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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 11 de Novembro de 2021
(Quinta-Feira)

Às 14 horas

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Declaro iniciada a 9ª 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 o Requerimento nº 26, de 2021, da CMO, de autoria da Deputada
Adriana Ventura, aprovado na 9ª Reunião Deliberativa Extraordinária, para tratar sobre emendas do Relator-Geral do
Orçamento da União.

Informo que a reunião ocorre de forma semipresencial: pode haver Parlamentares presentes no plenário e Parlamentares
participando de forma virtual, pela plataforma Zoom. Informo, ainda, que há convidados participando de forma virtual.
Anunciarei o nome dos convidados em seguida.

O Gabinete do Procurador-Geral da República enviou um e-mail agradecendo o convite e informando que o Ministério
Público Federal não pode enviar um representante.

Convidamos o Sr. Eugênio Greggianin, Diretor de Coordenação de Legislação e Normas Orçamentárias e Consultoria
do Orçamento de Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados; o Sr. Aritan Borges Avila Maia, Consultor de
Orçamento da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal; o Sr. Daniel Veloso Couri,
Diretor do Instituto Federal Independente do Senado Federal — IFI; o Sr. Alessandro Aurélio Caldeira, Secretário de
Macroavaliação, do Tribunal de Contas da União; a Sra. Tânia Lopes Pimenta Chioato, Secretária de Controle Externo
de Aquisições Logísticas, do Tribunal de Contas da União; e também o Sr. Gil Castello Branco, fundador e Secretário-
Geral da Associação Contas Abertas.

Conforme estipulado no art. 94, §§ 2º e 3º, do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com art. 256, § 5º, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, terminada a apresentação dos expositores, os Srs. Parlamentares inscritos
para interpelar 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.

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

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

A lista de inscrição para o debate está aberta.

Passo a palavra imediatamente para a autora do requerimento, a nossa querida Deputada Adriana Ventura.

A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - Obrigada, Sr. Presidente Senador Izalci Lucas, pela disponibilidade,
pela condução e pela possibilidade de realizarmos esta audiência pública, que é tão importante para a sociedade brasileira
sobre um tema muito relevante, o Orçamento da União, o Orçamento do nosso País.
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Eu gostaria de enfatizar que o objetivo desta audiência pública é realmente trazer luz e debater de forma madura as emendas
de Relator. Essas emendas de Relator têm sido muito questionadas e muito criticadas, e, na minha visão, com toda a
razão, porque nós precisamos discutir qual é a melhor forma e como dar transparência ao Orçamento, até porque nós,
como políticos, Senador — V.Exa., como Senador, e eu, como Deputada Federal —, temos o nosso papel de fiscalizar o
Executivo, cuidar do Orçamento e fiscalizá-lo. E esse Orçamento, nós não o temos fiscalizado e não temos como fiscalizá-
lo, em virtude da falta da transparência. Na verdade, o objetivo desta audiência pública — e foi o que gerou a reunião —
é trazer todos para discutir, os especialistas, até para falar tecnicamente.

Depois que passamos a ter como impositivas as emendas individuais, que desde 2015 são impositivas, e as emendas de
bancada, que desde 2019 são impositivas, nós sabemos sobre as emendas de Relator, as RP 9, nós não sabemos, na verdade,
quem são os beneficiários, como são escolhidos, quem os escolhe, quais são os critérios. O Relator indica tudo. Mas,
informalmente, nós não sabemos quem escolhe. Nós não sabemos quais são os critérios que são utilizados para os valores,
nós não sabemos. Essa falta de transparência, essa falta de eficiência na alocação, nós não temos como fiscalizar. Nós já
fizemos aqui um seminário em que ouvimos que isso traz vários problemas para o nosso País, porque mostra claramente
— isto está inclusive nos relatórios que o Tribunal de Contas da União — TCU trouxe, e espero que os apresente hoje de
novo — que não há critério, que não há como fiscalizar, que não se consegue identificar por que um Município recebeu
tanto per capita e o outro, tanto per capita. Portanto, o objetivo desta audiência pública é realmente construir.

Atualmente, até com a recente decisão da Ministra Rosa Weber, nós temos que dar uma solução, uma vez que, com a
liminar, está tudo parado. Muitas obras estão paradas. Ontem, aqui na Comissão, os Parlamentares manifestaram essa
preocupação com esse prejuízo das obras paradas. Como faremos? Nós também temos que discutir as soluções.

Eu agradeço imensamente a todos os nossos convidados.

E há um último ponto sobre o qual eu gostaria de falar: o que me motivou a requerer esta audiência pública foi que a
sociedade civil tem-se manifestado com preocupação sobre esses tipos de emendas de Relator. Eu estou de posse de uma
nota pública por meio da qual quase 40 entidades da sociedade civil se manifestam, vários institutos, várias associações.
O último parágrafo, que não lerei inteiramente, mas somente uma parte, para que se entenda o teor do texto, diz assim:

(...) Não se pode admitir, no entanto, que o mecanismo em comento seja utilizado para beneficiar
individualmente agentes públicos apenas a partir de seus interesses político-eleitorais, em detrimento
de toda a população que sofre com a ausência de investimentos financeiros e se encontra à mercê das
mudanças legislativas pautadas por expedientes antidemocráticos.

E tenho aqui outra nota, uma nota pública da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e
Orçamento — ASSECOR, da qual vou ler só o último parágrafo, também, para que os senhores entendam o teor do
documento:

A Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento — ASSECOR acredita
que o trato republicano dos recursos públicos é fundamental para o fortalecimento da nossa ainda jovem
democracia.

Em vista disso, nos manifestamos favoravelmente a que se dê ampla publicidade às emendas parlamentares
em RP9, informando à sociedade, ao menos, os beneficiários, os critérios para a escolha das despesas, os
objetos do gasto e as empresas contratadas para a sua execução. Como servidores de Estado especialistas
no tema, estamos prontos para contribuir na tarefa de dar transparência a esses dados e informações.

Isto só reitera que o que nós queremos com esta audiência pública é construir. De maneira nenhuma é objetivo desta
audiência criminalizar alguém, nem dar palanque, mas construir, discutir como resolver essa questão tão debatida, tão
falada, a do ''orçamento secreto'' ou outras denominações.

Eu vou devolver a palavra a V.Exa., Senador Izalci Lucas, antes agradecendo a esta Comissão a abertura para o debate,
para que a nossa democracia se fortaleça. Obrigada.

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

Ao mesmo tempo em que parabenizo V.Exa. pela iniciativa, eu não poderia deixar de registrar — eu, que tive três mandatos
como Deputado Federal, e agora exerço mandato como Senador — que essa questão do Orçamento é uma evolução, na
Comissão Mista. Eu me lembro muito bem de que, no primeiro e segundo mandatos, quando eu era oposição ao Governo,
naquela época nós não tínhamos emenda impositiva, nem individual nem de bancada. Portanto, aproveito a oportunidade
para este esclarecimento. Na minha época, quando eu entrei, não havia isso. Eles tinham lá uma televisãozinha, e a cada
discurso que você fazia contrário ao Governo, vinha uma cruzinha e um pequeno xis. Ou seja, durante o meu mandato na
Câmara, eu praticamente não tive nenhuma emenda impositiva, porque não existia isso. Então, não tinha emenda. Mas
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fomos evoluindo, e foi bastante republicana essa iniciativa da emenda impositiva individual, onde todo Parlamentar tem
uma parcela para atender os Municípios.

