita tão
elevada que permitiria, aí sim, poder atender na totalidade, mas atendendo a todos
nas diversidades, aplicando a proporcionalidade dos valores a partir do ano que
escolhemos para ser o ano de referência, que foi o Orçamento de 2011, que usou,
como referência, os 3 anos seguintes, ou seja, mantendo as referências construídas
por esta Comissão de Orçamento, por consequência, os destaques orçamentários e
os adendos orçamentários. É essa a opinião final.
Com relação às emendas de texto e redação, o debate, a discussão que
fizemos nos demais — peço só 1 minutinho, porque eu acho que há mais um aqui.
Quero dizer a V.Exa., Deputado Claudio Cajado — eu acho que deve ser
inédito isso para V.Exa. —, que apresentou dois pedidos para acordo. Quero
anunciar que nós vamos atender três, um a mais do que V.Exa. apresentou aqui na
Comissão. (Risos.)
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Eu atribuo ao espírito natalino.
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - (Risos.) E, sem dúvida nenhuma,
presente nesta Comissão.
Mas o pedido de garantir em relação às emendas individuais, Deputado
Cajado, é obvio que é uma preocupação que todos nós temos. É óbvio que a
transferência de recurso da emenda individual só pode ser feita a partir da autoria do
próprio Parlamentar. Esse dispositivo que nós estamos corrigindo visa à proteção da
emenda individual e também permite que o Parlamentar, não tendo a sua emenda
atendida, não fique como nos anos anteriores, quando essa correção só era
permitida a partir de uma nova discussão dentro do Congresso, o que demandaria
meses, o que nunca aconteceu. Então, a partir de agora, isso pode ser feito a partir
da iniciativa do Parlamentar e da portaria do Executivo garantindo única e
exclusivamente o direito do Parlamentar na sua emenda individual.
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Então, essa também nós vamos acatar entendendo que também — e aqui eu
quero comunicar que as opiniões do Senador José Pimentel e do Senador Walter
Pinheiro, que ajudaram na construção do Governo, também são as mesmas de
V.Exa., como são as mesmas a minha e a do Deputado Cajado, Líder Cajado, que
está aqui presente, porque tenho certeza — Caiado e Cajado, duas lideranças do
Democratas aqui presentes — de que, impossibilitando as transferências de recurso
de fundo para fundo, eu acho que isso...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deputado Miguel Corrêa, qual é
o destaque que V.Exa. rejeitou? O número?
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Não, eu estou acolhendo...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - V.Exa. está acolhendo quais e
rejeitando qual?
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Eu estou acolhendo única e
exclusivamente os Destaques nºs 149 e 150. E o da individual eu quero ler, porque
não houve destaque para ela, transformando em adendo, que é o seguinte: “Incluída
ou acrescentada a programação em decorrência da aprovação de emendas
individuais apresentadas por Parlamentares, mediante o remanejamento da
programação de iniciativa do mesmo autor. Observando o § 6º deste artigo”.
É isso.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Passo a palavra ao Deputado
Cajado que quer se pronunciar.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, com essa decisão
— não esperava outra —, eu acho que nós conseguiremos sim fechar o Orçamento
de forma absolutamente a atender o País, o povo brasileiro. O nosso Líder estava
aqui. (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Tem que dar um abraço em
S.Exa., não tem? (Risos.)
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - S.Exa. entrou calado e saiu calado,
porque viu que as coisas funcionaram. Mas... (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Dá um abraço. Tem que dar um
abraço. (Risos.)
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O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - O Deputado Caiado veio com a
disposição de tocar fogo no mar, mas viu que de fato as nossas emendas eram
absolutamente conceituais. Não eram emendas que diziam respeito à dotação
orçamentária para uma Unidade da Federação ou para um Município. Eu nem insisti
em destacar e fiz o discurso sobre emenda individual para não demonstrar
preocupação paroquial com a peça orçamentária. Mas essa diz respeito a todos os
Congressistas, individualmente, bem como a sua prerrogativa e a sua autonomia.
Se formos votar, no ano que vem, o orçamento impositivo, seria uma
possibilidade de, mesmo com o impositivo, não ser feita a vontade do Parlamentar
que representa, em essência, na Câmara o povo e no Senado os entes federados,
os Estados.
Portanto, nobre Relator, eu quero aqui, ao finalizar, agradecer a V.Exa. e
reconhecer o seu talento ao elaborar um relatório que seja consensual com a
Comissão. V.Exa. tem, por ser mineiro, a paciência intrínseca, inerente a sua
personalidade. Não poderia ser diferente, já que esta Comissão, sem acordo, não
funciona.
