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CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO

3ª  SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 56ª  LEGISLATURA

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
(AUDIÊNCIA PÚBLICA EXTRAORDINÁRIA (VIRTUAL))

Em 14 de Outubro de 2021
(Quinta-Feira)

Às 14 horas

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Declaro iniciada a 8ª Reunião de Audiência Pública Extraordinária
de 2021 da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Esta reunião foi convocada com a finalidade de atender ao Requerimento nº 25, de 2021, da CMO, de autoria da Deputada
Adriana Ventura, aprovado na 9ª Reunião Deliberativa Extraordinária, para debater sobre a forma de divisão das emendas
de bancada estadual para o Orçamento anual de 2022.

Informo que a reunião ocorre de forma semipresencial. Pode haver Parlamentares presentes no plenário e Parlamentares
participando de forma virtual, através da plataforma Zoom. Também informo que há convidados participando de forma
virtual.

Para melhor andamento dos trabalhos, comunico que, de acordo com o estabelecido no art. 5º, inciso III, da Resolução nº
1, de 2006, do Congresso Nacional, os palestrantes disporão de 15 minutos, prorrogáveis, para suas exposições.

Conforme estipulado no art. 94, §§ 2º e 3º do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o art. 256, § 5º,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, terminadas as apresentações dos expositores, os Srs. Parlamentares
inscritos para interpelá-los poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição pelo prazo de 3 minutos, tendo os
interpelados igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica pelo prazo de 3 minutos.

Informo ainda que as apresentações dos palestrantes estão disponíveis na página da Comissão.

A lista de inscrição para o debate está aberta.

Tem a palavra a nossa querida autora do requerimento, Deputada Adriana Ventura.

A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - Boa tarde a todos.

Cumprimento o nosso Presidente, o Senador Izalci, e todos os nossos convidados. Estou muito feliz por esta audiência
pública estar se realizando. Agradeço pessoalmente a cada um de vocês, a todo o time do Governo do Estado de São
Paulo que está aqui.

Sou Deputada por São Paulo, e essa demanda surgiu de uma indignação que eu tinha como Deputada Federal pelo Estado
de São Paulo e também com relação a outros Estados que estavam na mesma situação.

Também cumprimento os outros painelistas: o Eugênio; o Volpe, que veio aqui nos dar uma aula; o Felipe Salto; e todos
os demais convidados.

Eu não vou me alongar muito. Só queria falar, nesta breve introdução, que o objetivo desta audiência pública é buscar
um caminho. Na minha visão, nós temos que discutir um caminho que seja justo, porque o que me moveu e o que me
move é uma indignação, é a busca por uma justiça que eu acho que não existe. E o objetivo aqui não é retirar dinheiro
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de nenhum Estado, mas discutir quais sãos os critérios que devem ser utilizados pelo Congresso Nacional para a divisão
das emendas de bancada.

Existem vários critérios que podem ser adotados e, na minha visão, isso não foi debatido. Eu sei que essa é uma discussão
antiga na Casa, que nunca há consenso, e que o tema inflama muitos Parlamentares. Há várias questões que são abordadas,
mas a questão aqui é que acho que o próprio papel da emenda de bancada vem sendo desvirtuado. E aí existe uma questão
de injustiça não só em relação ao cidadão paulista — vou falar de São Paulo, porque eu sou de São Paulo —, mas ao cidadão
mineiro e ao cidadão cearense em relação a outros Estados. E não é só por um per capita muito maior. Efetivamente, a
grande questão é que falavam que existia o objetivo de reduzir a desigualdade social, as desigualdades regionais, e isso
não vem acontecendo por causa de um desvirtuamento explícito da utilização da emenda de bancada.

Então, eu gostaria que nós fizéssemos um debate franco, aberto, e o objetivo é construir. Eu estava até aqui conversando
com o Senador Marcelo Castro, e ele até falou assim: "Ah, nos seus convidados, V.Exa. foi supertendenciosa". Eu até
pedi desculpas e falei: "Olha, realmente".

Inicialmente, foram chamados o Estado de São Paulo e o Estado da Bahia, que são dois Estados que têm essa questão,
mas eu esperava que algum Deputado da Comissão, de outro Estado, incluísse um convidado. Isso não aconteceu, mas
estamos abertos para as próximas.

Senador, eu vou devolver a palavra agora ao senhor, para que nós possamos começar. Há um convidado nosso que tem
se ausentar.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Obrigado, Deputada.

Eu passo agora a palavra, para a sua exposição, ao Sr. Felipe Salto, que é Diretor-Executivo da Instituição Fiscal
Independente do Senado Federal. Como ele tem um compromisso, depois eu vou até fazer o contraponto, se for necessário,
não contrário à posição da Deputada Adriana, mas para explicar um pouco como nasceu tudo isso — já que, desde o início,
participei das emendas individuais, de bancadas e tal —, para nós refletirmos juntos.

Então, tem a palavra o meu querido Felipe Salto.

O SR. FELIPE SALTO - Boa tarde a todos.

Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite da nobre Deputada Adriana. É um prazer poder participar da Comissão
Mista de Orçamento, sobretudo ao lado dos colegas Eugênio, Ricardo e também dos representantes do Governo de São
Paulo.

É preciso dizer que também é uma honra estar aqui com o amigo e apoiador, o Senador Izalci Lucas, que sempre tem
exaltado e enaltecido o trabalho da Instituição Fiscal Independente.

Quero dizer eu que sou paulista também, mas que aqui represento a Instituição Fiscal Independente — IFI, do Senado
Federal. Portanto, espero que as opiniões que eu vou trazer aqui colaborem, do ponto de vista técnico, para esta discussão
das emendas parlamentares, especificamente das emendas de bancada.

Eu vou dividir a exposição em três tópicos, sendo o primeiro o quadro geral das contas públicas, do processo orçamentário
e de como nós estamos, a meu ver, em uma situação bastante grave. No segundo, vou tratar especificamente de 2022 e
de como a partilha dos recursos orçamentários, sobretudo das emendas de bancada, das emendas de Relator-Geral e das
emendas individuais representa, na verdade, a ponta de um problema muito maior.

Então, na primeira parte, o que eu gostaria de dizer é que nós estamos em uma situação de déficit público significativo.
A inflação elevada tem ajudado a recuperar a arrecadação federal, mas isso é temporário.

Vale dizer que houve um avanço dos preços das commodities desde o fim do ano passado. Agora já há uma reversão, por
exemplo, do preço do minério de ferro, que é importante para nós, mas o fato é que os preços das commodities, o efeito da
inflação elevada no geral e a base de comparação baixa elevaram fortemente a arrecadação, junto com o PIB, que também
cresceu de maneira expressiva no primeiro semestre.

No entanto, o carry over ou o efeito estatístico do PIB para o segundo semestre vai ser o responsável por praticamente
100% daquilo que nós vamos crescer no ano. Para que se tenha uma ideia, o efeito estatístico do primeiro semestre é
4,9%, e o crescimento do Brasil no ano de 2021 deverá ser na casa de 5%, de acordo com o cenário da Instituição Fiscal
Independente.

Neste quadro, a dívida pública também tem sido auxiliada pela inflação mais alta, que aumentou o PIB nominal. E, como
nós estamos tratando de um indicador que é dívida sobre o PIB, isso auxiliou na trajetória de queda: de dezembro de 2020
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para cá, passamos de 88,8% do PIB para 82,7%. Mas esse é um fenômeno passageiro. Provavelmente, nós vamos iniciar
novamente uma trajetória de alta do endividamento público a partir do fim deste ano e início do próximo.

Esse contexto geral é importante para termos clareza da importância das regras fiscais.

O teto de gastos é hoje a principal âncora fiscal que vem sendo atacado por diversos mecanismos e iniciativas, sobretudo
pela chamada PEC dos precatórios, na verdade, um calote nas despesas primárias obrigatórias que sempre foram os
precatórios. A PEC 23 e mesmo o relatório substitutivo apresentado nos últimos dias implicarão, se aprovados dessa forma,
o pagamento de apenas 40 bilhões no ano que vem e uma herança, para os próximos anos, de algo como 48,6 bilhões.

É nesse contexto que se insere a discussão da partilha do bolo, do processo orçamentário, que deveria ser o ápice do
processo democrático se fosse bem feito. O problema é que nós estamos desrespeitando a liturgia constitucional do
processo orçamentário. As emendas parlamentares só deveriam encontrar lugar por meio de anulação de despesas. Ocorre
que, desde 1989, interpretou-se que os erros e as omissões na Constituição representariam também erros e omissões
na projeção de receita. E esse mecanismo de reestimar a receita por parte do Congresso para, então, fixar as emendas
parlamentares, vem sendo utilizado até esbarrar numa coisa chamada teto de gastos. Com a presença do teto de gastos, o
que se tem feito agora é revisar as projeções de despesas obrigatórias.

Vejam os senhores que o Executivo fixa as despesas, ele não as estima — ele fixa as despesas. Para 2021, por exemplo,
foram revistas, para baixo, as despesas com Previdência, as despesas com abono salarial e as despesas com subvenções,
todas elas despesas obrigatórias, para abrir espaço para as chamadas emendas de Relator-Geral. E nós vamos ver,
provavelmente, a repetição desse filme em 2022.

É preciso ter muita atenção para isso, porque o emendamento do orçamento está previsto na Constituição por meio das
emendas individuais e de bancada. Elas estão bem regulamentadas, são impositivas, representam até 1,2% da receita
corrente líquida, e metade deve ir para a saúde. Ocorre que as outras, as emendas de Relator-Geral, são inseridas via Lei
de Diretrizes Orçamentárias numa base totalmente inconstitucional, não prevista na Constituição. Isso preocupa, porque
é uma espécie de bonde orçamentário que se cria paralelamente à liturgia do processo orçamentário, conforme previsto
na Constituição Federal.

As emendas de bancada, especificamente para 2022, estão previstas em 5,6 bilhões de reais de um total de 16,2 bilhões,
conforme a Reserva de Contingência, que já havia sido indicada pelo Poder Executivo e que será, então, distribuída de
acordo com os critérios.

O que se discute — e entendo que a motivação desta audiência é principalmente esta — é que a partilha das emendas de
bancada deveria considerar fenômenos, fatores e características dos Estados, além de uma mera divisão igualitária entre
as Unidades da Federação.

Por outro lado, é preciso lembrar que a lógica das emendas de bancada é justamente a de contemplar os Estados de uma
maneira equânime, seguindo algum princípio federativo, por assim dizer. Nas emendas individuais é que se teria, sim, a
soma das emendas individuais por Estado, sendo diferentes obviamente, apesar de o valor por Parlamentar, Senador ou
Deputado ser igual, o que reflete de alguma forma os critérios populacionais, por exemplo.

O problema é o seguinte: o próprio critério de representação é, de certa forma, distorcido, uma vez que alguns Estados
mais populosos, por exemplo, têm menos Parlamentares na Câmara dos Deputados do que deveriam ter, de modo que a
soma das emendas individuais acaba também sendo subavaliada, digamos assim, ou subprecificada para esses Estados.
Assim, a divisão das emendas de bancada talvez pudesse considerar uma partilha que combinasse, numa espécie de índice,
critérios populacionais, critérios socioeconômicos.

É claro que isso não é uma coisa que se deve discutir de afogadilho. Nós estamos já a 2 meses da aprovação do Orçamento
para o ano que vem. Esses 5,6 bilhões de emendas de bancada estadual representam, do ponto de vista absoluto, um
volume de recursos importante, mas não é isso que vai fazer a diferença para as políticas públicas no ano que vem.

Essa é uma questão fundamental que nós temos que ter presente na hora de discutir esse assunto. Não se trata apenas de
imaginar um novo critério que, eventualmente, seja mais justo, mas também de discutir o processo orçamentário de maneira
mais ampla. Nós precisamos adotar no Brasil, Senador Izalci, Deputada Adriana, a meu ver — e aqui, modestamente, tento
trazer alguma colaboração da literatura também sobre esse assunto —, aquilo que o prof. Allen Schick, da Universidade
de Maryland, tem indicado há muitos anos, há décadas: o chamado orçamento por resultado.

No Brasil, nós acabamos virando cumpridores de regrinhas. Os gestores do orçamento e da política fiscal têm que dar
conta de um zilhão de medidas, de regras, de dispositivos, e perde-se muito tempo que poderia ser gasto para pensar as
grandes diretrizes, as políticas de investimento, a revisão e a avaliação das políticas públicas.

Noventa e três por cento das despesas, se nós pagarmos 89 bilhões de precatórios no ano que vem — e aí elas vão para
94% —, são mandatórias, são obrigatórias ou têm algum tipo de mecanismo que evita a sua movimentação no curtíssimo
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prazo. Agora, esses 6% ou 7% que sobram não são totalmente discricionários, porque, dentro da despesa discricionária,
nós temos o investimento, temos uma parte do custeio da saúde e da educação e também o custeio da máquina em geral.

Então, essa encalacrada em que nós nos metemos é, na verdade, um orçamento cuja ingerência sobre esse processo é
cada vez menor, e o Legislativo vem perdendo, na verdade, capacidade de ajudar, ou de colaborar, ou de participar nessa
alocação dos recursos públicos de acordo com os anseios da sociedade.

Assim, acho muito relevante a discussão das emendas de bancada, mas não pelo fato em si de a emenda de bancada ter
este ou aquele critério, mas porque ela enseja, ou pode ensejar, uma discussão mais ampla a respeito do planejamento
da retomada de mecanismos de planejamento. Cito aqui dois deles, para deixar para o debate: as spending reviews,
revisões periódicas do gasto público, e o Medium-Term Expenditure Framework, que é o plano fiscal de médio prazo,
para que possamos, então, ter um novo tipo de processo orçamentário e resgatar, por assim dizer, o espírito do legislador
Constituinte de 1987 e 1988, tendo um orçamento que, de fato, reflita os anseios e os desejos da sociedade, baseie-se nos
princípios da transparência e da impessoalidade e inclusive insira a Emenda nº 109, promulgada em março deste ano que
traz esses princípios de avaliação de políticas públicas no seio desse processo orçamentário.

Essas são as minhas colaborações iniciais. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite e cumprimentar a Deputada
Adriana pela iniciativa, o Senador Izalci e todos os membros da Mesa. Eu fico à disposição para responder a todas
as questões que eventualmente sejam dirigidas a mim. Infelizmente, eu já tenho outra audiência, um compromisso em
seguida, mas faço questão de receber todas as colocações dos Parlamentares ou mesmo dos colegas da Mesa, para
responder posteriormente da melhor forma possível, inclusive eventualmente com a turma da nossa equipe na Instituição
Fiscal Independente do Senado Federal.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Obrigado, Felipe.