Portanto, é bom que se esclareça que os Parlamentares conhecem bem as bases. Não são os tecnocratas ou os burocratas,
que estão no ar-condicionado, que conhecem exatamente qual é a realidade lá na ponta. Isso é exatamente a representação
dos Parlamentares. Portanto, foi uma iniciativa muito importante. Nós tínhamos aprovado já em 2016, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias — LDO, e depois transformamos em lei. E depois, na sequência, já em 2019, aprovamos a emenda de
bancada, que foi criada exatamente para aqueles projetos estruturantes.

Por isso, a participação na Comissão Mista do Orçamento é muito importante. Eu louvo os vários Parlamentares que
participam aqui ativamente, defendendo os interesses do seu Município, evidentemente. Então, digo isso somente como
esclarecimento, porque muitas vezes se criminalizam as emendas, e as emendas, na prática, republicanamente falando,
vão para o Município. É evidente que cabe exatamente a nós Parlamentares fiscalizar, e cabe ao Executivo executar.

Também quero registrar, agora como 2º Vice-Presidente da Comissão, que desde o início, quando assumimos esta
Comissão, sob a Presidência da Senadora Rose de Freitas, uma primeira questão foi levantada, e é um compromisso.
Houve um início de conversa, já neste Orçamento que nós vamos ainda aprovar, de que realmente nós precisaríamos
ter mais transparência, mais descentralização, para não ficar na mão de uma pessoa só, e também democratização. São
assuntos que têm tudo a ver com esta audiência pública, que vai subsidiar inclusive uma alternativa para a elaboração
dessas questões todas.

Portanto, faço apenas este esclarecimento, porque é importante, e parabenizo V.Exa., Deputada Adriana Ventura.

Passo imediatamente a palavra ao Dr. Eugênio Greggianin, Diretor da Coordenação de Legislação e Normas
Orçamentárias, da Câmara dos Deputados.

O SR. EUGÊNIO GREGGIANIN - Boa tarde a todos!

Cumprimento o Senador Izalci Lucas, a Deputada Adriana Ventura e os demais colegas.

Vou falar sobre emenda de Relator no contexto do processo orçamentário, em quatro pequenas partes.

Primeiro, falarei sobre a questão controversa em si, que já é conhecida, a liminar; o dimensionamento, ou seja, qual
é o volume de emendas de Relator e como isso evoluiu nos últimos 10 a 15 anos; a análise do papel, do significado
das emendas de Relator, no contexto do processo orçamentário, do processo decisório; a compatibilização das emendas
e também da programação do Executivo, não esquecendo que a questão de fundo é essa possibilidade, diante de uma
programação genérica, de indicar beneficiário. Isso ocorre independentemente de ser emenda de Relator ou programação
de emendas de bancada, de Comissão, etc.

(Segue-se exibição de imagens.)  Essa compatibilidade é a questão para a qual eu mais quero chamar
a atenção e que está sendo um pouco esquecida no debate público, a necessidade de compatibilizar as
transferências discricionárias com as políticas públicas — eu acho que esse é um passo importante,
que deve ser dado; o caráter vinculante ou não, das vinculações. E darei um rápido olhar sobre a
evolução das normas regimentais e como isso poderia agora, diante dos fatos, ser aperfeiçoado.

A controvérsia é conhecida, bastante conhecida. A decisão da liminar foi no seguinte sentido. Um, publicidade aos
documentos encaminhados aos órgãos e entidades federais que embasaram as demandas e/ou resultaram na distribuição
de recursos das emendas de Relator-Geral. Há uma programação, há um órgão de execução, o MDR — Ministério do
Desenvolvimento Regional e tal, e houve indicações. Então, pede-se publicidade das indicações do que o Ministro poderia
ou deveria executar. Dois, providências para que todas essas demandas constem do registro eletrônico em plataforma
eletrônica, que é o SIOP — Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal —, usado já para as
emendas individuais. Três, a medida mais forte, a suspensão integral e imediata da execução dos recursos orçamentários
veiculados por emendas de Relator, na fase em que se encontram. Ou seja, se não está empenhada, não pode empenhar;
se está empenhada, não pode pagar ou liquidar, e assim por diante.

Um antecedente importante para entender o que houve em 2019, 2020 e 2021 é indicado na LDO/2020, onde há uma
tentativa, digamos assim, de tomar as indicações e priorizações das programações. Você tem o Orçamento, aprovado no
Congresso, com aquelas rubricas genéricas que podem ser utilizadas para direcionar recursos para qualquer Município.
Então, você quis dar um caráter vinculante. Isso foi vetado, e o Congresso não derrubou esse veto. Este é um aspecto
importante: as indicações não são vinculantes, como é, por exemplo, de acordo com a legislação, a indicação no trato
das emendas individuais.

Outro artigo importante, que está no meio desta discussão, é um dispositivo antigo da LDO — acho que já tem uns 10
anos ou 15 anos —, que mostrou, já desde aquela época, preocupação com o que fazer com essas programações genéricas
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que servem para transferir recurso para Estado e Município. Não há como, no Orçamento, especificar-se toda a listagem
de Municípios e todo objeto da ação. Às vezes, há lá uma ação que pode servir para aquisição de equipamento, que pode
servir para construção disso e daquilo, etc. Como fazer isso?

O entendimento, então — acho que há uma vontade e acho que a vontade tem que ser neste sentido —, vai no sentido de
evoluir nessa questão da política pública, de construir não um limite totalmente aberto, mas construir faixas, um banco de
projetos ou alguma coisa do gênero. O artigo da LDO diz o seguinte: a execução dessas transferências voluntárias, seja de
emenda de Relator, seja qual for a origem, "fica condicionada à prévia divulgação em sítio eletrônico, pelo concedente,
dos critérios de distribuição dos recursos, considerando os indicadores socioeconômicos da população beneficiada pela
política pública".

O que se quer? Existe um papel, e as transferências voluntárias existem e têm um caráter supletivo, que é conhecido. O
Parlamentar é um excelente observador de onde estão faltando os recursos, uma vez que tem a demanda eleitoral, tem o
retorno eleitoral, e isso é importante. Mas você tem que ter uma visão do País como um todo. Precisa olhar, do ponto de
vista do Município e do cidadão, qual o papel das transferências voluntárias, no sentido de reduzir desigualdades sociais
e regionais.

No eslaide nº 1, eu vou falar sobre o dimensionamento das emendas de Relator.

De fato, procede a observação de que as emendas de Relator, como mostra o gráfico, cresceram muito nos últimos
anos. Esse crescimento do montante relaciona-se... Esse levantamento foi feito com as despesas discricionárias, que são
justamente essas transferências voluntárias, lato sensu, inclusive transferências especiais. Essas emendas representam ou
chegaram a representar quase um quarto das despesas discricionárias de todo o universo do Orçamento da União.