Eu acho que o incidente — vou colocar essa palavra — que houve na votação
do Congresso não macula, até porque os objetos que estavam sendo deliberados
tinham sido acordados nesta Comissão. Se não fossem, aí sim, nós iríamos muito
mais longe, além da simples reclamação. Queria reconhecer a V.Exa. e aos
Relatores, desejar que os técnicos da Comissão que ajudaram V.Exa. e os
Relatores Setoriais tenham, permanentemente, o reconhecimento dos membros da
Comissão de Orçamento.
Ao finalizar, Presidente Lobão, V.Exa., que saiu de autoritário a democrata,
demonstra, por isso mesmo, que a paciência é o segredo da construção dos acordos
e da votação no dia de hoje. (Risos.)
Nós chegamos aqui, no dia de hoje, com o espírito de votarmos amanhã.
Houve uma solicitação de vários Parlamentares, de vários Congressistas, para que
pudéssemos, hoje, finalizar os trabalhos no Congresso.
Portanto, nós que não somos, jamais, empecilho, quando existe o
atendimento a nossas demandas, achamos que hoje, amanhã à noite ou talvez na
madrugada de quarta-feira um ano difícil será finalizado, o ano de 2013, mas que,
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com uma postura, as oposições — aí eu chamo o depoimento do Deputado
Domingos Sávio, do PSD, e do Deputado Sandro Alex, do PPS — não fizeram a
política do quanto pior, melhor. Que sirva de lição — amanhã podemos voltar a ser
Governo — o exemplo que as oposições estão dando no processo democrático e no
Estado de Direito.
Nós respeitamos as leis e fazemos com que — na minha opinião — a peça
mais importante para a implantação e a execução de políticas públicas, que é o
Orçamento, não seja ceifado de qualquer Governo que seja.
No ano passado, eu não estava aqui e não houve a votação do Orçamento. O
Governo teve dificuldades. Esse jamais foi ou será o nosso intento. Vamos fazer a
discussão conceitual, vamos fazer a briga boa, mas, jamais, com subterfúgios para
poder tirar do governante, seja ele quem for, o exercício do seu pleno gozo do
mandato.
Deixo essa lição, Sr. Presidente. Espero que possamos, a partir de amanhã,
retornar aos nossos Estados com o dever cívico cumprido, seja com o nosso
mandato, seja com aqueles que nos colocaram aqui.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu pergunto: para evitarmos de
ter que derrubar ou rejeitar o seu destaque, V.Exa. não gostaria de retirar os
Destaques nºs 147 e 148?
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Retiro.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Portanto, fica registrado que o
Deputado Cajado está retirando os Destaques nºs 147 e 148.
O SR. DEPUTADO EFRAIM FILHO - Com a flexibilidade que sempre lhe foi
peculiar.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, é isso: nº 147 e nº
148. Permanece o 149.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Portanto, eu coloco em
votação, com parecer favorável do Relator, os Destaques nºs 149 e 150.
Em votação os destaques na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
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Estão aprovados.
Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Estão aprovados.
O Relator, agora, faz menção ao destaque do Deputado Domingos Sávio.
(Pausa.)
O Deputado Domingos Sávio retirou todos os destaques.
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - S.Exa. retirou todos os destaques,
exceto um de remanejamento de recursos...
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Exatamente.
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - ...das emendas da bancada de
Minas Gerais, do qual V.Exa. foi destacado pelo Deputado Fábio Ramalho para
conduzir. Eu avisei isso ao Deputado Domingos Sávio, mas tenho que falar ao
microfone também: é de responsabilidade de S.Exa. esse remanejamento, que cabe
ao coordenador da bancada, mas o Relator fica impedido de ter essa ação,
consequência que não... mesmo sendo da minha bancada do Estado, mas não
sendo a minha atuação como responsabilidade da emenda de bancada. É isso?
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Exatamente, Sr. Presidente. Nós
solicitamos a V.Exa. o remanejamento, contemplando dessa forma mais R$ 10
milhões para o Instituto Federal do Sul de Minas, mais R$ 10 milhões para a
Universidade Federal de São João del Rei e mais R$ 10 milhões para a
Universidade Federal de Lavras. Dessa forma, com as duas origens de manter a
destinação para a aquisição do blindado no mesmo teor do relatório original, de R$
15 milhões.
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Menos 15.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Ficam R$ 20 milhões disponíveis
para essa suplementação nas universidades...
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Menos 20.
O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Menos 20. E, no caso da saúde
especializada, ao invés de mais...
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Cinquenta.
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O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - ...26, parece que menos 10, que
atende ao Instituto Federal do Sul.
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - O.k. Está acatado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Então, coloco em votação o
Destaque de nº 15, do Deputado Domingos Sávio.
Na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado.
Para encerrar...