Quero não só lhe agradecer, mas também parabenizá-lo pela condução do Instituto Federal Independente, fundamental
para o Senado e para o Congresso Nacional. Então, agradeço, e vamos, sim, levar algumas questões para que vocês possam
nos ajudar realmente a buscar uma forma mais justa e eficiente de atender às bancadas.

Passo imediatamente a palavra ao Ricardo Alberto Volpe, Diretor da Coordenação de Fiscalização e Controle, da
Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados.

O SR. RICARDO ALBERTO VOLPE - Boa tarde, Senador Izalci Lucas, Deputada Adriana. Obrigado pelo convite e
pela oportunidade de poder discutir um pouquinho e fazer este importante debate, que já ocorre no Congresso Nacional
há alguns anos: como alocar bem os recursos de emendas, seja de emendas individuais, de bancadas ou qualquer recurso
que o Congresso aloque ao processo legislativo orçamentário.

Inicialmente, para falar como se distribui um recurso e qual é o critério, temos que entender como funciona um pouco
essa mecânica das emendas e esse processo de alocação do Congresso Nacional.

Cada bancada estadual e o Distrito Federal podem apresentar de 15 a 20 emendas ao Orçamento. Esse critério, que já vem
na Resolução de 2006, segue uma proporcionalidade de acordo com o tamanho da bancada. O Distrito Federal, o Acre e
os menores Estados têm menos emendas, e os maiores Estados, como Bahia, São Paulo e Minas Gerais têm um número
maior de emendas de apropriação e mais três de remanejamento.

O critério atual da resolução, antes de ser chamado orçamento impositivo das emendas de bancada, que começou pela
LDO e depois ganhou status constitucional pela resolução, vai pelo que o parecer preliminar define e por um atendimento
chamado discricionário, focado a Relatores Setoriais. Se há uma emenda de bancada na infraestrutura, ou na saúde,
o Relator da infraestrutura vai ver a disponibilidade de recurso para ampliar o atendimento daquelas emendas. Então,
é de acordo com o que a bancada apresenta e a disponibilidade de cada Relator que a alocação adicional ocorre, ou
mesmo pelos recursos que o Relator-Geral tenha capacidade de alocar para finalizar e fechar o orçamento. Assim, há
um atendimento feito pela própria bancada, por um critério que a resolução vem trazendo há anos, que é em função da
população, inversamente proporcional à renda — por exemplo, a Bahia, que é um Estado com uma grande população
e uma renda um pouco mais baixa, recebe mais que São Paulo, que tem uma grande população e uma renda mais alta
—, e também pela média dos últimos anos da capacidade de aquele Estado conseguir levar recursos para o seu ente. Era
um critério misto, um anexo do parecer preliminar. Ainda há esse critério dessa parte menor hoje, mas, antes, era todo o
montante de alocação prévia do orçamento, vamos chamar assim, na discussão do chamado parecer preliminar.

(Segue-se exibição de imagens.)
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Cortes ou reestimativa de receitas, ou seja, as fontes capazes de atender com recurso, na época, a emendas de bancada e
de Comissão, seguiam um critério em que uma grande parcela da bancada alocava, com base nesse critério populacional
— e já era dado um montante a cada bancada —, e uma outra parcela discricionária, de acordo com a capacidade de cada
relatoria ou do próprio Relator-Geral.

Basicamente, como funciona hoje? Como o Congresso aloca esses recursos?

Nós temos o chamado orçamento impositivo das emendas individuais e o orçamento impositivo das emendas de bancada.
No PLOA, na proposta encaminhada pelo Executivo, já vem uma reserva, um recurso que será posteriormente alocado.
O Governo não aloca aquele recurso esperando os Parlamentares, individualmente, ou as bancadas alocarem. Esse é o
chamado RP 6 e RP 7, respectivamente, emendas individuais e emendas de bancada.

Fora isso, o Relator, via parecer preliminar, pode alocar recurso a uma chamada despesa obrigatória. Por exemplo, o
Congresso discutia que faltava dinheiro para a chamada Lei Kandir, a compensação dos Estados exportadores, de 4 bilhões
de reais. Já o parecer preliminar retirava do Orçamento e reservava uma parte desses recursos para atender à chamada
despesa obrigatória. Ou agora, como há uma insuficiência na despesa da Previdência, caso o Congresso opte por fazer
esse ajuste, também consome os recursos dessa reserva de contingência, de reestimativa de receita e de cancelamentos
prévios que o Relator faça no seu relatório preliminar aprovado pela Comissão.

Então, tirado esse recurso disponível de reestimativa de receita, da reserva que já vem para o Executivo das emendas de
bancada e individuais, mais esse cancelamento prévio para as emendas impositivas de despesa obrigatória, sobra uma
margem para algumas despesas estruturantes ou de Relator, que hoje é chamada de RP 8. Então, retirando recurso da
emenda individual e de bancada mais o do Relator, sobra um saldo líquido, do qual são distribuídos: 25% para a bancada
alocar, conforme o critério de que eu falei anteriormente, que é pela renda per capita, pela população e pela média dos
últimos 3 anos; 55% para os Relatores Setoriais, dentro de cada emenda que foi distribuída, seja para a saúde, para
infraestrutura, para o turismo, seja para qual for; e 20% para o Relator-Geral fazer o fechamento. É assim que funciona
o nosso processo alocativo, de forma bem resumida.

A Resolução traz esses normativos no art. 57, que eu tentei explicar, que são esses critérios baseados na população e na
renda, de que falei de forma bem rápida. Quem quiser saber mais, depois, é só olhar esse dispositivo.

Até então, nós tínhamos as emendas de bancada chamadas RP 2. Quando se instituiu, via LDO, a emenda de bancada
RP 7, cuja obrigação de execução é do Governo, dentro de certo limite, era apenas uma emenda de bancada, que depois
viraram três, cinco, até a Constituição estabelecer que todas as emendas deveriam receber a RP 7. A única coisa é que o
Congresso tem admitido todas as RP 7 até determinado montante e tem admitido outra parcela não obrigatória, chamada
RP 2. Então, hoje há dois potes para as chamadas emendas de bancada: uma em que já há uma reserva da proposta do
Executivo, que é a emenda impositiva, que ele tem o dever de executar dentro daquele montante e motivar a não execução,
chamado RP 7, que se baseia em 1% da receita corrente líquida do projeto de lei.

Esse valor foi também alterado na Constituição Federal pelo novo regime fiscal, que corrige pela inflação, a partir do ano
passado. Mas isso não vem ao caso aqui.

Portanto, há um montante já definido para atendimento das emendas de bancada que tem a obrigatoriedade de execução.
Esse critério, que não foi discutido — e que a Deputada está trazendo à discussão, neste momento, na Comissão —, ainda
está em aberto. Como começou lá atrás com uma emenda no mesmo valor, não tem como ser de valor diferente: uma
emenda para cada bancada, tudo igual. Agora, são todas. É esta a discussão que tem que ser feita: se vai ser igual para todo
mundo e qual critério vai ser usado para a repartição desses recursos. As instruções normativas do ano passado e deste ano
estão indicando uma repartição igual. Mas isso pode ser alterado, porque caberia ao Congresso, por meio de resolução,
definir o tal critério que está em aberto. Como eu disse, há uma parcela de emenda impositiva e uma não impositiva que
seguem a regra da Resolução atual.

Esse tratamento isonômico que a Constituição prevê para a emenda individual e para emenda de bancada é feito na hora de
executar. Todos os Parlamentares apresentaram emendas individuais com a mesma cota e as de bancada com o critério que
a Comissão vai definir. Com essa execução, não se pode preterir partido político, se é da base ou não. Então, a Constituição
traz como princípio essa igualdade de oportunidade, porque o Orçamento é público. Independentemente da autoria, todos
devem receber o mesmo tratamento, para serem executadas as suas programações.

Eu já falei, de alguma maneira, que há uma reserva de alocação, que é a chamada RP 7, e que o mesmo valor tem sido
tratado.

Qual é o argumento que está por trás da distribuição do mesmo valor, de forma igualitária? Boa parte desses recursos
deveriam ir para obras estruturantes do Estado.
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A emenda individual tem a característica de o recurso atender à base do Deputado. É um recurso de menor valor que
se destina a atender a um posto de saúde, a um aparelho de Raios X, a pequenas demandas necessárias, mas dentro de
uma política pública de menor valor. Já a emenda de bancada — e estamos falando do montante médio de 200 milhões,
que poderiam ser alocados por meio de emenda de bancada — pode ser destinada, por exemplo, para o Rodoanel de São
Paulo, que está precisando de recurso, para o acelerador nuclear da UNICAMP, para um grande empreendimento em que
se precisa de um esforço fiscal maior para conseguir acelerar determinada execução.

O que está por trás de uma emenda de bancada, desde os primórdios, é um grande investimento público. Todos têm uma
necessidade, seja na área de infraestrutura urbana, seja na área econômica, seja no setor de estradas, de portos. Todos os
Estados têm carências; as necessidades são semelhantes. Esse é o argumento que está por trás.

Eu já falei do saldo e também desse ponto.

Voltando ao nosso processo, só para recapitular: há um pote que vem da reserva que o Governo colocou no Orçamento, para
atender à emenda individual e de bancada, que a Constituição mandou o Governo reservar esse montante para alocação
do Congresso; há uma reestimativa de receita, de que o Felipe tratou bem, e que, com o teto de gastos, vem perdendo
sentido, porque o Orçamento já está no teto; e um cancelamento prévio que o Relator faz. Nos últimos anos, os Relatores
vêm fazendo cancelamentos prévios na proposta do Executivo para fazer as correções ou mesmo os atendimentos que
consideram necessários. Essa é a fonte. Dela, gera-se uma reserva, que é consumida por emendas de bancadas, por emendas
individuais, por autorização dada para emenda de Relator ou para grandes alocações, como eu disse, por exemplo, a Lei
Kandir. Essa reserva líquida é distribuída para os Relatores Setoriais trabalharem — e são 17 Relatores Setoriais —, para
o próprio Relator-Geral, e uma pequena parcela para as bancadas alocarem. Apenas recapitulei um pouquinho do que
falei antes.

Voltando para o RP 7, temos alguns critérios em discussão hoje. Como eu disse antes, não é uma matéria tratada no
âmbito constitucional ainda — pode também ser tratada, mas a Constituição foi omissa —, mas, no âmbito regimental. É
o Congresso que vai cobrir essa lacuna, por meio da alteração da Resolução nº 1. Hoje, está sendo tratada via instrução
normativa desta Comissão.

Alguns critérios, que o Eugênio vai apresentar a seguir, referem-se ao populacional, ao da renda per capita, ou mesmo ao
da própria Resolução ou ao misto. Pode haver um critério misto, que considera alguns pontos populacionais, ou mesmo
com uma parcela fixa igual para todos, e outra parcela variável em função da renda. Isso está em aberto; só vamos falar
de forma bem sintética quais são os caminhos.

Voltando a esse ponto de que a vocação das emendas de bancada é para obras estruturantes, é relevante mostrar que a
Resolução, desde 2006, diz que as emendas têm que ser repetidas. O que isso significa? Que não tem sentido uma emenda
de bancada começar uma grande obra e, depois, no outro ano, ela não ser alocada novamente. Então, iniciada a execução
de uma obra, o recurso tem que ser alocado até o final, para não termos uma série de problemas de obras inacabadas,
como há no Brasil. Temos que evitar esse tipo de problema. Então, o Congresso tem a responsabilidade de começar uma
obra e terminá-la.

E a Constituição foi um pouquinho além: mesmo que uma emenda, que tem força de impositividade, compre ou, digamos,
apadrinhe uma obra que já está em execução, ela vai ter que colocar recursos até que seja finalizada. Há algumas exceções,
de que a Resolução tem tratado, mas eu não vou citá-las aqui.

O importante é que o Congresso, a partir do momento que inicia uma obra, ele tem o dever de finalizá-la. Essa é uma
obrigação constitucional. E, para que isso ocorra com a intervenção do Legislativo... Na próxima quinta-feira, vamos fazer
uma palestra aqui para os assessores e os Parlamentares, com a colaboração de pessoas do Ministério da Economia.

Então, repito, essa também é uma exigência constitucional. Foi uma briga nossa de mais de 15 anos aqui com o Executivo,
porque o sistema do PAC era muito ruim para essa gestão da carteira de projetos. O Governo implantou o chamado
Cadastro Integrado de Projetos de Investimento do Governo Federal — CIPI para, com base nessa exigência constitucional,
subsidiar a alocação dos investimentos públicos: cada empreendimento vai ter um georreferenciamento e informações.
Além disso, ao começar a execução, o empenho daquela obra, vai se ter a conta bancária daquela obra para poder pegar
a vida toda dela.

Eu não sei se alguém se lembra, na época, do escândalo do TRT de São Paulo, por exemplo, em que dezenas de
programações financiavam aquela obra, até despesa com pessoal. Para evitarmos desvio de recursos — se você financia
uma obra e não sabe qual é o orçamento, nem qual dotação orçamentária a financiou —, hoje há essa exigência, assim
como há na lei do PPA uma exigência similar.
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Então, o que é importante: nós vamos disponibilizar para o Parlamento, como fizemos nos últimos 2 anos, as obras que
estão em execução, para conseguirmos visualizar no orçamento público quais são as obras novas que estão na proposta
orçamentária para 2022.

Vocês acham que, num ano eleitoral, devemos começar um volume muito grande de obras novas ou nós devemos priorizar
as obras em andamento, para não termos obras paralisadas? E, dessas obras que estão em andamento, quanto foi feito
e quanto falta fazer? Sabendo que uma obra está num estágio já avançado de execução, tanto, individualmente, um
Parlamentar pode pôr a sua emenda individual para finalizá-la, inaugurá-la e mostrar: "Olha, eu terminei essa obra",
quanto as bancadas, com esse volume de duzentos e tantos milhões, podem alocar recursos e dizer: "Olha, eu vou
patrociná-la por mais 2 ou 3 anos e a finalizo".