Essa pressão por maior atendimento de recursos das emendas de Relator geraram, inclusive, cancelamentos que foram
questionados. Em 2019, houve cancelamento de pessoal, despesa obrigatória, e na LOA de 2021 também; depois, houve
um recuo, que são os vetos.

Então, este é um ponto importante, que já nos mostra o seguinte: você tem, no Orçamento, dois aspectos de intervenção
decisória, os acréscimos e os cancelamentos. O parecer preliminar — o que, depois, o Aritan vai detalhar melhor — é o
documento mestre, principal, que regula a possibilidade de acréscimo e as possibilidades de cancelamento.

As emendas de Relator, como mostra o eslaide nº 2, vão especialmente, como é conhecido, para os Ministérios da
Integração Nacional, do Desenvolvimento Regional e das Cidades; da Saúde, da Educação; da Defesa; da Agricultura;
da Cidadania, etc...

Bem, no passado, nós tivemos muitas emendas de Relator, nós tivemos emendas de Relator para questões... As principais
questões eram a Lei Kandir, pois havia aquela demanda permanente do Estado de São Paulo, da Lei Kandir; existia também
o problema de equalização dos montantes destinados à saúde, média e alta complexidade; e principalmente, também,
com o aumento real do salário mínimo, foram feitas emendas de Relator para suplementar despesas com Previdência, de
modo a dar condições para que fosse aprovada uma legislação de aumento real do salário mínimo. Isso aconteceu muito
tempo atrás.

No eslaide 3, damos uma ideia de como tem sido a execução.

Esta fotografia é, basicamente, a fotografia da liminar. No momento em que se suspende a execução orçamentária, você
tinha, naquele momento, 21 bilhões e 800 milhões... É relativo à emenda à LOA 2020. Já havia um empenho de 21,4
bilhões, mas um pagamento de 8,13 bilhões, e um "restos a pagar" pago de 3,5 bilhões.

No Orçamento de 2021, havia 16,8 bilhões, já com os ajustes, em função do acerto das despesas obrigatórias; um empenho
de 9,3 bilhões e um pagamento de 3,8 bilhões. Isso, principalmente no Ministério do Desenvolvimento Regional, na Saúde,
na Justiça e Segurança Pública, etc.

No eslaide nº 4, temos o processo decisório. Vamos tentar focar na emenda de Relator e ver o que acontece e quais são
os atores.

O Executivo elabora a proposta inicial. Nós temos aqui, no âmbito do Congresso, os quatro tipos de emenda — individual,
de bancada, de Comissão e de Relator —, que foram se desenvolvendo ao longo do tempo, cada uma com vocação
específica, embora existam algumas sobreposições.

Existe o parecer preliminar, que é um documento importante, que rege especialmente e inclusive as emendas de Relator,
a ação dos Relatores. Isso volta para o Executivo. No caso de programações relacionadas a transferências, o Executivo
recebe indicações. O caráter vinculante ou não da indicação, nós vamos examinar em seguida.

Os órgãos de execução são responsáveis, dentro do princípio da legalidade, por tomar todas as medidas necessárias de
modo a examinar os impedimentos. E um dos impedimentos é justamente a coerência daquela indicação, no caso de uma
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indicação, como o PPA, os planos e os programas. Isso é importante porque, se houver uma indicação que aloque recursos
despropositais num pequeno Município, o Ministério poderia alegar impedimento. Mas, neste caso, a questão é a seguinte:
o que é desproposital?

Então, vem à tona o principal argumento, que nós queremos colocar aqui: a necessidade de melhorar o sistema de
planejamento, de estabelecer faixas por habitante, valores por habitante, faixas mínimas e máximas. Eu não falo de uma
coisa engessada, mas tem que haver um referencial. É claro que todos os Municípios, praticamente, são carentes de ações,
mas existem Municípios mais carentes e outros menos carentes. Por isso é importante, acreditamos, tentarmos evoluir
neste debate para construir uma espécie de menu, um cardápio com mais indicadores. E o próprio Parlamentar receberia
isso e teria esse instrumento, porque ele tem que decidir de forma muito rápida — às vezes, em uma semana ou duas —
e formatar essas indicações.

Depois, nós temos os demais entes realizando o convênio ou o termo de execução descentralizada.

No eslaide nº 5, eu tento me afastar um pouco e olhar o todo, mostrando Executivo e Legislativo, que participam de forma
conjunta do processo decisório orçamentário.

Lembramos que, pegando no início, no Executivo, no PLOA, as emendas direcionam recursos justamente para esta parte
aqui dos investimentos e do custeio finalístico. Uma vez que as despesas obrigatórias já ocupam quase 95%, nós temos o
custeio administrativo, que ocupa aproximadamente 2% ou 3%, e o que sobra é muito pouco, na verdade. Daí a importância
relativa das emendas, do que se pode transferir a Estados e Municípios.

O Legislativo se tornou o principal agente de política pública, uma vez que não sobrou praticamente nada, ou pouco, lá
para o Executivo traçar a sua política. No Legislativo, nós temos, então, esses quatro tipos de emenda. As demandas de
Prefeitos, Governadores, Ministros, bancadas, Líderes e tal surgem no Legislativo. E necessariamente, sem exceção, toda
demanda que surge aqui tem que se transformar numa emenda. Nada entra no Orçamento, nada é incluído no Orçamento
— o Aritan vai detalhar melhor —, justamente porque o sistema que regula entradas e saídas do Orçamento é matemático,
nada entra sem ter uma emenda. Ou é emenda individual, assinada pelo Parlamentar; ou é emenda de bancada; ou é
emenda de Comissão; ou é emenda de Relator. E o parecer preliminar, baseado nisso, tem algumas tarefas. Ele justamente
disciplina os acréscimos e os cancelamentos e traça os limites dos Relatores. Enfim, nós temos a lei aprovada. Quando você
olha a lei, teoricamente todas as rubricas e as programações deveriam ser uma coisa com o mesmo significado normativo
jurídico. Porém, existe uma marcação, que é marcada como RP 9. O RP 9, na verdade, é o indicador do resultado primário.
O zero era despesa financeira; o 1, despesa obrigatória; o 2, discricionária. Com o advento das emendas individuais, o
pessoal aproveitou, porque não queria criar um novo campo, o RP 6 para emenda individual; depois, colocou-se o 7 para
bancada. Notamos que o 8 e o 9 vêm depois, e nós já percebemos um ciclo do orçamento impositivo.

Na verdade, todo o Orçamento, do ponto de vista conceitual, é considerado como impositivo, mas não daquele ponto de
vista conhecido como a possibilidade de indicar beneficiário. Essa possibilidade vinculante só existe no texto quanto às
emendas individuais. Então, as indicações ocorrem, então, nos órgãos setoriais, e você fecha esse ciclo.