O SR. DEPUTADO VALTENIR PEREIRA - Questão de ordem, Presidente.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Para encerrar, eu peço a
compreensão. São 23h25min. Vou passar a palavra ao Deputado Miguel Corrêa,
para que S.Exa. possa fazer a leitura dos adendos, peça extremamente importante
no Orçamento.
Com a palavra o Deputado Miguel Corrêa.
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - (Falha na gravação.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Em votação, a requerimento do
Deputado Miguel Corrêa, a leitura de forma sucinta do adendo, porque ele é longo.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam com a leitura sucinta permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Os Srs. Senadores que concordam com a leitura sucinta permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Passo a palavra, de forma diligente, ao Deputado Miguel Corrêa, para que
possa promover a leitura do adendo.
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O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Sr. Presidente, demais colegas, os
adendos têm o único objetivo de costurar todo esse acordo e representar o acordo
proposto pela Comissão, o que significa que todas essas propostas de adendo...
Eu peço a V.Exa., Sr. Presidente, que distribua cópias dessas propostas a
todos os Parlamentares, para que em plenário confirmemos a construção desse
acordo. E, aí sim, vamos para a votação do relatório final, porque acho que a leitura
única e exclusiva não teria a atenção suficiente como a da peça orçamentária de
adendo sendo entregue a cada Parlamentar. Peço a aprovação dos adendos.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Por acordo, eu coloco em
votação a aprovação do adendo na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado.
Para finalizar esta reunião, passo a palavra, primeiro, ao Senador Flexa
Ribeiro.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Presidente, Senador Lobão Filho,
Relator-Geral, Deputado Miguel Corrêa, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs.
Senadores, eu quero agradecer aos membros da Comissão Mista de Orçamento
pela justiça que fizeram ao Estado do Pará no per capita de alta e média
complexidade.
Não há como entender, Senador Lobão Filho, que o Pará esteja na pior
situação, com R$ 96,26 per capita, e o segundo pior, que é o Estado da Paraíba,
com R$ 133,94, quando o Pará tem atendimento instalado de média e alta
complexidade bem maior do que vários Estados que aqui estão com o per capita
superior ao do Pará.
Então eu quero só referendar, Presidente Lobão e Deputado Miguel Corrêa,
que nós vamos fazer essa correção agora na votação do Orçamento no Congresso
Nacional. O Deputado Domingos Sávio fez um destaque para corrigir aqui na
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Comissão de Orçamento, mas ficou acordado que o acerto seria feito no Congresso
Nacional, na aprovação final do Orçamento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Obrigado, Senador Flexa
Ribeiro.
Com a palavra o Deputado Valtenir Pereira.
O SR. DEPUTADO VALTENIR PEREIRA - Sr. Presidente, não tem como
votar o Orçamento, deixando a Defensoria de lado. Nós tentamos um acordo...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - O Orçamento já foi votado.
O SR. DEPUTADO VALTENIR PEREIRA - Não.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - O Orçamento já foi votado, e os
adendos, votados.
O SR. DEPUTADO VALTENIR PEREIRA - Nós tentamos um acordo, o
Governo ficou nos empurrando com a barriga, inclusive com ironia, tratou a
Defensoria dizendo: “Vocês não queriam autonomia? Então, se virem agora!” Então,
não é justo deixar a Defensoria a ver navios. Nós precisamos... A população
brasileira, a população carente, a população que esta Casa representa está sendo
deixada de lado. Então, Sr. Presidente, nós estamos exatamente tentando um
acordo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Quando chegar ao plenário do
Congresso, nós vamos discutir esse assunto lá, claro.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Presidente.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Só para me solidarizar com esses
argumentos. É verdade, nós poderíamos tentar fazer um esforço em conseguir um
adicional...
O SR. DEPUTADO VALTENIR PEREIRA - É um acordo o que nós
queremos.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Porque elas atendem a camada
mais pobre da população, que não tem condições de pagar advogado. Portanto eu
acho que pode ir ao Relator, fazer um esforço, fazer um adendo no plenário para
atender um pouco mais a Defensoria Pública.
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O SR. DEPUTADO VALTENIR PEREIRA - São apenas 20 milhões de reais
que se pede para pessoal, para contratar 50 defensores para somar aos mais de
500 que existem. Enquanto que a Advocacia Pública, a Advocacia da União tem
mais de 8 mil advogados, trabalhando e atendendo o Governo, a população carente,
que é cerca de mais de 60% dos brasileiros, está ficando a ver navios. Então, por
isso que eu faço esse apelo.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Presidente, podemos até...
O SR. DEPUTADO VALTENIR PEREIRA - São 20 milhões.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO LOURIVAL MENDES - Presidente, só...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deixa eu me manifestar. O
Relator...
O SR. DEPUTADO LOURIVAL MENDES - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Deixa eu terminar de falar,
Deputado.