Então, essa visão do Cadastro de Projetos — do que fez, do que falta fazer; do que é uma obra nova; se ela tem licença
ambiental, se não tem; se tem projeto — é fundamental para esse processo decisório do Executivo e do Parlamento. E
esse Cadastro de Projetos exige maior avaliação do projeto, da proposta, tanto de uma emenda individual, quanto de uma
emenda de bancada, mas também daquilo que o Executivo aloca. Então, para termos uma boa alocação das emendas ou
de qualquer política pública do Governo Federal, é fundamental esse mapeamento das necessidades de cada Unidade da
Federação brasileira. É o primeiro passo.

Para finalizar, nós temos um risco, em meu ponto de vista — e eu sei que o assunto é polêmico —, que é a possibilidade
de derrubada do Veto 44 nos próximos dias que permite ampliar aquilo que está previsto na Constituição só para emenda
individual, que já é muito polêmico: a chamada transferência especial.

O que significa uma transferência especial? É possibilitar que o dinheiro, em vez de ir para o Ministério para ser usado
dentro de uma política pública estruturada, efetuar um convênio, analisar proposta ou um plano de trabalho para depois
executá-lo — claro que isso é trabalhoso, leva tempo —, em vez de passar inclusive pelo crivo do TCU de fiscalizar
a execução desses recursos federais, ele vá direto para a conta do Município. E, quando o dinheiro entra na conta do
Município, ele perde o carimbo. É como se esse dinheiro equivalesse a uma doação. Pense numa conta corrente: se você
tiver uma conta corrente para cada despesa sua é uma coisa, mas o dinheiro se mistura ali dentro. Não se tem como saber
se esse dinheiro veio do FPM, se esse dinheiro veio de recurso próprio arrecadado ou dessa transferência especial. Vira
um bolo só. Só há uma exigência: 70% têm que ir para investimento. Então, perde-se o controle, inclusive o Tribunal de
Contas local terá dificuldade de mapear e de rastrear a alocação desses recursos.

Então, tenta-se agora ampliar para as emendas de bancada a transferência especial. Isso apresenta o risco de perdermos o
caráter de obras estruturantes para as emendas de bancada, pois o grande motivador para existir uma emenda de bancada
é a chamada obra estruturante.

Só para finalizar,bem rapidamente, Deputado, desculpe por me alongar um pouquinho. Nós temos alocados, por meio
de emenda de bancada e individual, em torno de 16 bilhões de reais do Orçamento. Como o Felipe disse, o volume é
representativo, mas, se imaginarmos que, na proposta orçamentária do Executivo dos últimos anos de investimento estão
em torno de 20 bilhões de reais, no máximo 30, falar de 16 bilhões de reais a mais é bastante coisa. Na nossa realidade
fiscal... Se fosse há alguns anos, quando o PAC e os investimentos chegavam a 70 bilhões, era pouco, mas hoje o Governo
tem uma capacidade de 20 bilhões de reais. Então, se o Congresso alocar bem esses 16 bilhões de reais, dá para fazer
muita coisa no orçamento público.

E para mostrar um histórico bem rápido, as emendas impositivas vêm funcionando, do ponto de vista do Parlamento. A
execução está bem grande. Se vocês pegarem aqui a dotação de 6 bilhões de reais, verão que foram empenhados quase
6 bilhões de reais e que o pagamento com Restos a Pagar pago está acima de 5 bilhões de reais. E, se você pegar o RP 2
também — por isso é que o Congresso vem fazendo essa parcela discricionária —, o empenho está grande, pois, por causa
do teto de gastos, o Governo não tem muito espaço. Então, a execução está próxima da autorização. No ano passado, em
2020, por exemplo, foram autorizados 600 milhões de reais e foram empenhados os 600 milhões.

São essas as pequenas colocações, para ajudar neste debate. Desculpe-me novamente.

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Obrigado, Ricardo. A sua apresentação foi bem esclarecedora.

Passo a palavra agora ao Sr. Eugênio Greggianin, Diretor da Coordenação de Legislação e Normas Orçamentárias da
Consultoria, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados. (Pausa.)

O SR. EUGÊNIO GREGGIANIN - Boa tarde a todos. Boa tarde, Deputada Adriana e Senador Izalci.

Eu vou falar um pouco sobre a matriz decisória do Orçamento, para dar uma ideia, até chegar aos critérios não apenas das
emendas de bancada. Não podemos esquecer, como o Volpe chamou atenção, que existe uma sombra: temos as emendas
de bancada impositivas, mas restaram as emendas de bancada RP 7, que também têm um valor significativo. Já existe mais
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de 1 bilhão de emendas RP 7, então, isso, de alguma maneira, vai ter que entrar na discussão. E nós temos as emendas
de Comissão também.

(Segue-se exibição de imagens.)

Eu gostaria de começar mostrando o problema, como ele se coloca, e que o nosso objeto de intervenção é resolver esse
problema.

O Congresso, desde 1988, recupera suas prerrogativas de analisar o Orçamento. O início foi atabalhoado. Eu trabalho
nessa área praticamente desde 1991, entrei no primeiro concurso que houve para consultor. Só havia emenda individual
e não havia critério: você podia fazer 2 mil emendas individuais e podia ser atendido ou não.

Imediatamente, os Parlamentares levantaram o contraditório e, aos poucos — isso foi até 1996 —, criou-se aquela máxima
nacional: "O Deputado, em todo mandato, tem o mesmo número de emendas e com o mesmo valor". E também surgiu a
noção de emenda de bancada, instrumento que foi muito positivo.

Houve uma época de apogeu das emendas de bancada estadual, em que os Governadores vinham, articulavam-se com os
Parlamentares, e as emendas eram executadas. Depois vivemos um período em que as emendas deixaram de ser executadas,
inclusive as de bancadas, de Comissão e individuais.

Aí nasceu o ciclo do orçamento impositivo, que começou pelas emendas individuais, e novamente nota-se que as emendas
individuais se mostram, no início, como a demanda mais importante, digamos assim. Então, nós tivemos o orçamento
impositivo das emendas de bancada.

Essa noção de que o orçamento tem que ser executado se estendeu para todo o Orçamento, com o chamado dever de
executar, tirando aquela ideia de que o administrador poderia ficar inerte. O administrador tinha o dever de executar ou,
então, de se justificar tecnicamente. E a justificativa não poderia ser a seguinte: "Não faço porque não quero, não gosto.
O mérito já está decidido".

Mas, logo após a Constituição, vimos que não dava para ser daquele jeito que foi pensado. Por exemplo, a emenda ter
que indicar o cancelamento parece perfeito. Só que, com o passar dos anos, já se percebeu que todos os Parlamentares
indicavam a mesma fonte de cancelamento, a OMX, que, na época, eram aeronaves, porque se dizia que aquilo era um
desperdício e tal, e todo mundo indicava.

Então, se percebe que a decisão sobre o cancelamento pode ser uma sugestão, mas prioritariamente tem que ficar com
uma relatoria. Esse aspecto é importante.

Depois, com a LRF e tal, o assunto política fiscal e limites de recursos foi crescendo com o déficit público, e se chegou a
essa noção de despesa obrigatória e despesa discricionária, que foi muito importante e veio dos Estados Unidos. Lá, nesse
processo, eles adotam dois nomes: quando se trata de despesa obrigatória, chama-se budget propriamente dito; quando se
trata de despesa discricionária, chama-se appropriation. Eles até distinguem isso porque a natureza é bastante diferente, e
um vem da legislação, pois quem define a despesa obrigatória é a legislação. O Congresso, sob pena de ação contraditória,
não pode negar recursos orçamentários para aquelas ações que ele mesmo tornou obrigatórias, o que seria contraditório.
Nós vimos como esse movimento de corte de despesa obrigatória é muito polêmico e foi muito conhecido.

Se olharmos como estão as despesas do Orçamento com calma e detalhadamente, no microscópio, veremos que não há só
despesa obrigatória e despesa discricionária. Nós temos um conjunto de despesas que são discricionárias formalmente, mas
que são quase obrigatórias, pois, ainda que não sejam obrigatórias no sentido estrito, são essenciais para o cumprimento
de funções mínimas do Estado.

Percebe-se isso nos Estados que ficam praticamente no shut down, na falência. Eles chegam a tal ponto que cortam despesa
de pessoal, que é uma despesa obrigatória, que deixam de fazer o pagamento de pessoal, mas não cortam o funcionamento
mínimo do Estado, o funcionamento do Executivo, do Legislativo, etc. Isso é indício de que falta uma classificação correta.
Às vezes se diz: "Poxa, a despesa discricionária é de 80 bilhões de reais". Na verdade, a despesa discricionária de fato
é pouquíssima.

Eu também queria chamar atenção para uma tendência. As emendas concentram-se numa fatia das despesas discricionárias
propriamente ditas, que são os investimentos, mas há uma tendência muito forte de os Parlamentares carregarem para os
Estados e Municípios essas despesas discricionárias.

A política orçamentária da União — dependendo do Governo e também fazendo essa distinção — é um subconjunto
da política como um todo. Então, se há uma relação de governabilidade, ela se dá no todo e, grosso modo, também no
Orçamento, não é uma coisa independente, como se fosse outro capítulo da história.

Eu também queria dizer que a emenda tem uma proposta de acréscimo, um acréscimo aprovado e um cancelamento. A
decisão sobre o cancelamento fica no parecer preliminar ou com os Relatores, e a decisão sobre o acréscimo, em alguns
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casos, fica com o próprio autor. Por exemplo, com relação ao acréscimo das emendas individuais e das emendas de
bancada, é o próprio Parlamentar que decide sobre o limite. Isso não ocorre com as emendas de Comissão. Não é dado
um limite à Comissão, que decide para onde quer levar o recurso, assim como no caso das emendas de bancada RP 2,
que ficam ainda com os Relatores.

Sobre a questão do teto, há uma pergunta importante: "Como é que tudo isso ocorre dentro da existência de um teto
de recursos?" Eu queria chamar atenção também para isto porque o teto foi muito importante, ele dá principalmente
previsibilidade. Ninguém queria o teto, porque ele é um instrumento de política fiscal. Mas você precisava restringir
a despesa primária para gerar superávit ou reduzir déficit, para conter o endividamento. O objetivo final é conter o
endividamento.

Porém o teto tem um problema de concepção que só é percebido ao longo do tempo. O fato é que ele só corrige pelo IPCA
e não leva em conta a variação do PIB. Se olharmos, por exemplo, de 2016 a 2022, notaremos que, em porcentagem do
PIB, a despesa está caindo, embora esteja claro que ela aumenta nominalmente. E o teto acaba virando, em longo prazo,
uma regra de política econômica, ou seja, ele reduz o papel do Estado simplesmente, e não uma regra de política fiscal. Se
o País crescesse mais, ficaria mais evidente essa situação. Então, salvo melhor juízo, o teto deve ser mantido. É uma regra
fiscal ótima, etc. Mas qual teto deve ser mantido? Ele poderia ter, ao longo do tempo, nos anos seguintes, um pedaço do
PIB. O teto poderia aumentar com um percentual do PIB, se o PIB for positivo. Evidentemente, se o PIB for negativo, não
teria aumento. Enfim, quero só mostrar que as despesas obrigatórias, discricionárias, quase obrigatórias e discricionárias
propriamente ditas têm que caber dentro desse teto.

Quero dizer que as emendas foram se aperfeiçoando e absorvendo vocações diferentes. Nós temos as emendas individuais,
que atendem a demandas típicas de Municípios. E se construiu essa ideia forte, essa ideia matriz, de que a distribuição
é isonômica entre Parlamentares. No caso das emendas de bancada, houve na resolução de 2006... Antes disso, houve
uma tendência de toda emenda de bancada se transformar numa emenda, num bloco que atendia a emendas individuais,
chamadas de emendas genéricas, e a resolução colocou limitações. Hoje, na prática, talvez menos na metade, um
percentual das emendas de bancada é estruturante, e sobre as outras houve algumas flexibilidades. Por exemplo, para
região metropolitana se permite emenda genérica, partilhável, uma emenda genérica que pode ser partilhada durante a
execução. Com relação a equipamentos, desde o início, como não se referia a obras, não eram considerados na regra.
Então, essa era a vocação, até então, das emendas de bancada.

As emendas de Comissão tinham interesse setorial ou nacional. A ideia era que as Comissões fizessem, aprovassem
recursos, mas sempre dentro de uma política pública. Quando se fala em política pública, significa que tem que haver um
critério. E um critério discutido, que leva em conta o quê? A população beneficiada pela respectiva política pública. Então,
uma emenda, por exemplo, voltada à habitação popular evidentemente teria que levar em conta... Pode-se ter uma dotação
genérica de 1 bilhão no Orçamento, mas a alocação tem que de alguma forma levar em conta a população beneficiada, ou
seja, o número de pessoas sem moradia. É claro que esse desenvolvimento de políticas públicas não é uma tarefa fácil.

Uma vez investigamos como é que nos Estados Unidos eles resolvem esse problema. O que se coloca muito é o seguinte:
se o Parlamentar não define, seja antes do Orçamento, seja durante a execução, no Executivo vai ter um responsável
que vai colocar, como já aconteceu na história, metade dos recursos para o Estado dele. Como se resolve esse impasse?
Eles resolveram em parte pelo menos esse impasse. Há também uma faixa que é compensatória, que é difícil juntar num
critério. Mas boa parte dos recursos são definidos previamente por fórmulas, às vezes fórmulas até complexas, que levam
em conta a região, etc. São as chamadas políticas públicas propriamente ditas, que são votadas no Legislativo. Então, elas
adquirem força, e o gestor as executa. E é claro que existem também lá movimentos compensatórios, porque há realidades
diferentes. Há Município que já recebeu muito recurso. Se olharmos o indicador agora, ele deveria receber mais. Porém, se
considerarmos o passado, existem outros pontos que influenciam. Enfim, é um norte que temos. Emendas de Comissão e
emendas de Relator. Bom, o processo orçamentário de alocação passa pelo parecer preliminar. Eu queria chamar a atenção
para o parecer preliminar, que é um relatório importante, uma vez que, conforme prevê a resolução, devem constar nele
inclusive as propostas de reavaliação das despesas obrigatórias. Então, no ano passado e no ano retrasado, nós fomos
surpreendidos por uma reavaliação de despesa obrigatória que, a rigor, deveria estar no parecer preliminar. Também queria
chamar a atenção para o fato de que houve uma mudança na forma como é feito o parecer preliminar.