Na compatibilização das emendas com o ordenamento, existe um papel das transferências constitucionais — eu queria
mostrar o próximo eslaide. Se nós procurarmos na Constituição, vamos encontrar que os orçamentos, compatibilizados
com o PPA, "terão entre as suas funções a de reduzir as desigualdades inter-regionais segundo critério populacional".
Então, se cada Parlamentar pensa na sua base e se preocupa com a sua base, de forma a manter o federalismo é importante
que se pense também um pouco sobre o todo. Tem que haver uma conciliação entre esses objetivos considerados
fundamentais da República Federativa do Brasil e esse norte que é orientar os recursos discricionários — que são esses
que vêm de emendas e vêm da programação —, no sentido de reduzir desigualdades regionais e setoriais.

Novamente, vem o art. 86 da LDO e pede que o órgão de execução publique previamente os critérios quando as
programações estão relacionadas com transferências voluntárias. Essa necessidade de convergência das transferências
com as políticas públicas torna-se muito importante pelo seguinte: levantamentos preliminares mostram que Municípios
menores — o que já se sabe — recebem, em média e em termos relativos, montante maior de despesas per capita. Até
aí não há problema. O problema é que, considerada a mesma faixa populacional, Municípios com maior PIB per capita,
mais ricos, digamos assim, mais desenvolvidos, recebem valor empenhado por habitantes superior àqueles com menor
PIB per capita. Isso já mostra que, em função, provavelmente, da capacidade técnica da realização de convênios, haveria
uma necessidade de investimento na melhoria dessa capacitação dos Municípios.

O caminho, parece-nos, é mapear as necessidades de políticas públicas em cada Município. Isso é papel do órgão do
Governo, e tem que haver uma relativa estabilidade do Governo Federal no sentido de poder desenvolver uma matriz de
indicadores, de modo que haveria com o tempo uma implantação gradativa de um banco de projetos contendo indicadores
para subsidiar a decisão acerca das transferências. O Parlamentar receberia um banco já mais completo disso, que
permitiria uma avaliação melhor das carências. Então, é essa a linha. Um ponto importante que aparece no final, aqui,
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é o papel dessas transferências especiais. É um instrumento recente. Mostra-se que elas cresceram muito, o autorizado
e o pago — está ali, no finalzinho. E elas têm um altíssimo índice de percentagem de pagamento sobre o autorizado.
Em 2020, as transferências especiais foram executadas em 100%, enquanto as demais, ligadas a emendas individuais, as
demais transferências, não especiais, elas tiveram uma média de 63%, o valor pago. Em 2021, as transferências especiais
tiveram um percentual de pagamento altamente eficiente de 97%; e as demais, de 59%.

Outra distorção que deve ser enfrentada com o tempo e analisada é essa diferença grande que existe entre os Estados e a
média do valor empenhado por habitante, considerados os Municípios de cada Estado, como mostra o gráfico seguinte.

Em relação à indicação de beneficiários, o caráter vinculante ou não, eu queria chamar atenção a diferenças que existem
no caráter vinculante na indicação do SIOP que o Parlamentar faz em relação às demais emendas.

Primeiro, no caso da LDO, essa disciplina decorre do art. 66, § 14, da Constituição, e aparece também na LDO, no art.
74. Existe um limite orçamentário predefinido, e a decisão da partilha entre os Municípios depende apenas de um único
agente político. E existe uma correspondência biunívoca entre essa indicação do limite fixado e a programação indicada.

No caso das demais emendas, a própria Portaria SEGOV nº 6.145, de 2021, determina um caráter meramente sugestivo. E,
de fato, na legislação não se encontram elementos para defender o caráter impositivo ou o caráter vinculante das indicações
das demais emendas, exceto as individuais.

No caso das demais emendas, lembramos que o limite não é predefinido ou encontra-se definido, mas a decisão de partilha
daquele limite depende de mais de um agente político, como acontece, por exemplo, nas próprias emendas de bancada,
que dependem de uma vontade coletiva. Diz assim a Portaria nº 6.145, de 2021: "Caso seja necessário obter informações
adicionais quanto ao detalhamento da dotação orçamentária (...), poderá o Ministro da Pasta solicitá-las ao autor da
emenda". E diz que as informações não serão consideradas vinculantes.

Ainda sobre a indicação, eu queria lembrar que essa expressão já existe no Regimento Interno da Câmara. O que é a
indicação? Qual é a natureza da indicação? Elas estão previstas — não a indicação orçamentária, mas a indicação de
assuntos gerais — está prevista no Regimento da Câmara e no Regimento do Senado. É a proposição através do qual um
Parlamentar sugere a outro Poder — então, é indicativo — a adoção de providência, a realização de ato administrativo.
Ela tem características administrativas: "(...) sugere a outro Poder (...) a realização de ato administrativo".

Outro ponto interessante é que essas indicações do Regimento da Câmara e do Senado são publicadas, por requisito dos
respectivos Regimentos.

Bem, reforçando, todas as despesas públicas constam da LOA, sejam originadas do PLOA, sejam de emendas. Quanto à
questão do "orçamento secreto", a expressão "secreto" tem a ver mais com o nome que se deu a essa falta de publicidade
das indicações, mas as rubricas estavam no Orçamento.

As emendas de qualquer tipo podem incluir ou acrescer recursos.

No caso dessas programações conduzidas por transferências voluntárias, a especificação do beneficiário se dá realmente
durante a execução. Então, o problema é tratar qual o critério que vai ser usado pelo órgão de execução, se ele deve se
vincular ou não, voltando a essa questão.

O eslaide nº 9 mostra os tipos de intervenção. Cada um tem uma vocação. Já é bem conhecida essa matéria.

Lembramos que a Comissão não tem o montante delimitado, mas a própria Resolução nº 1, de 2006, previa que as
emendas de Comissão deviam ter critérios, critérios de política pública. Já se previa isso, justamente para impedir um
direcionamento mais polêmico durante a execução.

Em relação às emendas de Relator — e este é o último eslaide —, eu queria mostrar que a política orçamentária, dentro da
política mais geral e dentro da política econômica e fiscal, gerou diferentes resoluções ao longo do tempo, na Comissão
Mista, em diferentes Governos. Eu tentei classificar alguns períodos, identificar alguns períodos.

Antes da Constituição de 1988, cada ano o processo orçamentário era regulado por um ato do Presidente, não havia
discussão. E é o precursor do parecer preliminar. Nós tivemos um período, após 1988, de inflação, de conflitos numa
estrutura de poder dentro da Comissão, disputa de poder, e se sentiu a necessidade de uma disciplina regimental, que todo
ano era feita. Durante alguns anos, todo ano havia uma resolução. Depois veio a CPI, que verificou os fatos já conhecidos.

Depois nós tivemos uma resolução também importante, a Resolução nº 2, de 1995, em que tivemos a estabilidade
monetária, o Plano Real. Tivemos a crise cambial. Depois tivemos a LRF, um período em que as resoluções absorvem
os relatórios fiscais; a questão do TCU, das irregularidades. A Comissão começou a pesquisar irregularidades, obras
irregulares; criou-se toda uma sistemática para o TCU fazer esse controle.
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Os aumentos de salário mínimo, aumentos reais, inclusive emendas de Relator, traduziram-se num crescimento: cresceu
mais ou menos 5% do PIB a despesa primária, principalmente por causa da despesa obrigatória, e especialmente em função
da Previdência, e especialmente do aumento do salário mínimo. Desde aquela época, o recurso para aumento do salário
mínimo era apreciado aqui.