Senhores, o Relator foi o Parlamentar mais flexível que eu já vi na minha vida.
Eu já fui Relator Setorial nesta Comissão, eu nunca vi uma situação como esta.
S.Exa. atendeu a todos, atendeu a Defensoria. É claro que não está atendendo na
totalidade. S.Exa. está apenas impedindo novas contratações para a Defensoria,
mas garantindo recursos para que a Defensoria possa se sustentar no próximo ano.
Eu acho que é até uma deferência ao Relator no tanto que S.Exa. foi democrático e
flexível na absorção dos pedidos e dos pleitos dos nobres colegas, eu acho que nós
lhe devemos agora, pelo menos, esse voto de descanso.
S.Exa. já disse que não tem mais condição. Não é por nada. Eu quero que
V.Exa. entenda. É que, para mexer nesse capítulo, tem que mexer no Anexo V, que
S.Exa. não mexeu para ninguém. Então, todos querem contratação de pessoal novo,
todo mundo, querem novos médicos, novos professores. Todo mundo quer.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Está explicado, Presidente. Está
explicado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - S.Exa. não vai abrir exceção.
Eu concordo com S.Exa., eu lhe dou o meu apoio integral. S.Exa. já foi
excessivamente bom dentro desta Comissão.
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Agora, Deputado, temos que concordar que as coisas também têm que ter um
limite.
O SR. DEPUTADO VALTENIR PEREIRA - Presidente, Presidente.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - O que está se pedindo é apenas uma
sinalização do Governo...
O SR. DEPUTADO VALTENIR PEREIRA - Um acordo que nós queremos
fazer para poder suplementar a Defensoria no ano que vem. É um acordo. Nós
sabemos dessa impossibilidade, compreendemos isso, já conversamos com o
Relator-Geral...
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - É um gesto político, Presidente.
O SR. DEPUTADO VALTENIR PEREIRA - É um gesto político.
O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Isso pode ser feito.
O SR. DEPUTADO VALTENIR PEREIRA - Isso não custa nada para o
Governo e isso vai fazer uma diferença enorme na vida daqueles que mais precisam
da Justiça.
O SR. DEPUTADO SANDRO ALEX - Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Eu passo a palavra ao
Deputado Miguel para ser muito rápido, e a gente encerrar essa discussão.
Com a palavra o Deputado Miguel Corrêa.
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - Sr. Presidente, colegas.
O SR. DEPUTADO SANDRO ALEX - Eu quero só fazer uma colocação ao
Relator.
A Comissão de Defesa do Consumidor colocou uma emenda para a
Defensoria, e ela foi rejeitada. Eu pergunto a V.Exa.: não seria possível o senhor
colocar dentro da Comissão de Defesa do Consumidor um valor para a Defensoria?
Não precisaria mexer no Anexo V. Lá ficou zerada na Comissão. Se o senhor
colocar um valor de 10 milhões pelo menos, está resolvido aqui entre todas as
bancadas.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO MIGUEL CORRÊA - A resolução não permite que a gente
acrescente valor em emenda rejeitada. Então, assim, não há essa possibilidade.
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Agora, nós estamos construindo uma forma de acrescentar valores à Defensoria
Pública da União.
Inclusive, Presidente, eu queria falar que não existiu, em nenhuma Comissão
de Orçamento composta anualmente, um atendimento tão significativo para a
Defensoria Pública da União. Nós podemos nos orgulhar de ter avançado
imensamente nos pleitos e nas demandas aqui da Defensoria Pública, que, por
excelência, tem uma atuação muito firme em relação a todos os Parlamentares e
acabou tendo um êxito muito grande, pela qualidade dos trabalhos de S.Exa. aqui
apresentados.
Agora, nós acatamos basicamente todos os pleitos da Defensoria Pública. Ao
contrário, o pleito da Defensoria Pública que nós não estamos acatando não
significa que seja o pleito da Defensoria Pública. Trata-se do Anexo V, de
Contratação, com o que não estamos atendendo ninguém.
Eu acho que é um desrespeito, Sr. Presidente, aos demais setores da
sociedade, do Governo e das suas representações que apresentaram essa
demanda, apresentaram esse pleito, quando nós falamos que não haveria
possibilidade, que não haveria negociação de contratação. Então, como agora, na
reta final, essas pessoas que se debruçaram sobre esse pedido para aumentar um
pouco ali — professor, médico e os demais setores —, nós vamos voltar atrás com
isso e montar um acordo distinto? Isso não é...
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - Está apoiado.
Vamos para a sessão do Congresso Nacional.
Está suspensa a sessão.
Muito obrigado.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Lobão Filho) - V.Exa. está falando em relação
à suspensão? Já está encerrada esta sessão.
Vamos ao Congresso Nacional.
Está encerrada esta sessão.
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