Antigamente, o parecer preliminar continha o valor da emenda de Relator, ou seja, autorizava-se a emenda de Relator,
mas os valores estavam delimitados. Hoje não existe essa delimitação. Então, lá na frente, o Relator pode promover um
cancelamento e, a partir desse cancelamento, dimensionar o valor de acréscimo.
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Essa aí é a cara do parecer, é uma foto que eu tirei do parecer preliminar, para mostrar em que momento isso acontece.
Os senhores podem perceber, por exemplo, que, quando se fala em emendas de Relator-Geral, não há especificação de
quais seriam essas emendas.

Eu queria chamar a atenção aqui também para o seguinte: Quem decide sobre o quê? E como é que isso se relaciona
com as emendas? Nós temos a estimativa da receita, que é a do Relator da receita, e temos o texto da Lei Orçamentária
de Relatoria-Geral.

E sobre os cancelamentos? Quem decide sobre o cancelamento? Como eu vi, o cancelamento não é decidido pelo autor
da emenda. Ele é decidido pelas relatorias ou pelo parecer preliminar. Então, nós temos um cancelamento prévio definido
no parecer preliminar aí na linha abaixo do cancelamento.

Os ajustes nas despesas obrigatórias deveriam estar no parecer preliminar ou ser remetidos à fase do Relator-Geral. O
cancelamento de despesas discricionárias, o GND 3, antigamente, era acumulado no Relator-Geral e agora passa a ser
também nos Relatores Setoriais e no GND 4 e GND 5.

E os acréscimos são bem conhecidos. Quem decide sobre os acréscimos?

Como está meio atrasado, eu vou correr um pouco aqui. Esse é das emendas de bancada estadual.

Eu queria só mostrar que, no ano de 2021, nós tivemos 1,8 bilhão de reais em emendas de bancada RP 2 e 7,3 bilhões de
reais em emendas de bancada RP 7. A rigor, a Constituição fala que todas as emendas deveriam ficar no limite. E aí há
uma discussão em relação à permanência da emenda de bancada RP 2.

Sobre as emendas de Comissão também, no ano passado, só o Senado promoveu emendas. Nós notamos que a distribuição
parece não atender a algum critério específico.

Finalmente, sobre a simulação, foram simulados cinco critérios. Isso é em relação às emendas de bancada RP 7. Existe
o critério populacional puro e existe o critério populacional ponderado pelo inverso da renda per capita, que faz com
que, por exemplo, na Bahia, que é um Estado populoso com baixa renda per capita, isso seja um fator de incremento
do critério e vice-versa.

Existe um critério antigo que hoje é utilizado apenas para as emendas RP 2, de bancada, que está definido na resolução, mas
que parece não ter muita lógica, porque ele dá um peso meio desproporcional à média de atendimento de anos anteriores.
Ele dá um peso ao FPE e um peso apenas de 10% da população.

Existe o critério do mesmo valor para a bancada. Esse critério parte do princípio de que todos os Estados teriam a mesma
demanda em termos de infraestrutura, em termos de projetos estruturantes.

O critério misto coloca a metade. Ele pode ser construído de várias maneiras, mas é metade igual para todas as bancadas,
e, na outra metade, ele leva em conta o critério populacional.

O resultado dessa simulação é mostrado em números, mas, como fica muito ruim de ver, depois nós vamos colocar em
um gráfico. E eu chamo a atenção no gráfico para o seguinte: quando nós puxamos os valores por habitante, as maiores
distorções ocorrem em relação ao critério base populacional. Se eu pegar os valores previstos para o Orçamento de 2022,
o critério populacional considera que cada habitante tenha o valor médio de 27,4. Com base nesses valores, as maiores
distorções ocorrem nos Estados pequenos.

Distribuindo-se o mesmo valor para todas as bancadas, evidentemente que os Estados com menor população são
beneficiados quando é considerado como critério os valores por habitante. Então, por exemplo, Roraima, Amapá, Acre,
Tocantins, Rondônia, Sergipe e Piauí seriam prejudicados, digamos assim.

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. EUGÊNIO GREGGIANIN - Eles são beneficiados pelo atual critério, mas, se eu pegar o...

(Não identificado) - Beneficiados por um e prejudicados por outro.

O SR. EUGÊNIO GREGGIANIN - Isso.

Se eu simular a distribuição de 5,74 bilhões de reais entre as bancadas utilizando o critério populacional puro ou aquele
ponderado pelo inverso da renda per capita, item...

(Não identificado) - É a anterior.

O SR. EUGÊNIO GREGGIANIN - Utilizando o critério da resolução, o mesmo valor para todas as bancadas ou o
critério misto, eu chegaria a diferentes valores de distribuição por bancada, que é o que mostra...
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Então, o critério de distribuição por Estado... Caso se adote o critério populacional puro, de modo que todos tenham o
mesmo valor em reais por habitante, evidentemente São Paulo e os Estados mais populosos terão um valor muito superior.
Quando modulo esse critério, que é a linha B, pela renda per capita, esse valor vai amortecendo, e assim por diante. O
critério da coluna D é o critério atual.

Aí estão os valores, que já vimos.

Aí estão as conclusões. O critério que adota o mesmo valor para todas as bancadas estaduais, bem como aquele presente
no art. 57 da resolução, pelo qual a população tem um peso pequeno, faz com que os valores médios por habitante sejam
bastante discrepantes. Estados menores tendem a receber valor per capita bastante superior.

A simulação é uma visão simplificada do problema distributivo dentro da Federação. A composição deve levar em
conta os parâmetros de distribuição, dentro das especificidades de cada política pública, a fim de reduzir desigualdades
sociais e regionais, que é o norte da Constituição. O problema federativo tem uma orientação no sentido de redução de
desigualdades.

Assim, tratando-se de despesas orçamentárias voltadas à área social, o critério que leva em conta o tamanho da população
deveria ser prevalente.

A definição da metodologia ou do critério de repartição dos recursos entre as emendas de bancadas, seja qual for, deve
ser explicitada na resolução, a ser submetida a discussão e apreciação no âmbito do Congresso Nacional.

Esses são os subsídios que tínhamos para essa definição.

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Obrigado, Dr. Eugênio.

Passo a palavra imediatamente ao Sr. Tomás Bruginski, Secretário Executivo da Secretaria de Fazenda e Planejamento
do Estado de São Paulo.

O SR. TOMÁS BRUGINSKI - Obrigado, Senador. Obrigado a todos. Em nome da Secretaria da Fazenda de São Paulo
e em nome do Ministro Meirelles, agradeço o convite.

Ser precedido pelo Felipe Salto, pelo Ricardo Volpe e pelo Eugênio Greggianin facilita a exposição dos pontos, poucos
na verdade, pontos bem específicos, basicamente para contribuição para o debate.

Acho que todos que estão na função de gestão dos orçamentos públicos, seja na União, seja nos Governos Estaduais e
Municipais, bem como nos Parlamentos, hoje têm uma missão muito clara e importante de elevar a eficiência do nosso
gasto. Acho que isso agora passou, está inscrito na Constituição.

Diante das restrições que existem do ponto de vista fiscal, em particular do ponto de vista da rigidez do nosso Orçamento,
como já foi destacado por todos que me antecederam, de fato o que é discricionário, de fato o que é livre, digamos, para
disposição, é uma fração muito pequena do Orçamento. E essa fração pequena do Orçamento, seja da parte do Executivo,
seja da parte do Legislativo, é fundamental que seja muito bem executada.

Existe o esforço. São Paulo tem feito o esforço de elevar, melhorar e procurar avaliar seu gasto. Começando com a
avaliação dos seus gastos — a Fazenda está empenhada nisso —, de fato esse é um ponto importante da gestão fazendária
e orçamentária.

Vou destacar apenas três pontos a partir das falas anteriores. Eu vou ilustrar — mandei uma apresentação, para o final —
os critérios, do ponto de vista da distribuição. O primeiro ponto é a eficiência. Acho que ela está inscrita, e tem que ser
maximizado um componente discricionário de gasto tão pequeno.

O segundo ponto é que uma coisa é o critério da distribuição dos recursos, outra coisa é a destinação dos recursos. Isso
é bem importante. O critério da distribuição dos recursos, é evidente que temos diferentes possibilidades de fazê-lo, e
parece que um dos componentes deveria, sim, ser a população, pelo menos no caso social, etc.

Mas, como os que me precederam deixaram claro e pelo que me lembro da minha época de Brasília também, investimentos
ou gastos importantes e estruturantes, quem conhece bastante as políticas de infraestrutura sabe que eles, às vezes, não
têm limites municipais muito definidos. Nas regiões metropolitanas, por exemplo, temos uma dificuldade muito grande
de fazer investimento. Vivenciei e vivencio isso muito em São Paulo.

Vi que a resolução do Senado hoje já contempla os consórcios, mas muito poucos consórcios. Para os consórcios é difícil,
inclusive, fazer a destinação dos recursos. Mas eles são um exemplo de tipo de investimentos que poderiam ser mais
estratégicos e mais estruturantes como elemento para que seja pensado de que maneira, na distribuição dos recursos, na
alocação dos recursos, esses investimentos poderiam ser alinhados com as prioridades, a partir de um banco de projetos,
a partir, por exemplo, desse cadastro integrado. Enfim, esse é um ponto bastante relevante.
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Acho também que, na hora em que olhamos para o nosso componente de gastos, a estrutura de gastos, de investimentos
da Federação feitos com recursos fiscais, vemos que está num patamar muito baixo. Não podemos imaginar que vamos
conseguir voltar a crescer, abrir esse espaço fiscal. Esse investimento estruturante, que vejo que estava na raiz, um pouco,
das emendas de bancada. Era algo que estava na raiz disso, estava presente e era uma preocupação anterior.

Por último, o critério populacional. Se puderem passar rapidamente a apresentação... Tenho só duas ou três informações.

(Segue-se exibição de imagens.)

São Paulo é de fato um Estado da Federação um pouco singular, no sentido de que temos, evidentemente, uma
concentração do PIB, temos uma população muito grande. São Paulo acaba bancando todo o seu investimento no
transporte metropolitano, todo o seu investimento rodoviário, todo o seu investimento em saneamento. Mas São Paulo
tem um conjunto de população também desassistida, até pelo tamanho da população, por todas as dificuldades do nosso
desenvolvimento metropolitano bastante significativo.

Então, só para ilustrar um pouco as considerações que poderiam ser feitas acerca de um critério de população, pelo menos
para parte da distribuição dos recursos, aqui estão estas informações. As duas primeiras colunas mostram os Estados, o
CadÚnico, que é a informação do Ministério da Cidadania, e o Programa Bolsa Família. No Programa Bolsa Família, vê-
se que São Paulo tem um peso importante. São Paulo é o segundo Estado com mais famílias no Programa Bolsa Família.
Como é o Estado mais populoso, ele tem também um conjunto de demandas sociais que têm esses Estados maiores —
São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco. São Estados que têm um componente muito grande de pessoas. Sempre,
pelo menos nas áreas sociais, que se puder introduzir nessa distribuição dos recursos algum critério populacional, em
geral se estará fazendo uma política com um caráter mais distributivo. Em geral se vai conseguir fazer a alocação, fazer
a distribuição dos recursos de uma maneira mais equitativa, mais progressiva.

Aqui, para terem essa noção, os volumes absolutos no caso de São Paulo são o que alguns que me precederam já notaram.
Na hora em que você faz uma distribuição simplesmente igual, você está, obviamente, tratando de maneira muito desigual
a população que está concentrada nesses Estados. São Paulo tem um componente de famílias muito grande no Programa
Bolsa Família — tem 5 milhões de pessoas no Bolsa Família, 1,7 milhão de famílias no Bolsa Família, tem mais de 1,7
milhão de pessoas com renda per capita abaixo de 178 reais, que estão no CadÚnico.

Tem-se uma demanda muito grande das políticas sociais que São Paulo tem procurado fazer. Mas São Paulo também
faz todo o seu investimento. Muitas vezes, esquecemos isso no caso dos Estados maiores, já que a União, em muitos
casos, cobra o investimento metropolitano, de transporte, em vários Estados, e São Paulo, não. São Paulo financia o seu
investimento metropolitano, financia o seu investimento em saneamento, financia o seu investimento rodoviário e tem
essas demandas do ponto de vista da população.

Este aqui é só um dado relevante do período recente. É realmente só para mostrar essa subida muito elevada do Programa
Bolsa Família nesse período da pandemia.

Aqui também só temos um dado alternativo de análise, para mostrar outra dimensão dessa mesma questão. Podemos ir
para o último eslaide.

Do ponto de vista regional, só para ilustrar um pouco essa questão desses investimentos, sempre que vamos pensar em
investimento estruturante, em investimento que vai atender uma certa região, São Paulo tem, inclusive, uma concentração.
Se você olhar o Estado de São Paulo, olhar essa estatística que são as famílias no Programa Bolsa Família em relação
ao total de Municípios, verá que temos aqui o Vale do Ribeira, temos uma área sul do Estado de São Paulo, que é uma
área que tem recebido políticas, é uma área que demanda investimentos em vários setores, é uma área, do ponto de vista
econômico, muito diferente do resto do Estado, do ponto de vista dos seus indicadores, que tem recebido inclusive uma
política específica, ao longo dos últimos 3 ou 4 anos, de melhoria de indicadores sociais e de investimentos.

Mostro isso para dizer que, na verdade, analisar critérios tanto para a distribuição do gasto, quanto para a focalização,
para se definir a destinação dos gastos, é mais complexo do que simplesmente de fato fazer a repartição por algum critério
específico ou não. Isso tem que entrar um pouco no que falou o Felipe Salto logo no começo: fazer uma revisão do gasto
de tempos em tempos e olhar de fato as prioridades das políticas públicas.

Alguém que me antecedeu falou que a especificidade das políticas públicas deve ser levada em consideração na hora
da definição dos critérios. Isso me parece bastante importante. Eu entendo que hoje já haja uma quantia alocada para a
saúde, mas talvez essas emendas de bancada sejam um importante espaço orçamentário para que se façam diferenciações
importantes de políticas públicas nos Estados.

Por último — sendo de São Paulo, não poderia deixar de fazer isso —, trago esse eslaide só para mostrar a nossa
contribuição. São Paulo entende que a distribuição deve ter algum critério populacional, deve considerar os indicadores
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de infraestrutura, os indicadores de carências. Se olharmos a distribuição que São Paulo faz hoje, veremos que o Estado
já dá uma contribuição relevante do ponto de vista do que a União arrecada aqui — desses 414 bilhões de reais, a União
fica com 347 bilhões de reais. Apenas a diferença volta para São Paulo na forma das transferências.