Nós tivemos uma fase áurea das emendas de bancada, das quais os Governadores se socorriam. Tivemos um período do
PPI e PAC, em que o prestígio das emendas de bancada caiu muito. Não eram mais executadas. O PPI e o PAC passaram
a ter uma proteção de contingenciamento, uma proteção de cancelamento, vários níveis de proteção.

Para encurtar, tivemos mais recentemente, em 2014, em função justamente do elevado contingenciamento, que não era
mais um contingenciamento fiscal, era um contingenciamento sistemático, porque a peça já era superavaliada no início,
já se sabendo que isso traria um contingenciamento... E esse contingenciamento era mais ou menos assim: às vezes,
começava em 100% nas emendas, e em 80% ou 20%, ou bem menos, nas demais programações.

Isso, assim como outros fatores de ordem política, causou um mal-estar. Veio o Orçamento impositivo, que definiu,
teoricamente, um dever de execução. Parecia o fim do mundo, mas, na verdade, diga-se de passagem, não foi, porque
depois os conceitos... Principalmente o fato de se permitir um contingenciamento mais proporcional é importante, assim
como, depois, permitir, o que é uma coisa lógica, que, se houver um impedimento, deixe-se de executar. O gestor não
pode simplesmente, por inércia ou por vontade política, dizer: "Não vou executar", e deixar de executar.

Outro fato importante, nessa questão dos impedimentos, é que se pode trabalhar e trazer as políticas públicas para dentro
dessa análise do impedimento, como o banco de projetos.

Assim nós chegamos até hoje. Depois, tivemos a pandemia e tivemos esta nova crise relativa ao Relator-Geral. Acredito
que se vão encontrar caminhos no sentido de se exigir algum critério, de se definir o montante. A peça-chave é o parecer
preliminar, que é votado antes da apresentação de emendas de Relator.

Passo a palavra, então, ao meu colega Aritan, que vai tentar olhar mais para o Regimento.

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

Passo a palavra ao Sr. Aritan Borges Avila Maia, Consultor de Orçamento do Senado Federal.

O SR. ARITAN BORGES AVILA MAIA - Boa tarde a todos!

Senador Izalci Lucas e Deputada Adriana Ventura, obrigado pelo convite. É um prazer para a Consultoria do Senado poder
participar deste debate, um debate que tem cada vez mais motivado uma discussão a respeito dos temas orçamentários em
geral. Desta vez, a emenda de Relator é a bola da vez. Talvez não se encontrasse uma semana mais propícia do que esta
para discutir as emendas de Relator. Realmente, foi um tiro certeiro.

(Segue-se exibição de imagens.)

Depois dessa passagem bastante abrangente do Eugênio Greggianin, eu gostaria de focar a nossa apresentação e tentar
trazer um pouco mais de atenção inclusive em soluções, em possibilidades de alteração. Vou tentar fazer um histórico
normativo do que efetivamente influencia a atuação do Relator-Geral dentro do Congresso Nacional, o que delimita a
atuação do Relator-Geral no processo de apresentação e aprovação das suas emendas.

Primeiramente, quero tentar estabelecer quais são esses normativos, o que de fato baliza a atuação do Relator. Nós temos,
basicamente, a Constituição Federal, a Resolução nº 1, de 2006, e os pareceres preliminares discutidos e aprovados a cada
ano aqui na Comissão Mista de Orçamento.

Na Constituição Federal, não temos basicamente nenhuma disposição específica sobre Relator-Geral. Os Relatores não
são mencionados. A Constituição não se preocupou com isso, porque, afinal de contas, a Constituição Federal presta-
se às normas mais gerais. Mas, já conhecendo esse histórico — muito bem relatado pelo Eugênio —, a Constituição se
preocupou em, pelo menos, estabelecer algumas orientações específicas para as emendas, especificamente quanto aos
cancelamentos possíveis às emendas, emendas de todo tipo.

Então, ela dispõe basicamente que as emendas são apresentadas na CMO, dando à CMO o caráter de participação no
processo, e estabelece que as emendas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual — PLOA e aos projetos de lei do Congresso
Nacional — PLNs só podem ser aprovadas se compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias
vigente se indicarem os recursos necessários, entendidos como possíveis apenas os decorrentes de anulação de despesa.
Então, esta é a interpretação da Constituição: só cancelamento de despesa pode atender emendas, sendo que a Constituição
faz questão de resguardar três despesas específicas — com pessoal, com dívida e com transferências constitucionais —
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ou se forem relacionadas a correção de erros e omissões ou relacionadas ao texto do PLOA. A Constituição Federal trata
basicamente disso.

Faço uma passagem rápida pela LDO e pela LOA. Como é natural, obviamente a LOA não trata do processo de apreciação
de si mesma. E as LDOs não tratam efetivamente da tramitação, mas dispõem de algumas regras para as emendas.
Apenas mais recentemente as emendas de Relator-Geral passaram a figurar nas LDOs. Na de 2020, houve a instituição
do classificador RP 9 para elas. As demais disposições que elas dão são basicamente para a execução. Então, trata-se de
proteção de contingenciamento desproporcional, como o Eugênio comentou, que já foi dada pela Constituição às emendas
individuais de bancada, proteção contra cancelamentos unilaterais pelo Executivo nos créditos por decreto... Enfim, são
todas disposições para a execução do Orçamento.

Partindo mais especificamente para as normas que regulam o processo orçamentário, para podermos tentar entender esse
contexto das emendas de Relator-Geral, vamos para a Resolução nº 1, de 2006, que dispõe sobre a CMO e sobre a
tramitação dos projetos orçamentários. São diversos os dispositivos onde o Relator-Geral é mencionado, sendo que alguns
são mais relevantes.

Primeiramente, há a instituição do parecer preliminar, a designação do parecer preliminar para fazer algumas disposições
sobre o Relator-Geral. O art. 52 dispõe sobre o parecer preliminar da Resolução nº 1, dividindo-o em parte geral e em
parte específica. A parte geral é basicamente uma análise do projeto que está em tramitação. Ela é bastante descritiva, é
uma análise um pouco mais profunda. E a parte específica, onde efetivamente são discutidas as emendas de Relator e o
que ele efetivamente vai poder fazer, traz as condições, restrições e limites para os Relatores quanto ao remanejamento e
cancelamento de dotações e orientações específicas para a apresentação e apreciação das emendas de Relator. Aí já vemos
a importância do parecer preliminar.

O segundo item é a efetiva autorização para o Relator-Geral fazer suas emendas. Na verdade, se olharmos para a lógica da
resolução — o que o Eugênio comentou ali en passant, quando fez o histórico —, veremos que, nas emendas de Relator-
Geral, autorizadas no art. 144, os relatórios somente podem apresentar emendas para corrigir erros e omissões de ordem
técnica e legal.

Isto ocorre quando ele opera na peça orçamentária, corrigindo algum tipo de impropriedade; adequando a peça
orçamentária a novas normas constitucionais e legais que tenham sido aprovadas; ou quando há conformações,
obviamente, à melhor técnica orçamentária; ou quando ele recompõe dotações. Durante a tramitação, tivemos o
cancelamento de dotações e redução de algumas dotações que foram enviadas pelo Poder Executivo. Os Relatores podem
fazer esta recomposição, este retorno ao valor original. Obviamente, eles precisam de recursos para isso.

A terceira opção é onde aparece o parecer preliminar, e eles podem fazer emendas para atender às especificações dos
pareceres preliminares. O parágrafo único fala justamente isto: as emendas que tenham por objetivo incluir programação
ou acrescer valores a programações são vedadas, exceto se para erros e omissões ou o que for disposto nos pareceres
preliminares.

Há uma terceira atribuição dada na resolução que é bastante relevante. É uma competência que talvez tenha tido menos
importância, tenha sido analisada menos, tenha sido menos debatida nos últimos tempos. É a competência para o Comitê
de Admissibilidade de Emendas propor a inadmissão das emendas. Todo mundo sabe que ele faz isso para as emendas de
bancada, para as emendas de Comissão, isso é muito conhecido, mas paras emendas de Relator-Geral também; o Comitê
tem a competência de propor a inadmissão. Ele avalia e propõe, eventualmente, a inadmissão.

É claro que, com o processo orçamentário ficando mais corrido, comprimido, às vezes se limitando a 3 semanas de
discussão, desde o processo do primeiro relatório setorial sendo apreciado até a votação final no Congresso Nacional,
sabemos que o CAE acaba tendo uma possibilidade de atuação bastante reduzida, mas esta é uma competência bastante
relevante e que aponta para um resgate, talvez, dentro da Comissão, desta competência.

Descendo mais especificamente aos pareceres preliminares, acho que aqui é onde vale a pena se gastar um pouquinho
mais de tempo. Os pareceres preliminares, basicamente — gostamos de dizer entre técnicos —, são as regras do jogo
da tramitação do Projeto de Lei Orçamentária dentro da CMO. Ele é apresentado, discutido e aprovado a cada ciclo
orçamentário e, como já vimos, ele estabelece condições, restrições, limites para o cancelamento e para as próprias
emendas de Relator, e é constantemente alterado ao longo dos anos. A depender do que eventualmente esteja sendo
discutido, do clima político, ele vai sendo alterado — claro que respeitados os limites constitucionais, obviamente, e os
limites da própria resolução.

As emendas de Relator-Geral podem, sinteticamente, ser divididas em três. São três os tipos de intervenção que,
basicamente, ele vai fazer no parecer. Em cada parecer preliminar, tecnicamente, fazemos uma segregação um pouco
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mais detalhada, mas ela certamente se enquadra em uma destas três que, acho, para discutirmos e compreendemos, são
as principais.

Há as emendas de ajustes técnicos, em que ele realmente está atendendo a alguma questão externa, vamos dizer assim. Há
um ajuste técnico porque o programa foi alterado; a ação foi alterada; houve uma readequação de classificação, atendendo
um ofício do Executivo, que demonstrou uma necessidade; por um erro; por uma omissão; pela necessidade de ajuste na
peça orçamentária ou por uma própria necessidade decorrente interna do Congresso Nacional, legislação, ou a própria
necessidade de que o Congresso entenda que deva adequar a peça orçamentária.

Temos as emendas de acréscimo, de inclusão de dotações, de despesas. Estas são, efetivamente, as de mérito, que hoje
estamos chamando de RP-9, e estão sendo as mais discutidas atualmente.

E, claro, há as que dão suporte a estas emendas e ao resto da atuação do Relator-Geral, que são as emendas de
cancelamento. Ele ajusta a peça, ele acresce ou inclui dotações, ou cancela dotações, justamente para poder atender a estas
próprias emendas dele ou, eventualmente, para fazer acréscimos nas emendas não impositivas, que não têm recursos pré-
estabelecidos, que são as de Comissão e a parte não impositiva das bancadas.

Como principais regras para tentarmos mostrar um pouco a sua evolução, destaco três, onde se concentra basicamente a
discussão toda do parecer preliminar. Os pareceres preliminares são discutidos sinteticamente nestes três itens.

Há as autorizações para emendas de Relator-Geral. Em regra, temos um rol, uma lista de possíveis intervenções que podem,
às vezes, significar uma ação orçamentária específica, onde ele vai poder colocar recursos; pode ser um setor específico,
onde ele vai poder colocar recursos; pode ser um órgão. Não existe uma regra sobre como é este rol, exatamente, mas,
enfim, ele pode fazer as suas intervenções.

Temos os limites para as emendas de Relator-Geral, que podem ser fixados individualmente, por item do parecer
preliminar, por esse item de autorização, ou no globo.

E temos os critérios e limites para o cancelamento de despesas, que são os cancelamentos que darão suporte a estas
emendas.

Tento agora mostrar uma linha do tempo, para vermos claramente como estes pareceres preliminares evoluem — na
verdade, talvez esta não seja nem a palavra; como eles são alterados. Vários itens vão e vem, dentro da lógica do
parecer preliminar. De 2010 para cá, em 2010 basicamente mostro as três principais emendas sobre as quais estávamos
conversando. Em 2010:

- A emenda de ajuste técnico estava autorizada no parecer preliminar, como é de costume. Todos os anos, ela naturalmente
é autorizada, até porque ela é constitucional.

- As emendas de acréscimo e inclusão — que seriam o RP-9 de 2010, vamos dizer assim — estavam autorizadas em dois
itens apenas. Quem está acostumado com o parecer preliminar de hoje em dia sabe o quanto isso representa. No entanto,
pela falta de formatação, estes dois itens falavam basicamente do orçamento inteiro. Havia dois itens que falavam de
agricultura, economia, saúde, educação — tudo isso listado em apenas dois itens. Tento evidenciar, com isso, também, que
a quantidade não necessariamente representa uma ampla atuação. Às vezes, com apenas dois itens, ele atua no orçamento
inteiro. E não tínhamos a fixação de valor máximo para essas emendas.

- As emendas de cancelamento do Relator tinham uma fixação de percentual máximo de 5% e atuavam apenas nas despesas
de custeio. O Relator só mexia quando queria fazer algum tipo de cancelamento para dar suporte às suas emendas nas
votações de custeio, e havia uma vedação total ao cancelamento de despesas obrigatórias.

Em 2011 — agora só olhamos a margem das alterações, considerando que o não comentado foi mantido —, fez-se a
primeira fixação de limite financeiro às emendas de Relator. O primeiro foi a partir de 2010. Na verdade, esta fixação de
limite vai e vem, como vamos ver. Houve a fixação limite de financeiro para alguns itens; alguns tinham limite, outros
não tinham limite. No globo não havia um limite, mas havia limite para várias intervenções.