É claro que isso é um componente da Federação, é claro que isso está inscrito na forma como funciona o nosso arranjo
federativo. Mas queremos mostrar que sempre que está em discussão o recurso discricionário, esse recurso nobre, passível
de ser alocado para reduzir a pobreza ou para melhorar a infraestrutura ou para melhorar a eficiência econômica, na
definição de critérios para a sua distribuição, é importante pensar nas políticas, e não observar estritamente uma divisão
igual por todos os Estados.

Para concluir, destaco os aspectos que acho relevantes do ponto de vista de São Paulo, corroborando muito do que já foi
dito antes. Nós entendemos que, com a oportunidade da discussão das emendas do Orçamento, principalmente porque se
referem a um conjunto muito nobre de receitas, aquelas que não são anteriormente destinadas, aquelas não obrigatórias,
é preciso um trabalho muito forte dos Estados, da União, das Casas Legislativas, para que encontremos políticas que
façam diferença.

Duas ideias eu tinha imaginado comentar e apareceram nas exposições anteriores: ter, de fato, políticas estruturantes,
investimentos estruturantes, que às vezes ultrapassam o Município, um limite regional, mas levando em consideração
sempre a população de baixa renda — quando falamos em políticas sociais, temos que levá-la em consideração.

Uma combinação dos critérios que foram elencados há pouco pelo Eugênio talvez seja um caminho para trabalharmos
com as emendas parlamentares numa direção mais eficiente.

É isso.

Obrigado, Senador.

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Obrigado, mestre Tomás.

Passo a palavra imediatamente ao Sr. Roberto Figueiredo Guimarães, Chefe de Gabinete da Secretaria de Projetos,
Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo.

O SR. ROBERTO FIGUEIREDO GUIMARÃES - Deputada Adriana, Senador Izalci, o Tomás fez um grande resumo
do nosso posicionamento e dos nossos investimentos em São Paulo.

Eu gostei muito das apresentações do Felipe e do pessoal da área técnica do Senado, que mostram que efetivamente é
possível ter um mix de pré-requisitos na definição das emendas de bancada — não só população, não só PIB.

É muito interessante a necessidade de investimento estruturante. Quanto maior a população, maior a necessidade de
investimento estruturante. Isso independe se o Estado é mais pobre, se o Estado é mais rico etc. A demanda por
investimento estruturante é grande em qualquer Estado da Federação.

Quero parabenizar a Deputada Adriana e o Senador pela iniciativa de tornarmos as emendas de bancada mais justas ao
longo de todos os Estados da Federação e do Distrito Federal. Parabenizo também o Felipe Salto e a turma do Senado,
excelentes técnicos que nos deram uma visão muito clara de que é possível e justo termos um mix para a definição das
premissas e para a definição dos parâmetros das emendas de bancada.

Muito obrigado, Deputada, Senador e demais colegas.

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Obrigado, Sr. Roberto.

Vou passar imediatamente a palavra para o primeiro inscrito, o Deputado Alexandre Leite, de São Paulo.

O SR. ALEXANDRE LEITE (DEM - SP) - Senador Izalci...

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Está ótimo. Estamos ouvindo bem, Deputado Alexandre.

O SR. ALEXANDRE LEITE (DEM - SP) - Eu acho que V.Exa. mencionou que tem um histórico com as emendas de
bancada. Não sei se seria oportuno V.Exa. falar antes, Senador Izalci, mas eu gostaria de aprender um pouco com esse
histórico para, se for o caso, poder me manifestar aqui.

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Se V.Exa. me permitir, Deputada Adriana, eu vou lhe pedir licença
para poder falar um pouquinho da experiência nessas discussões.

O SR. ALEXANDRE LEITE (DEM - SP) - Perfeito.

Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - A primeira luta que tivemos foi em 2016, já na LDO. Nós não tínhamos
aqui as emendas impositivas nem individuais. Eu, por exemplo, era oposição. Então, lembro-me muito bem de que tinha
uma televisão lá no Palácio do Planalto que ficava ligada direto no plenário. A cada discurso, a cada votação, eles botavam
uma cruz ou um xis, ou seja, eu não consegui executar nenhuma emenda.

Então, de uma forma republicana, foi criada a emenda impositiva individual. A partir daí, independente da questão
partidária, de quem era Governo ou Oposição, passou a ser obrigatória essa questão da emenda individual. Isso foi uma
grande conquista, porque, sinceramente, o modelo anterior não era republicano. Só recebia emendas quem votava com
o Governo ou quem era da base do Governo.

Depois veio essa discussão das emendas de bancada, na qual foi discutida a questão dos projetos estruturantes. Então,
em um primeiro momento, a discussão era esta: muitos Estados com grandes obras. Eu me lembro inclusive de que, aqui
no DF, nós fechamos questão de construir um Hospital do Câncer. E agora, depois de não sei quantos anos, foi lançado
o edital. Existiam exatamente essas questões de obras estruturantes. E, como foi dito aqui, a obra teria que ter início,
meio e fim. A bancada não poderia lançar um orçamento e depois a obra ficar abandonada. Então, obrigatoriamente, até
à conclusão das obras, teria que ser colocada pelos Parlamentares essa proposta impositiva de bancada.

Depois houve uma discussão. O próximo inscrito é o meu amigo Deputado Domingos Sávio, que levantou à época uma
questão, também com mérito. Ele disse, e me lembro bem, que gostaria que alguns Municípios pudessem receber, por
exemplo, quadras de esportes cobertas. Então, não era uma grande obra individual, mas, no contexto, era uma obra
estruturante nos Municípios. Daí foi aberta a possibilidade de se dividirem, nos Municípios, os Parlamentares para
apresentarem também obras estruturantes. Mas elas, a exemplo das quadras de esportes, seriam divididas em Municípios.

Esse foi o objetivo da criação das emendas de bancada individuais para obras estruturantes. Mas acabou que nos últimos
anos — e não participamos todo ano —, em alguns momentos, foi dividido assim, por Parlamentar. E aí houve um
questionamento, porque deixou de ser projeto estruturante.

Em linhas gerais, é com isso que eu posso contribuir.

Eu quero parabenizar a Deputada Adriana Ventura pela discussão. Essa questão precisa ser discutida, porque dinheiro
público tem que ser aplicado corretamente. O Governo gasta muito e gasta mal. E cabe a nós, na Comissão, aperfeiçoar o
Orçamento, aplicar corretamente os recursos, fiscalizar e não deixar a coisa ir para o ralo, como vemos denúncias sempre.

Deputado Alexandre, devolvo a palavra a V.Exa. e agradeço a oportunidade.

Tem a palavra o nosso querido Deputado Alexandre Leite, que é o Coordenador da bancada de São Paulo.

O SR. ALEXANDRE LEITE (DEM - SP) - Obrigado, Senador Izalci.

Quero agradecer também à Deputada Adriana Ventura, nossa colega Deputada por São Paulo, e parabenizá-la pela
proposição deste debate.

Eu gostaria de pontuar determinadas questões. Eu ouvi dos técnicos alguns argumentos que são lógicos do ponto de
vista técnico, obviamente, mas quando eles são aplicados sob a ótica política, as coisas mudam. Elas se adaptam e se
readequam. De início — e o Senador Izalci acabou de bem mencionar —, a propositura técnica ou de boa intenção era de
que as emendas serviriam a obras estruturantes. Diante de acordos políticos firmados e até mesmo de divisões políticas
nas bancadas, isso acabou se fatiando de forma a tornar a emenda de bancada complementar à maioria presente em um
Estado com pouca representação parlamentar e populacional.

Eu vou dar um exemplo do que acontece com algumas bancadas, Senador Izalci, Deputada Adriana. Eu não vou citar os
colegas que me contaram já fazerem dessa forma, mas vou pegar uma bancada pequena, para ficar mais nítido na cabeça
de todos o que acontece. Em seguida, eu passo a falar de São Paulo.

Em uma bancada de 8 Deputados e 3 Senadores, nós temos uma bancada de 11 Parlamentares, este ano, com 112 milhões
de reais de Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - O Orçamento é de 212 milhões de reais.

O SR. ALEXANDRE LEITE (DEM - SP) - Certo, 212 milhões de reais.

Então, entre esses 11 Parlamentares — 8 Deputados e 3 Senadores —, não significa que todos eles vão dividir 15 emendas
ou vão mandar para emendas complementares, Deputada Adriana.

Eu vou pedir só uma extensão do tempo. Prometo que vou tentar ser bem sucinto daqui para o término.

Entre esses 11 Parlamentares um acordo é feito com a maioria — não necessariamente todos são atendidos —, e a extensão
da emenda individual acaba indo para a maioria formada dentro da bancada do próprio Estado. Vejam: 6 Parlamentares,
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por exemplo, votam e assinam a ata, com as divisões que bem querem, e isolam a Oposição no próprio Estado. Então,
desses 11 Parlamentares, você tem 6 Parlamentares com 15 emendas para distribuir. E você vai dar 35 milhões de reais
de emendas parlamentares para cada um desses 6 Parlamentares. São Paulo tem 70 Deputados e 3 Senadores. São 73
Parlamentares, com 212 milhões de reais de Orçamento. Essa conta nunca fecha.

Senador Izalci, eu vou finalizar tratando de dois pontos. Um deles encontramos logo de cara, quando tentamos fazer
uma proposição que seja corretiva nesse sentido. Primeiro, nós encontramos uma composição de Deputados e Senadores
na CMO predominantemente nordestina, com Parlamentares do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste. Enfim, o Sul e
o Sudeste ficam pouco representados e são os mais prejudicados. Então, qualquer medida que nós tentemos propor de
imediato é refutada pelos colegas.

No primeiro momento, eu sugeri uma proposta — e ainda pretendo apresentá-la, junto com o Deputado Arnaldo Jardim
— de melhor divisão do orçamento para a saúde, como eu já defendi na presença de S.Exas., Senador Izalci e Deputada
Adriana.

Eu vou utilizar como exemplo, pelo tempo exíguo, uma única instituição de São Paulo. Ao invés de essas obras
estruturantes acontecerem nos outros Estados para a construção de hospitais e de entidades que atendam com nível de
excelência, os Estados encaminham os seus doentes para São Paulo. Essa é a realidade do Brasil. Cito apenas o Hospital
do Amor, em que, no ano de 2020, houve um déficit de 435 milhões e 724 mil reais. O SUS paga 15 milhões de reais
por mês. Dessa conta, 55% é dívida de São Paulo, mas 211 milhões e 456 mil reais são inerentes a atendimentos oriundos
dos Estados.

Cito nominalmente outros Estados: Acre, em que há poucos Deputados e uma população bem menor, deixa uma conta de
6,5 milhões de reais; Amapá, 3,8 milhões de reais; Amazonas, 2,5 milhões de reais; Bahia, 4,3 milhões de reais; Goiás,
30 milhões e 530 mil reais; Maranhão, 2,7 milhões de reais; Mato Grosso, 15,8 milhões de reais; Mato Grosso do Sul,
21 milhões e 905 mil reais; Minas Gerais, 49 milhões e 246 mil reais; Pará, 10,6 milhões de reais; Paraná, 2 milhões e
161 mil reais; Rio de Janeiro, 1,3 milhão de reais; Rondônia, 54 milhões e 835 mil reais; Roraima, 3 milhões e 993 mil
reais; Tocantins, 8 milhões e 923 mil reais. Eu estou falando só do Hospital do Amor, e não dos outros hospitais em São
Paulo. Eu citei os Estados que estão na casa dos milhões, não citei os que estão abaixo. Mas a conta que ficou, só do ano
de 2020, foi um déficit para ser pago de 211 milhões e 456 mil reais.

São Paulo serve aos brasileiros e tem os braços abertos para atender, e vai continuar atendendo, todos os brasileiros.
Mas os brasileiros que ficam doentes vêm para cá, tratam-se e deixam uma conta, um rombo orçamentário para todas as
instituições, a exemplo da Santa Casa, do Hospital do Amor e do GRAACC, que está com um déficit de 92 milhões de
reais. Todo ano, o GRAACC tem um déficit entre 88 milhões de reais a 92 milhões de reais. No último ano, houve um
déficit de 17 milhões de reais inerentes a atendimentos de pacientes de outros Estados atendidos por todos os grandes e
pequenos hospitais do nosso Estado.

A nossa proposta não visa destinar recursos maiores para São Paulo ou para a bancada paulista distribuir esses recursos.
O Deputado Hugo Leal tem conhecimento do texto. Nós discutimos, sugerimos e o aperfeiçoamos. Mas é necessário que
seja um texto que compense os Estados que recebem atendimentos de outros Estados, que compense os hospitais que
fazem atendimento de pacientes de outros Estados. E aí logo se percebe que São Paulo vai ser beneficiada.

Há a própria acusação de que os Estados reconhecem que São Paulo atende às demandas. E, ao invés de criarem meios
próprios para atenderem os seus, enviam para São Paulo todos esses enfermos, que são bem recebidos e bem tratados.

Então, Presidente, já finalizo a minha fala. Gostaria de contar com o apoio de todos nessa proposição e reajuste nos moldes
da divisão das emendas estaduais.

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Obrigado, Deputado Alexandre.

O próximo orador inscrito é o Deputado Domingos Sávio, de Minas Gerais. (Pausa.)

O Deputado Domingos Sávio não está presente.

Vou passar a palavra ao Deputado Tiago Dimas, enquanto o Deputado Domingos Sávio retorna.

Tem a palavra o Deputado Tiago Dimas, do Tocantins.

O SR. TIAGO DIMAS (SOLIDARIEDADE - TO) - Sr. Presidente, amigos e amigas, Deputados e Deputadas,
inicialmente, eu quero lamentar a forma como tem sido conduzido este debate. Todos os palestrantes, com todo o
respeito e conhecimento que tenho, demonstram claramente defender os maiores Estados, sobretudo aqueles que já
detêm naturalmente maior receita. Lamento ainda mais a forma até discriminatória como têm sido tratados os Estados
menores e que precisam desses investimentos fundamentais, capitaneados principalmente pelas emendas de bancada.

15/24



Reunião de: 14/10/2021 Notas Taquigráficas - Comissões CÂMARA DOS DEPUTADOS

Tentam inclusive sugerir a individualização das emendas de bancada, enquanto deveriam estar preocupados com os
próprios Estados. Tentam até mesmo criminalizar as emendas de transferência especial, que trouxeram grande avanço e
desburocratização de todo aquele mecanismo que parece feito para as obras não andarem.