Em 2012, o limite é retirado novamente para estes itens, e todo o resto foi mantido — eram poucos itens, alguns setores
—, sem valor máximo, com o cancelamento de 5% em custeio, apenas, e a vedação para o cancelamento de despesas
obrigatórias.

Em 2015, a primeira ampliação da quantidade de itens abrangendo vários setores e a redução da possibilidade de
cancelamento do Relator-Geral, de 5% para 4%, apenas sobre custeio.

É importante falarmos que esse percentual atua sobre todo o globo das dotações de custeio, até 2015, o que representa
um valor bastante grande. Pensamos que 4% é um valor muito pequeno, mas se observarmos 4% de custeio de toda a
dotação de custeio significa dezenas de bilhões.
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Em 2016, há o retorno da fixação do limite financeiro por itens das emendas de Relator. Em 2016, esses limites abrangeram
basicamente todos os itens de intervenção qualitativa que seriam à época o RP-9 do Relator. Ele só tinha na verdade uma
segregação, era um limite específico para a saúde e outro limite para todo o resto.

Em 2017, há a ampliação para quantidade de itens que vemos hoje. Foram 32 itens, em 2017, de autorização do Relator-
Geral, e foi mantida a fixação do limite financeiro para todo o globo das emendas de Relator. Não ocorreu por item
específico, mas para todo o globo havia um limite financeiro.

Em 2018, novamente a retirada do limite financeiro para as emendas de Relator e a inserção, pela primeira vez, da
possibilidade de cancelamento de despesas obrigatórias para subsídios e subvenções econômicas, no caso PRONAF,
PROEX, PSI, Seguro Rural. Enfim, várias subvenções econômicas se enquadram nessa autorização para cancelamento
de despesa obrigatória.

Recentemente, sob a égide do RP-9, em 2020, há a ampliação das possibilidades de cancelamento do Relator-Geral,
onde foi retirado o limite de cancelamento, de 5%, 4%. Ele passou não só a poder cortar as despesas de custeio, mas
também passou a cortar as despesas de custeio, de investimento e as de inversão financeira. Estamos falando basicamente
de todas as despesas discricionárias. Ele passou a poder fazer intervenção de cancelamento, basicamente, no orçamento
inteiro, tendo sido mantido — é bom destacar — o cancelamento das despesas obrigatórias para subsídios e subvenções
econômicas.

Em 2021, recentemente, no último parecer preliminar aprovado, houve a reinserção do limite percentual, mantida essa
possibilidade abrangente de cancelamento para despesa de custeio, investimento e inversões financeiras, sem nenhum
limite por subtítulo. Aliás, essa limitação de cancelamento por subtítulo — subtítulo é basicamente o nosso localizador,
Estado, União, Município —, é o menor classificador qualitativo da proposta orçamentária que os Relatores Setoriais
têm que respeitar. Eles têm um sublimite de atuação por subtítulo. O Relator-Geral nunca teve um limite de atuação por
subtítulo.

Em 2021, também foi feita a retirada completa da limitação do cancelamento de despesas obrigatórias pelo Relator-Geral,
especificamente. Obviamente, temos sim as limitações constitucionais, pessoais. É claro, as de transferência não podem
ser mexidas, constitucionalmente. Fora isso, as despesas obrigatórias seguem uma lógica totalmente diferenciada das
despesas discricionárias para a sua constituição, que geram obrigação a partir do momento que estão no Orçamento e
começam a ser executadas, passam a ter o primeiro estágio da despesa. As despesas obrigatórias têm o direito adquirido
por trás delas. Existe algo firmado por trás delas que faz com que seja estimado o seu valor para o Orçamento. Muito
embora tenhamos essa lógica totalmente diferente, foi retirada no parecer preliminar de 2021 essa limitação.

Como observamos, são poucas as normativas que hoje delimitam a atuação do Relator-Geral, dentro do processo de
apreciação no Congresso Nacional. Eventuais ajustes permanentes para a atuação do Relator-Geral naturalmente se
enquadrariam em alterações da resolução. Estamos falando de elaboração. Ajustes pontuais a cada processo orçamentário,
o parecer preliminar está lá para justamente suprir essa necessidade. Agora se a resolução não deixar nenhuma amarra
para o parecer preliminar, ele vai ter total liberdade para poder fazer as designações, alterações, limitações e liberalidades
a cada ano, a cada processo orçamentário.

É natural percebemos que, quanto menos regras gerais tivermos definidas, maior é a possibilidade de atuação do Relator.

Basicamente eram essas as nossas considerações.

Obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Adriana Ventura. NOVO - SP) - Eu quero agradecer ao Sr. Aritan Borges, que é Consultor de
Orçamento do Senado Federal pelas suas considerações.

Passo a palavra ao Sr. Daniel Veloso Couri, Diretor do Instituto Federal Independente — IFI, do Senado Federal, por
até 15 minutos.

O SR. DANIEL VELOSO COURI - Mais uma vez, boa tarde, Deputada, demais Parlamentares que participam desta
reunião, presencialmente ou virtualmente, colegas, Alessandro com quem trabalhei no TCU, Aritan, meu colega de
Consultoria do Senado, Eugênio, Gil Castello Branco, todas as pessoas que eu respeito e me inspiram muito no meu
trabalho.

As falas do Eugênio e do Aritan me colocam numa situação um pouco complicada, porque eu acho que falta pouco a se
dizer sobre essa questão constitucional e regimental sobre as emendas. Eles de fato dominam o assunto.

Do ponto de vista do IFI, o que eu gostaria de destacar? O efeito que tem esta discussão dessas incertezas em relação às
emendas de Relator sobre um contexto maior, fiscal e macroeconômico.
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Do ponto de vista do IFI, é o ponto que merece maior atenção. Estamos discutindo emendas de Relator, ou seja, emendas
de um Parlamentar, que, nos últimos 2 anos, atingiram a cifra praticamente de 30 bilhões, como o Eugênio mostrou, e 29
bilhões, em 2020, 2021. Embora em 2021 o Orçamento já tenha sido autorizado na casa de 16 bilhões.

É natural pensar que o poder decisório, dentro do Orçamento de 20 bilhões, esteja concentrado numa pessoa?

Isso está por trás do risco fiscal que temos visto hoje, do desempenho da economia, da precificação dos ativos da economia
e de toda essa incerteza que tem sido gerada.

Esse é um tempero para essa discussão sobre a PEC dos Precatórios, que o Senado vai enfrentar, a partir de agora, tendo
sido aprovada na Câmara dos Deputados. Trata-se de uma mudança que abre um espaço no teto de gastos e que novamente
veremos uma discussão sobre o uso desse espaço fiscal. Agora, com a decisão do STF, há essa incerteza se esse espaço
vai poder ser utilizado por meio do RP-9.