Eu acho que está na hora de esta Casa fazer a política acontecer. É através da boa política que as ações acontecem nos
Estados. Eu falo como coordenador da bancada e faço menção a todos os meus demais colegas, que ficaram bastante
preocupados com a tentativa de mudar essa regra de forma a prejudicar — e vai prejudicar consideravelmente — os
Estados, que tanto precisam de recursos. Se somarmos as demais receitas que são repassadas pelo Governo Federal aos
Municípios e aos Estados, eu não tenho a menor dúvida de que aqueles que estão sendo beneficiados com esses novos
cálculos apresentados, ou que poderiam ser beneficiados, seriam ainda mais beneficiados com um montante de recursos,
e os Estados menores, como o Tocantins, seriam altamente prejudicados.

Eu gostaria muito de que esta audiência pública — e torço muito para que possamos ter a retomada dos trabalhos
presenciais — pudesse ser realizada, por exemplo, em Araguatins, em que temos investimentos no Instituto Federal do
Tocantins, com emendas de bancada, em especial no Hospital Municipal de Augustinópolis, uma cidade do interior. Se
não fossem esses recursos, não seria possível a implantação dos leitos de UTI e a melhoria do hospital em meio a essa
terrível pandemia, como vimos aí.

Eu posso mencionar diversos outros exemplos de obras estruturantes, a exemplo do que ocorre no Município de Araguaína,
em que moro. Ali são feitas, por exemplo, canalizações de córregos, obras fundamentais para que possamos ter esse
direcionamento.

Hoje o que dá luz e alento aos Municípios — e aqui eu falo em nome dos tocantinenses, e dos Prefeitos principalmente —
são os recursos captados pelas emendas através da bancada dos Parlamentares. As emendas de bancada são fundamentais
nesse quesito. Então, não é justo buscarmos um remanejamento nesse sentido, quando sabemos que isso vai claramente
prejudicar os menores Estados.

Então, aqui faço um apelo aos colegas para que atentem ao seguinte: se queremos, realmente, pensar em redivisão, em
um novo pacto federativo, em uma política mais justa de divisão dos recursos públicos, que possamos não mexer nas
emendas de bancada, que dão o alento, o sustento e, principalmente, a expectativa de uma melhor qualidade de vida para
os Municípios menores, para os Estados menores. Esse pessoal precisa muito.

Eu tenho muita convicção de que esta audiência pública está sendo conduzida de forma totalmente equivocada.
Desculpem-me todos os palestrantes, todos os participantes, mas os menores Estados deveriam ser ouvidos. Nós só tivemos
aqui palestrante defendendo, principalmente, o Estado de São Paulo. São pessoas, inclusive, ligadas ao Governo de São
Paulo. Ficou claro que ele seria beneficiado.

Então, não podemos ver, nesta Casa, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, que é a representação de todos os
Municípios, algo direcionado e que visa beneficiar principalmente os que já detêm maior recurso do Orçamento da União,
e, claro, sem falar nas próprias receitas, como ICMS. Se formos comparar aqui só o que o Estado de São Paulo recebe de
ICMS em detrimento dos outros Estados do País, veremos que é, sem dúvida alguma, algo muito desproporcional.

Quero aqui, portanto, em nome dos tocantinenses e da bancada federal do Tocantins, manifestar a nossa contrariedade
relativa a este debate, que vem sendo feito por um caminho inverso, acredito eu. Temos que pensar em fortalecer aqueles
Estados da Federação mais prejudicados e que já detêm os menores recursos, além de facilitar a divisão e a distribuição,
de forma a desburocratizar o acesso e a chegada desses recursos para os Municípios. Não é verdade que as emendas de
transferência especial ficam isoladas, sem conseguir ser identificadas dentro do Orçamento. Inclusive, eu vou solicitar
formalmente à Consultoria de Orçamento que faça um balanço de quanto o País investe em fiscalização dos recursos.

Então, precisamos passar a investir mais recursos nos Municípios, no Estado, de forma mais facilitada. E eu tenho muita
convicção de que emendas de bancada, nos moldes que estão, proporcionam, sem dúvida alguma, Presidente, um ajuste
para equilibrar esse enorme disparate.

Então, aqui, em nome dos tocantinenses, da bancada federal, quero manifestar essa contrariedade. Que nós não avancemos
com essa proposta. Já finalizando, Presidente, eu tenho muita convicção de que ela pode até passar na Câmara dos
Deputados, mas no Senado, de forma alguma, isso vai ser permitido, porque temos lá um jogo muito mais favorável aos
menores Estados, já que há um número igual de Senadores.

Então, espero que possamos pensar em rever o pacto federativo e não mexer nessas emendas de bancada. São elas que
têm proporcionado os principais investimentos para Estados menores como o Tocantins.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Obrigado, Deputado Tiago.
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Eu só quero pedir aos próximos inscritos — há cinco inscritos ainda — que obedeçam ao tempo, senão não conseguiremos
ouvir todo mundo.

Antes esclareço que a Deputada Adriana Ventura fez um requerimento à Comissão Mista do Orçamento e apresentou o
nome dos convidados. Qualquer Deputado ou qualquer Senador poderia ter apresentado também os técnicos ou alguém
do próprio Estado, sem problema nenhum. Não foi, evidentemente, culpa dela. Ela apresentou os convidados dela, de
interesse dela, de São Paulo. Até comentei com a Deputada que eu poderia ter convidado aqui também pessoas do DF,
assim como do Piauí ou de outros Estados.

Queria só esclarecer a manifestação feita pelo Deputado Tiago. Realmente, o requerimento foi aprovado pela Comissão
Mista do Orçamento.

Com a palavra o Senador Marcelo Castro, do Piauí.

O SR. MARCELO CASTRO (MDB - PI) - Quero cumprimentar o nosso Presidente, Senador Izalci Lucas, e todos os
que estão participando desta audiência.

A exemplo do nosso colega do Tocantins, eu também quero lamentar que esta audiência esteja acontecendo. Isso é matéria
vencida. Senador Izalci, eu estou no Congresso Nacional há 22 anos. Quase todo ano, na Comissão de Orçamento, há essa
lenga-lenga: os Estados maiores colocam-se contra os Estados menores.

Esse assunto não deveria mais vir à baila. Isso já é matéria vencida milhares de vezes, é só perda de tempo. Como disse
o colega do Tocantins, a matéria não passa na Câmara porque não tem senso de justiça. Se passasse na Câmara, a chance
de passar no Senado, a Casa da Federação, que representa os Estados, seria zero. Isso é perda de tempo, repito. Mas uma
perda de tempo que já aconteceu ene vezes! Praticamente todos os anos acontece isso. Nós podíamos passar a memória
do passado para os presentes para não ficarem insistindo em algo que não tem futuro, que não leva a nada.

Ora, nós temos que ir, Senador Izalci, ao conceito original: por que foram criadas emenda individual e emenda de bancada?
A emenda individual é do Parlamentar. São Paulo tem 70 Parlamentares. Rondônia e mais 11 Estados do Brasil só têm
8 Parlamentares! Então, São Paulo leva, nas emendas individuais, 12 vezes — 12 vezes! — mais do que um Estado que
tem 8 Parlamentares! Por que não reclamam disso?

O conceito de emenda de bancada é diferente. O nome está dizendo, a emenda não é do Deputado, a emenda é da bancada,
é do Estado. É esse o conceito. É para fazer, normalmente — é o que diz a Resolução nº 1 —, uma obra estruturante no
Estado, que pode ser uma BR, pode ser uma estrada estadual, pode ser uma ponte, pode ser um hospital, pode ser um posto
de saúde, pode ser uma eletrificação, uma barragem. Nós já construímos, no Piauí, que é uma região semiárida, inúmeras
barragens com emendas de bancada. As bancadas de todos os Estados reúnem-se e discutem que obras estruturantes seriam
mais importantes para o Estado, e assim levam a obra.

Nós não podemos fazer esse cálculo, porque, se o fizermos, fica muito desigual. A tabela está aqui. São Paulo, como disse
o representante, tem 73 Parlamentares. Eles têm, de emenda individual, cada um, 17 milhões e 500 mil reais: 73 vezes
esse valor dá 1 bilhão e 272 milhões de reais. Na emenda de bancada, são 212 milhões de reais, que é uma insignificância
diante da emenda individual. Somando as duas dá 1 bilhão e 484 milhões de reais. Ou seja, para São Paulo, todo ano,
só de emendas impositivas, dinheiro que sai da União — que é de todos e vai para São Paulo —, vai 1 bilhão e 484
milhões de reais.

Vamos pegar o Estado de Rondônia, como representativo de 1 dos 11 Estados de menor população. Para 11 Parlamentares,
há 17 milhões e 500 mil reais de emendas individuais, totalizando 192 milhões e 500 mil reais. Soma-se a isso a emenda
de bancada, igual para todos, de 212 milhões de reais, o que dá um total de 404 milhões de reais. Quando você soma
as emendas individuais com a emenda de bancada do Estado, São Paulo, rico, leva da União 1 bilhão e 484 milhões de
reais, e Rondônia só leva 404 milhões de reais. Ou seja, somando as 2, São Paulo leva 4 vezes mais recursos federais
do que Rondônia.

Ora, nós estamos em uma Federação. O Brasil é um país continental, tem regiões mais pobres, mais deprimidas
economicamente, e tem regiões mais ricas. O que seria mais desejável? Nenhum país pode se sentir bem em ver regiões
mais atrasadas. Todos os países do mundo, sobretudo os países grandes, têm políticas de desenvolvimento regional para
diminuir a distância, o gap entre as diversas regiões. Se nós estamos na situação em que, hoje, São Paulo recebe, de
emendas impositivas, quatro vezes mais do que os pequenos Estados, e ainda se quer aumentar essa desigualdade, onde
está a lógica disso?

Eu sei, eu sou psiquiatra, não quero ser superior nem dar exemplo a ninguém, mas eu sei que o egoísmo é algo inerente
aos seres vivos no reino animal e no reino vegetal. Uma planta compete com a outra pelo sol. Quanto mais ela crescer em
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altura, quanto mais ela esgalhar para cobrir as demais, mais chance ela tem de ter mais sol, de fazer mais fotossíntese e
de ser superior às outras. Só que, com isso, ocorre o efeito de matar aquelas que estão debaixo dela.

Não vejo lógica nisso. Perdoem-me aqui a honestidade e a sinceridade, mas eu vejo isso como egoísmo desenfreado. E
egoísmo mata, como nesse exemplo que eu dei aqui da planta que cresce demais e que mata aquelas que estão ao lado
dela. Não é para isso que nós criamos e tornamos impositivas as emendas individuais e as emendas de bancada. Não quero
dar lição de moral nenhuma, não sou dono da verdade, mas eu vejo isso como algo com um tanto de mesquinhez, sem
razão lógica, sem razão efetiva de acontecer.

São Paulo recebe do Governo Federal, todo ano, de emenda impositiva, 1 bilhão e 484 milhões de reais, e está brigando
para aumentar um pouquinho de 212 milhões de reais, tirar dos Estados pobres para levar para o Estado mais rico! Qual
é a lógica que tem isso? Onde está o espírito de solidariedade? Onde está o espírito de Nação?

Estou falando isso aqui mais como desabafo, muito mais do que querer ser superior aos outros ou dar lição de moral a
alguém. Mas a verdade é que eu já me sinto um tanto cansado, Senador Izalci. Estou há 22 anos aqui, e todo ano tem essa
ladainha. É algo interminável! Eles não cansam nunca? Não vão cansar nunca? Isso não tem futuro. Isso nunca passará
no Congresso Nacional!

Desculpem-me a veemência, mas, de fato, eu já estou um tanto aborrecido de esse assunto ser recorrente e nunca se chegar
a um final.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Obrigado, Senador Marcelo Castro.

Eu queria fazer um apelo a todos. Vai abrir a Ordem do Dia no Senado e eu vou ter que ir para lá daqui a pouco. Nós
temos ainda quatro inscritos: o Deputado Giovani Cherini, que está aqui, do Rio Grande do Sul; o Deputado Hugo Leal,
do Rio de Janeiro; a Deputada Professora Dorinha, de Tocantins; e a Deputada Adriana Ventura, autora do requerimento.
Então, eu peço a todos que obedeçam o tempo, para que possa começar a Ordem do Dia no Senado.

Tem a palavra o Deputado Giovani Cherini.

O SR. GIOVANI CHERINI (PL - RS) - Senador Izalci, Deputada Adriana Ventura, eu já estou velho na bancada do Rio
Grande do Sul. Há 7 anos sou o coordenador. Devo ser o coordenador mais longevo entra as bancadas nesta Casa. Não
sei se há mais algum Deputado que tenha mais de 7 anos em mandato de coordenador da bancada do seu Estado.

Eu fui Relator, inclusive, da PEC em que nós aprovamos a obrigatoriedade dos recursos da bancada. Também participei
da primeira emenda, quando era uma só por bancada. Nós a destinamos, inclusive, para a Santa Casa de Misericórdia de
Porto Alegre. Era uma emenda impositiva só por bancada, quando nós a aprovamos, no início desse trabalho de emenda
impositiva.

A intenção da emenda impositiva era uma só: que esse recurso fosse diferenciado em relação aos recursos do mandato
do Parlamentar; que fosse para infraestrutura, para grandes obras, uma obra de aeroporto, uma obra de ponte, uma obra
de estrada, enfim, grandes obras.

Com o passar do tempo e com a facilidade que os pequenos Estados têm de criar a emenda individual ou transformar a
emenda coletiva em emenda individual, foi-se minando o próprio sistema. Hoje, ninguém consegue segurar a ideia de
que se transforme em emenda individual, mesmo com todos os arranjos. Nós, por exemplo, colocamos em segurança
pública. O Parlamentar acaba indicando os Municípios para onde vão aquelas viaturas para a Polícia Civil, para a Brigada
Militar. Na área de máquinas agrícolas ou máquinas pesadas, acontece o mesmo: o Parlamentar escolhe o Município e
acaba somando nas suas emendas individuais.

Claro que a ideia é de um Estado menor ter a compensação. Mas uma emenda no valor de 212 milhões de reais não vai
compensar qualquer tipo de problema ou resolver problemas dos Estados. Então, o Senador do Piauí exagerou um pouco
ao achar que esses 200 milhões de reais vão mudar São Paulo ou o Acre. Não muda absolutamente nada. O que nós
precisamos fazer, realmente, é transformar essa emenda individual. Assim, não fica uma trabalheira para o coordenador
fazer de conta que é uma emenda coletiva. Isso dá um trabalho danado, porque tem que se criar um sistema coletivo para
individualizar depois.

Sinceramente, claro que eu gostaria de estar em um Estado pequeno hoje. Eu gostaria muito, porque teria o dobro de
emenda que tenho hoje. É só dividir 212 milhões de reais por 11. Dá quanto, Adriana? Estou falando de um Estado que
tenha 11 Parlamentares. Nós temos 34. O nosso dá 6 milhões e 200 mil reais para cada um. Ali dá 19 milhões de reais,
mais do que a própria emenda do Parlamentar. Então, são valores altos.
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Eu sei que é um problema também para o Parlamentar daqueles Estados, Senador Izalci. Sabe por quê? Porque os Prefeitos
dessas cidades pequenas não querem mais saber de emendas como a de 250 mil reais que eu coloco no Rio Grande do Sul,
e o Prefeito fica bem faceiro. Eles querem 5 milhões de reais, 4 milhões de reais. Se o Sr. Deputado chegar lá e não der 4
milhões de reais, 5 milhões reais, eles nem querem a emenda. Então, essas emendas criaram um problema para os Estados
pequenos e está criando outro problema para os nossos Estados. Por quê? Semana que vem vão estar nesta Casa mais
de 300 Prefeitos do Rio Grande do Sul, que vêm para cá buscar emenda de bancada. Criou-se uma expectativa. Como
coordenador da bancada gaúcha, já recebi este ano pedidos da ordem de 5 bilhões de reais — 5 bilhões de reais! São mais
de cem pedidos de emendas. Então, criou-se uma expectativa.

Eu sou do Governo. É lógico que para o Governo isso é muito interessante, pois tirou dos Ministérios a pressão. E a pressão
ficou toda aqui dentro. Sabem o que vai acontecer? Uma grande frustração para os hospitais, para os Prefeitos. Vejam só
na semana que vem. Eu não sei como vai ser essa quantidade de gente nos corredores. Sinceramente, nós estamos fazendo
um urubu de algo que era para ser um beija-flor.

Senador Izalci, eu acho que nós precisamos mudar este sistema: ou é emenda de infraestrutura ou se transforma em
emenda individual, pega esse dinheiro e passa. Nem é essa a discussão. Não estou querendo tirar dinheiro de Roraima,
do Amapá, do Acre. Não é isso. Para eles é pouco também. Duzentos milhões para um Estado não faz nem cócegas para
as necessidades que esse Estado tem. Só que a expectativa criada é absurda perante o valor que temos. Sinceramente,
acho que está dando mais dor de cabeça para os Parlamentares do que aquilo que imaginávamos, que poderíamos ajudar
o Estado a criar infraestrutura através de emendas estruturantes.

Essa é a minha contribuição. Acho que, se terminassem com essas emendas, nós faríamos um grande favor para os
Deputados e os Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Obrigado, Deputado Giovani Cherini, do Rio Grande do Sul.

Eu quero declarar que estão encerradas as inscrições, até porque ainda temos quatro inscritos e precisamos iniciar a Ordem
do Dia no Senado.

Com a palavra o Deputado Hugo Leal, representante do Rio de Janeiro.

O SR. HUGO LEAL (PSD - RJ) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Senadores, Deputada Adriana, parabéns por trazer
esse tema ao debate.

Eu ouvi atentamente todas as manifestações. Presidente, é importante que possamos distribuir as apresentações feitas hoje
pelo Volpe e pelo Eugênio, para que as pessoas possam ler o que eles estão colocando aqui. No brevíssimo histórico, eu
não vou entrar nessa pauta, ganhando mais ou ganhando menos. Mas, para entrar nessa pauta, as emendas de bancadas
começaram com o RP 2. E o RP 2 tem um dispositivo na Resolução n° 1, de 2006, no art. 57, que prevê que esse valor é de
25% das emendas para bancada estadual. Determina-se ali que o valor é de 50% com os critérios do FPE, 40% na média
histórica e 10% pela população. Há um critério. Trata-se do critério de emenda de bancada, que virou RP 2. E, quando o
RP 7 se transforma em emenda impositiva, não se estabeleceu critério.

Então, nós temos aí uma falha! Não é só uma interpretação de quem ganha menos ou de quem ganha mais, até porque a
discussão aqui seria do pacto federativo. Essa, sim, teria que ser a discussão mais aprofundada, e não se limitar à questão
das emendas de bancada. Quanto ao pacto federativo, eu quero lembrar que recentemente nós já tivemos uma discussão
sobre essa matéria.

Falo um pouco com o Deputado Giovani Cherini e também com o Senador Marcelo Castro, de quem eu tenho honra de
ter sido colega na Câmara dos Deputados. De 2009 a 2019 fui coordenador da bancada do Rio de Janeiro e participei de
todos os debates. Até então, eram debates, às vezes, infrutíferos, porque ninguém executava essas emendas. Isso era para
passar para um debate, a partir de 2020, de emendas impositivas. Então, eu já vi isso. Esse debate não é desprezível, é
um debate necessário. Primeiro, ela já está regulamentada, vamos deixar claro, na Resolução n° 1, de 2006. Segundo, nós
precisamos regulamentar também o RP 7. Apenas isso, Senador Izalci.

Esse debate sobre quem ganha menos ou quem ganha mais já é uma discussão, repito, do pacto federativo. Mas tem que
haver um tipo de critério. O que hoje não há é um critério de distribuição equânime. Essa distribuição equânime não pode
acontecer, senão nós vamos nesta discussão: na emenda de bancada, somando emenda de bancada e emenda individual,
São Paulo é quem ganha mais e Rondônia é quem ganha menos. Mas se você pegar as emendas de bancada, como tem
acontecido normalmente, e dividir pelo número de Parlamentares, um Deputado de Rondônia vai indicar 44 milhões de
reais e um Deputado do Rio de Janeiro, ou que seja de um Estado maior, como São Paulo, vai indicar 23 milhões de reais,
ou seja, 17 mais 6, se for uma divisão equânime ou um pouco menos. Está errado, falta critério. Enquanto houver falta de
critério, nós vamos para um debate que não é racional, mas um debate do ponto de vista desse desequilíbrio.
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Portanto, eu quero chamar V.Exas., nesta oportunidade, para estabelecermos o critério das emendas RP 7 da mesma forma
como no RP 2. Acho que, com isso, podemos iniciar um debate muito mais qualificado, muito mais razoável e que tenha
fundamento. Todas as vezes que nós deixamos e temos ausência de critério, o debate acaba se tornando infrutífero.

Mais uma vez, eu agradeço e parabenizo a Deputada Adriana Ventura por trazer o tema deste debate. E nós temos que,
efetivamente, fazer o seu enfrentamento. Parabéns, Senador Izalci, pela condução dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Obrigado, Deputado Hugo.

Passo a palavra à Deputada Professora Dorinha.

O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB - MG) - Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Pois não.

O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB - MG) - Quero me inscrever na sequência, Presidente Izalci. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Eu já tinha encerrado as inscrições. V.Exa. já estava inscrito.

O SR. HUGO LEAL (PSD - RJ) - Ele foi chamado e não estava presente.

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Deputado Domingos, será um prazer ouvi-lo. Já lhe passo a palavra,
após a fala da Deputada Professora Dorinha.

O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB - MG) - Obrigado.

A SRA. PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE (DEM - TO) - Sr. Presidente, na verdade, eu me sinto
contemplada com algumas falas. Eu penso que o debate e o princípio não podem ser nessa lógica.

Sinceramente, Deputado Alexandre, fiquei bastante incomodada com o tom de sua fala. Eu estava assistindo à apresentação
dos consultores e acho que o eixo não é esse. Eu penso que nós temos que discutir Estados como o meu Estado, que é
pequeno. No Estado do Tocantins, nós só temos FPE. Para as obras estruturantes, a condição de se fazer um trabalho, a
emenda de bancada faz um enorme diferença.

No meu Estado, pelo menos, fazemos uma ação discutida na bancada, e o nosso recurso vai para a construção de uma ponte,
como é o caso de Xambioá, que é uma ponte estruturante para Tocantins e o Pará; vai para a construção do campus da
universidade; vai para a saúde. Todos os anos nós concentramos recursos de saúde para ajudar todos os nossos Municípios.

O Tocantins não tem de onde tirar recursos. Nessa lógica, eu tenho muito receio de seguirmos um caminho que parece
que nós vamos ter Deputado de primeira linha e de segunda linha, aquele que pertence a um grande Estado e os que são
de Estados menores.

Eu, para me eleger no meu Estado, preciso de 50 mil votos, que é proporcional ao tamanho do meu Estado. Mas nem
por isso eu tenho menor representatividade do que um Deputado que teve 500 mil, ou 200 mil, ou 300 mil votos. Eu não
me sinto nesse formato.

Da mesma forma, há a sua fala sobre a questão da saúde. No Tocantins, não só eu como outros Parlamentares mandamos
recursos todos os anos de emendas para Barretos. Nós estamos construindo um hospital em Barretos, no nosso Estado.
Nenhum Estado se sente confortável em precisar mandar todos os seus pacientes para um hospital em São Paulo. Por isso,
não justifica dizer que São Paulo precisa mais ou menos, até porque São Paulo tem muitas outras opções.

Mas eu não quero ficar na discussão com esse eixo. Precisamos de regulamentação para definirmos critérios às emendas
de bancada: o tipo de destinação e as prioridades. Se começou uma obra, ela precisa ser concluída. Temos de avançar
para haver critérios que vão no sentido constitucional e distributivo, olhando para quem mais precisa de ajuda. Eu não me
furto a esse debate. Só não pode ser um debate que diga que não precisamos de tanto dinheiro, ou que, no caso de Estados
menores, estamos rateando o dinheiro como emenda pessoal.

É lógico que nós temos 15 emendas, como todos têm. Precisamos fazer esse esforço de coletividade. Nós ouvimos as
instituições. Fizemos agora um recurso para fazer uma sede da Defensoria nos Municípios. Colocamos recursos para
ônibus escolar. Enfim, acho que esse critério de debate, no caso da minha bancada, acontece.

Provavelmente o Deputado Alexandre Leite falou, a partir de uma vivência ocorrida em algum Estado, sobre um grupo
isolar outro grupo dentro da bancada. Eu não estou dizendo que isso não acontece. Eu acho que amadurecer critérios e
definir prioridades e desenhos é importante. Nós vivemos isso no Salário-Educação.

Hoje o Salário-Educação está concentrado em São Paulo, Rio de Janeiro, em poucos Estados, pela natureza da coleta e de
como ele precisa ser atribuído. Acho que tudo isso passa por uma questão de reforma tributária, o que não temos, porque
não conseguimos avançar.
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O meu mandato tem valor igual ao dos outros. O meu Estado precisa muito, Deputado Alexandre. Eu sei que V.Exa.
estava colocando o tamanho do universo que é São Paulo. Para nós, a emenda de bancada faz, sim, uma enorme diferença
na execução de obras das quais infelizmente não temos garantia.

No meu primeiro mandato, as emendas de bancada não eram impositivas. Eu lembro que, pela primeira vez — o meu
partido, o Democratas, era oposição ao Governo —, consegui liberar um recurso para a construção de um hospital
universitário no meu Estado. Foi uma enorme diferença. Foram 15 milhões de reais ou 19 milhões de reais. Mas as emendas
impositivas eram decorativas. Aí valia o poder político do Parlamentar, que ia atrás do Governo para conseguir negociar
e liberar a emenda impositiva. Acho que ela tem uma característica importante.

O Deputado Giovani Cherini falou que gostaria de estar num Estado pequeno. Eu não gostaria. Gostaria que o meu Estado
fosse rico. Eu gostaria que o meu Estado não precisasse dos recursos de bancada para construir pontes, para construir
hospitais, para fazer asfalto, para fortalecer as universidades. Mas essa é a realidade do meu Estado. Fora o FPE e o FPM,
nós não temos outra forma de arrecadação. Trata-se de um Estado enorme, jovem, que tem tudo para ser feito, mas não
tem outra fonte. É lógico que eu digo em termos de recurso.

As emendas de bancada têm uma importância estratégica. Agora, eu topo discutir critérios, desenhos e formatos, topo
verificar como avançarmos, topo ver se há alguma proporcionalidade. Eu só acho que, no encaminhamento, não pode haver
esse tom de "somos grandes" e "nós gastamos mais". Mas entendo também que não foi simplista assim a fala de V.Exas.

Podemos avançar nessa construção, inclusive, de continuidade de investimento e até de definição de áreas estratégicas.
Acho que o debate cabe nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Obrigado, Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende.

Tem a palavra o Deputado Domingos Sávio. (Pausa.)

O SR. ALEXANDRE LEITE (DEM - SP) - Senador Izalci, só quero dizer aos colegas que eu deixei à disposição, no
chat, a proposta de regulamentação específica para a área da saúde. Ela está no chat.

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - O.k. As apresentações também estão disponíveis para todos os
Parlamentares no site da Comissão.

Tem a palavra o Deputado Domingos Sávio.

O SR. DOMINGOS SÁVIO (PSDB - MG) - Presidente Izalci, obrigado por me dar a palavra. No momento em que
V.Exa. me chamou, por alguns minutos, eu tive que estar também atento a uma reunião simultânea, mas acompanhei
praticamente 100% do debate.

Quero cumprimentar a Deputada Adriana pela iniciativa. Esse debate não é novo. Eu já trouxe esse tema mais de uma
vez. Eu poderia ficar aqui falando do tanto que é injusto desconsiderar o aspecto populacional na hora de distribuir o
Orçamento, que é de todos os brasileiros.

Eu poderia ficar aqui falando, por exemplo, de Minas Gerais, que é um Estado populoso e que proporcionalmente está
ficando em 26º lugar, mesmo quando são computadas as emendas individuais de uma bancada grande. Mesmo quando
são computadas as individuais e as de bancada, nós ficamos lá em 26º lugar. E somos a segunda maior população do País.

Portanto, fica fácil entender que, do ponto de vista per capita, nós temos uma distribuição perversa com os mineiros.
E Minas Gerais não é o Estado mais rico. Basta ir às regiões pobres, com IDHs baixíssimos, o que existe também em
Minas Gerais. Mas eu não vou me alongar nesse aspecto, porque esse seria um debate razoável para se fazer com toda
a população brasileira.

Eu quero me dirigir aos colegas Parlamentares, especialmente os dos Estados de menor população. Não existe Estado
menor ou maior do ponto de vista de importância. Pode até haver menor em termos de extensão geográfica e menor em
termos populacionais. Isso tem que ser levado em conta, é claro, mas todos são importantes.

Eu quero me dirigir a V.Exas., colegas, primeiro para dizer do meu respeito e do meu entendimento de que nenhum de
nós deve ter uma posição radical nisso. Aqueles que fazem parte dos Estados que, com a regra atual, estão se sentindo
prejudicados — eu já fiz essa análise — conseguem somar maioria para votar no plenário uma mudança nesse conceito.

Se formos considerar simplesmente a formação da maioria, então, vamos brigar para votar estritamente por população,
levando em conta que o dinheiro é de todos os brasileiros. Pobre e rico têm em todos os Estados. Eu não defendo essa tese.
Eu defendo a tese de que temos que levar em conta, pelo menos em parte, pelo menos em 50%, a questão populacional
e que temos que levar em conta a realidade, a renda per capita, o IDH, para distribuirmos o restante, fazendo algo que
seja justo.
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O que não é justo é querer tratar de maneira igual, dividindo em valores iguais, situações absolutamente desiguais. Isso
está gerando algumas coisas perversas.

A última pessoa que se manifestou, a quem eu admiro profundamente, minha colega Dorinha, que é uma das Deputadas
mais brilhantes que nós temos no Congresso, ela fez uma referência com a qual eu concordo 100%. Como ela falou, nós
não podemos ter Deputado de primeira e Deputado de segunda.

Mas, sabe, Dorinha, infelizmente, o que está acontecendo? Seguramente, não é o caso do Tocantins — que você acabou
de dizer que não é, e eu confio em você —, mas temos alguns Estados em que o Deputado se apropria da emenda de
bancada e, na verdade, ele está distribuindo, para atender as suas bases, 50 milhões de reais por ano.

Isso, além de criar um Deputado de primeira, que tem 50 milhões de emenda impositiva, e um Deputado de segunda —
que viram os Deputados mineiros, baianos, paulistas, gaúchos e vai por aí afora, que vão ter um terço desse valor, e isso é
um absurdo —, isso gera, lá naquele Estado também, um ambiente que não é muito democrático, porque você passa a ter
um Legislativo que é Executivo ao mesmo tempo. E aí, o ambiente democrático, para a disputa eleitoral — e eu já ouvi
isso em alguns Estados —, fica praticamente intransponível.

Aí, é uma guerra absolutamente desigual alguém ter, num Estado de população relativamente pequena, com pouco mais
de uma dezena, duas ou três dezenas de Municípios, algo próximo de 50 milhões de reais para distribuir. Aí, ele consegue
botar mais dinheiro no Município, às vezes, do que o orçamento da Prefeitura.

Então, esta realidade não pode continuar se sustentando. Vamos fazer um debate interno maduro, enfrentar isso, criando
uma regulamentação justa, levando em conta a população, mas levando em conta também IDH, renda média per capita da
população, renda média fiscal da população — qual é a arrecadação daquele Estado —, para acharmos uma distribuição
justa do orçamento brasileiro, se não, este assunto vai acabar indo para as ruas e vai gerar indignação.

Hoje, isso já está gerando indignação nas bancadas. E não dá para vir com essa conversa de que porque o Estado é menor,
tem uma bancada menor, ele é mais pobre do que o outro, que tem uma bancada maior e uma população maior. Este
argumento é extremamente frágil, a começar pela nossa Capital — e está aí o Senador Izalci, que é brilhante. Eu não vou
querer nunca que ele defenda a mudança na regra — se não, os brasilienses, os eleitores dele, vão achar estranho —, mas
peço que ele compreenda que este assunto tem que ser enfrentado.

Não dá para falar que a população de Brasília e que o IDH do Distrito Federal é menor do que o IDH lá do Norte de Minas.
Não dá para falar que nós estamos diante de um critério segundo o qual, por ser uma população menor, a população é
mais pobre do que a do Estado maior. Esta regra não é verdadeira, ela não se sustenta.

Então, eu queria concluir fazendo este apelo. Vamos tentar construir um consenso entre nós, até porque, como disse o
Deputado Hugo, a regra legal já existe. A regra legal, que foi lá de 2006, não é para distribuir de forma igual, não. Quando
as emendas não eram impositivas, Estados de maior população tinham direito a apresentar um número maior de emendas,
já dentro de uma premissa de que tem problemas a mais para enfrentar, em função de uma população maior.

Então, nós temos que regulamentar isso — e regulamentar de uma maneira equilibrada. Na minha opinião, no mínimo,
50% do que for destinado para emenda de bancada impositiva seriam proporcionais à população. Para os outros 50%,
temos até que ouvir os Estados hoje que os perderiam, talvez, havendo até um período de transição. Mas continuar assim
é insustentável.

Eu acho que este assunto vai extrapolar os limites da Câmara e vai cair naquela situação de levar o problema para discutir
no Supremo, de levar o problema para discutir lá fora, por incapacidade nossa de resolver um problema que tem que
ser resolvido no Parlamento e que hoje está sendo conduzido equivocadamente, inclusive desrespeitando a lei. Esta é a
minha opinião.

Reitero essa posição, com muito respeito aos colegas que obviamente vão defender os seus Estados. Se, ao mudar a regra,
vai diminuir um pouco o valor, esse colega vai dizer "não". Mas pensem bem antes de dizer "não", porque, se vocês se
radicalizarem de um lado, seremos obrigados a nos radicalizar do outro e, talvez, formar uma base de Maioria para uma
mudança que seja baseada só em população, com o que pessoalmente não concordo.

Esta é a minha contribuição, Presidente, reiterando meu respeito a V.Exa. Compreendo a sua posição como brasiliense
e como mineiro que é.

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Por enquanto, eu só estou presidindo, Deputado Domingos. Eu nem
manifestei publicamente a minha posição, mas é uma questão séria, e estamos aqui para debatê-la. Acho que merece um
debate, sim, pois é um assunto muito sério que está sendo discutido aqui.

Agradeço e parabenizo V.Exa.
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Passo a palavra para o Senador Carlos Fávaro, do Mato Grosso. (Pausa.)

Para finalizar, então, está com a palavra a nossa querida Deputada Adriana, autora do requerimento de discussão.

A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - Obrigada, Presidente Senador Izalci Lucas.

Na verdade, eu queria agradecer também, porque, como eu disse no início desta audiência pública, o objetivo é debater,
adotar e pensar em um critério justo. Não se quer tirar dinheiro de ninguém, mas é um debate que está em aberto.

O Senador Marcelo Castro falou que isso é matéria vencida. Não é matéria vencida, Senador. Tanto não é matéria vencida
que a discussão de divisão igual de emenda de bancada foi feita por meio de uma instrução normativa, o que é irregular.
Nós discutimos isso na CMO. É irregular, foi feito de maneira irregular, sempre sob o argumento de que não há tempo.
Então, já está na hora de discutirmos.

Eu entendo a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende e o Deputado Tiago Dimas, quando eles falam: "Olhem,
nossos Estados precisam". Não estamos discutindo isso. Precisamos discutir qual é o critério, principalmente porque o
conceito original de uma emenda de bancada — para a maior parte das bancadas — foi completamente desvirtuado. Muitas
não estão sendo utilizadas para obra estruturante.

Eu gostei de ouvir a Deputada Professora Dorinha dizendo que, no Tocantins, vocês utilizam para obras estruturantes.
Em São Paulo, também, a bancada inteira destinou conjuntamente as emendas de bancada. Mas, na verdade, há muitas
bancadas — isso é público, estávamos inclusive com o coordenador da bancada do Rio Grande do Sul — que dividem
e usam emenda de bancada como emenda individual.

Aí eu pergunto: cadê a justiça? Por que um cidadão da Bahia, que inclusive é um Estado que tem o IDH bem mais baixo,
é superpopuloso, vale menos que outro cidadão de outro Estado do Norte? Isso não faz o menor sentido. Todo brasileiro é
igual, assim como todo Parlamentar é igual, porque, se for para desvirtuar emendas de bancada, que ela seja transformada
em emenda individual, como é feito.

Daí, o Parlamentar de um Estado que tem poucos Deputados, que tem 8 mais 3 Senadores, pode ter 20 milhões em emendas
— eu estou falando isso, porque eu sou de São Paulo, está bom? —, enquanto um Deputado de São Paulo tem 2,8 milhões.
Então, não é certo um ter 20 milhões e o outro ter 2,8 milhões. Devemos, portanto, transformar isso, por meio de uma
coisa clara, um critério transparente. Ou, então, vamos discutir desigualdade, vamos destinar uma parte maior para outros
Estados.

Mas vamos lembrar também que, quando eu aqui venho falar do Estado de São Paulo, eu estou falando de um Estado
que recebe o Brasil todo. Eu também estou pedindo aqui para todos que moram em São Paulo, para todos do Piauí que
moram em São Paulo, para todos do Amazonas que moram em São Paulo. Cidadão brasileiro é cidadão brasileiro, nós
não temos cidadão de primeira e segunda categoria.

Então, eu fico muito chateada quando começam a adjetivar e falar de honestidade e de egoísmo. Eu acho que muito pior
do que isso são regras não claras, regras não transparentes. Este debate está em aberto, sim. Não é matéria vencida, não é
matéria vencida. E nós precisamos ter um projeto de resolução para resolver isso de uma vez, discutir de forma clara.

Eu acho que os estudos que a Consultoria de Orçamento trouxe, em relação às desigualdades, podem nos ajudar. Há vários
critérios que nós podemos discutir. O que não dá é para ficar em um lenga-lenga, falando que a matéria está vencida,
quando não está. Nós precisamos adotar um critério justo. Mas não dá para fingir, brincando de faz de conta, que é uma
emenda de bancada, quando, na verdade, muitos a utilizam como emenda individual.

Cadê a isonomia do cidadão brasileiro? Cadê a isonomia dos Parlamentares? A Deputada Professora Dorinha Seabra
Rezende falou aqui de Parlamentares de primeira e segunda categoria. Já é assim, Professora Dorinha; já é assim. Então,
não temos critério. Precisamos assumir isso e resolver da melhor maneira. A Casa vai resolver, depois o Senado vai
resolver.

Não estou aqui para tirar dinheiro de nenhum Estado. Se há um critério que não me move, este é o egoísmo. Mas eu
gosto de transparência.

E só quero citar aqui um ponto que trouxeram quando falaram de transferência especial. Eu acho que esta Casa pode fazer
o que ela quiser, desde que haja transparência, porque nós estamos lidando com o dinheiro público aqui.

Então, mesmo aqui nesta Comissão Mista de Orçamento, eu apresentei uma emenda na LDO para dar transparência para
as transferências especiais. Eu não fui apoiada, ela foi rejeitada. Então, a minha questão é que nós precisamos parar de
brincar de faz de conta. Esse é o único ponto.

Eu agradeço muito a todos que participaram. Acho que esse é o início de um grande debate, que precisa ser feito. Não é
matéria vencida. Nós aqui, principalmente em ano eleitoral, precisamos ter um tratamento isonômico dos cidadãos, dos
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Parlamentares. Então, se a emenda de bancada é para obra estruturante, vamos parar de brincar de cada um utilizar como
quiser, para agradar aqui e ali. Portanto, vamos ser honestos. Eu só estou pedindo transparência e critério claro, mais nada.

Eu agradeço a V.Exa., Senador Izalci Lucas, pela sua Presidência, pela sua boa vontade aqui com todos nós. Eu gostaria
de saber, inclusive, a sua opinião. E eu gostaria de sugerir que o senhor propusesse uma outra audiência, para que
fossem chamados também os Estados menores. Eu aguardei a indicação de outros Parlamentares, para que mais pessoas
participassem, mas, infelizmente, isso não ocorreu. Eu chamei Bahia e São Paulo, justamente por essa questão da isonomia,
e outros Parlamentares não indicaram.

A minha sugestão é que limitemos as emendas de bancada estadual a uma emenda ou três, como era anteriormente, para
evitar esse problema, essa discussão sobre divisão individual e uso indevido.

Então, essa é a minha sugestão. Aguardo uma nova audiência e agradeço imensamente. Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Bem, eu quero aproveitar para dizer que qualquer assunto,
principalmente na área orçamentária, é um assunto que deve ser debatido. Aqui é o Parlamento, e temos que discutir
realmente o que é melhor para o Brasil, o que é melhor para o Estado, para o Município.

Então, eu tenho mais é que parabenizar a Deputada Adriana Ventura pela iniciativa. É evidente que todos tiveram a
oportunidade de indicar os seus convidados, mas não o fizeram. Acho que este assunto merece ainda ser debatido.

O espírito da criação da emenda de bancada foi brilhante, porque projeto estruturante é fundamental e é disso que o Brasil
precisa. O Brasil precisa definir melhor o seu projeto, o seu planejamento, as suas obras estruturantes, obras que podem
garantir o futuro e não apenas a próxima eleição. Então, tudo isso tem que ser discutido.

Portanto, eu parabenizo a Deputada. É evidente que tudo o que for prejudicial ao meu Estado deve ser por mim debatido
e eu devo ser contra. Mas não me nego, em momento algum, a discutir.

A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - E é o que eu estou fazendo agora.

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Exatamente. Temos, inclusive, situações de apresentação de emendas
que nem sequer são executadas, por questões políticas. Enquanto isso, nós estamos aqui discutindo recursos...

Eu posso dizer aos senhores que, aqui no DF mesmo, eu destinei 35 milhões para as escolas, e até hoje o Governador não
repassou — e não vai repassar, pelo que ele disse. Já tive que recorrer ao Ministério Público para isso.

Então, cada Estado tem uma realidade.

Portanto, parabenizo a Deputada pela iniciativa. Vamos continuar a debater o assunto nesta Comissão. Acho, inclusive,
que este assunto precisa ser também debatido no Senado, porque lá é a Casa da Federação. Mas a Comissão Mista do
Orçamento é o fórum mais adequado.

Então, parabenizo a todos. Agradeço muito a participação dos convidados e, como não há nenhuma pergunta — até porque
foram bastante esclarecedoras as apresentações —, declaro encerrada esta reunião.

Obrigado.
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