Acredito que para o ano que vem, mesmo que não haja a RP-9, vai haver um espaço fiscal se a emenda for aprovada como
está hoje. E onde ele será utilizado? Pode ser que vire RP-2, restituindo uma situação que existia antes da criação do RP-9.
É curioso notar que o RP-9, que virou algo muito criticado, é uma identificação no Orçamento. Então, ele não deixa de
ser um instrumento de transparência. E o problema efetivamente não é tanto a classificação, mas o que ele permite, o que
ele traz, que é a inclusão de programação nova pelo Relator. Eu acho que esta é a discussão de fundo que temos que ter, se
o Relator-Geral, que tem e tinha inicialmente um papel mais de consertação do processo orçamentário, deve ter o poder
de mexer tanto no orçamento discricionário.

Dentro desse contexto, temos uma fragmentação decisória que já vinha por meio das emendas individuais. Isso é uma
característica brasileira muito forte. Temos hoje um processo legislativo orçamentário em que são incluídas cerca de 15 mil
emendas individuais. Então, é uma fragmentação muito grande e que dificulta muito termos uma priorização estratégica
do gasto público. Isso está um pouquinho por trás, é o pano de fundo dessa discussão.

Eu acho que passa muito pela definição, de novo, sobre a possibilidade, a prerrogativa do Relator-Geral de incluir
programação nova. Essa prerrogativa não está na Constituição. Como o Aritan falou, as emendas de Relator não estão na
Constituição, como estão hoje as emendas individuais e de bancada. Há uma certa assimetria normativa entre esses tipos
de emenda, como bem lembrou o Ministro Gilmar Mendes em seu voto na ação da ADPF ontem.

As emendas de Relator estão na resolução. É lá que se permite que haja a criação de programação nova. Acho que esse
pode ser o ponto focal, ou um dos pontos focais, para a discussão avançar. Se é razoável que o Relator-Geral tenha essa
liberdade dentro do Orçamento, isso independe da existência do RP-9, ou não. Como o Eugênio mostrou, antes do RP-9,
o Relator-Geral já podia fazer emendas. Ele sempre pôde fazer emendas. E não só a emenda de ajuste técnico. Como o
Eugênio mostrou, já havia inclusão de programações, embora num montante muito menor.

Então, eu acho que a discussão passa um pouco sobre as prerrogativas que o Relator-Geral vai ter. É claro, passa
também pela questão da transparência, mas isso eu acho que tem sido corretamente enfrentado pelo Supremo. Eu acho
que na questão da transparência temos só a ganhar com a recente liminar concedida pelo Supremo. Vale lembrar que
estamos falando de um orçamento discricionário dentro de um contexto em que o teto de gasto para 2022 não se sabe
exatamente qual vai ser. Então, estamos aí com uma indefinição de emendas de Relator, dentro de um volume de emendas
discricionárias também incerto, e até o teto de gastos é incerto. Isso gera uma incerteza; na verdade, uma falta de
credibilidade e confiança na condução da política fiscal que é muito, muito preocupante.

Do ponto de vista do IFI, é isso que temos acompanhado um pouco mais de fora, e assim meio que sendo alimentados,
abastecidos pelas informações das notas que a Consultoria tem divulgado sobre esse assunto.

Enfim, eu acho que da nossa parte é isto, é manter sempre a preocupação com o compromisso e com a sinalização de que
os princípios orçamentários e a disciplina fiscal estão sendo cumpridos ao longo do processo orçamentário.

Eu agradeço, Deputada.

A SRA. PRESIDENTE (Adriana Ventura. NOVO - SP) - Sou eu quem agradece, Sr. Daniel Veloso Couri, do IFI.

Eu gostaria de anunciar também que os Deputados Domingos Sávio e Paula Belmonte estão nos acompanhando pelo
sistema on-line.

Agora eu passo a palavra ao Sr. Alessandro Aurélio Caldeira, Secretário de Macroavaliação Governamental do Tribunal
de Contas da União.

Sr. Alessandro, a palavra é sua.
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O SR. ALESSANDRO AURÉLIO CALDEIRA - Obrigado, Deputada. Eu aproveito para cumprimentar todos os
Parlamentares que acompanham esta audiência. Quero cumprimentar também os colegas de bancada, Eugênio, Aritan,
Daniel e Gil Castello Branco, assim como todos os que nos acompanham pelas redes sociais.

Eu vou compartilhar uma apresentação aqui, que acho que os senhores já devem estar vendo.

(Segue-se exibição de imagens.)

Primeiramente, quero agradecer pelo convite para participar desta audiência, em nome da Presidência do Tribunal de
Contas da União, em nome do Secretário-Geral de Controle Externo do Tribunal. É sempre uma satisfação poder contribuir
com o debate no Congresso Nacional.

Em geral, nós podemos resumir em pelo menos três objetivos a atuação do Tribunal de Contas da União. O primeiro
deles, eu acho que vale a pena citar aqui rapidamente, é garantir o cumprimento da Constituição e das leis, pela análise
de conformidade, que é feita pelo Tribunal.

O segundo deles, vale a pena também citar, é assegurar a transparência das informações do Governo Federal, garantindo
que as informações que o Governo Federal presta à sociedade reflitam de fato a realidade.

O terceiro é zelar pelo bom desempenho da atuação governamental, visando a garantia da entrega de bens e serviços de
qualidade à sociedade.

A questão que hoje é tratada aqui nesta audiência obviamente está dentro desses objetivos que eu acabei de mencionar.

A execução das emendas do Relator em relação a 2020, no Orçamento de 2020, foi objeto de análise por ocasião das
contas do Governo de 2020, que o tribunal fez e resultou no Acórdão nº 1.515, sobre o qual eu pretendo trazer algumas
informações, além de outras informações de outros processos do Tribunal aqui hoje.

Nós não desconhecemos o fato de que emendar o Orçamento é uma prerrogativa inerente à atividade legislativa. É uma
atividade legítima e constitucional. É uma competência legítima e constitucional do Parlamentar, para a qual devem ser
obviamente respeitados o regramento e os limites que são impostos pela Constituição.

Este eslaide aqui apresenta a abrangência da atuação do TCU no que tange ao Orçamento. As emendas de RP-9 que vão
ser parte desse Orçamento também se enquadram aqui neste fluxograma. Inicia-se com a aprovação da Lei Orçamentária
Anual. No diagrama que está dentro do círculo vermelho, nós temos três momentos de atuação no Tribunal.

O primeiro momento é na programação orçamentária e financeira, em que se busca avaliar a alocação dos recursos em
termos de objeto e beneficiário da despesa, no que se refere às emendas parlamentares, para verificar se atende ao que
dizem as leis, os programas e os planos setoriais, e se atende às prioridades governamentais.

O segundo momento diz respeito à execução do Orçamento, do empenho, liquidação e pagamentos, e, se for o caso,
também de restos a pagar.

O terceiro momento se refere à aplicação dos recursos na ponta, quer dizer, em que se verifica se os procedimentos de
licitação e de contratação no uso dos recursos das emendas foram feitos obedecendo às leis e aos regulamentos.

Em todos esses momentos em que o TCU atua, nós buscamos verificar a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a
eficiência da atuação, princípios constitucionais, em busca de pregar um valor para a sociedade.

Passando agora já para dados que nós trazemos no nosso relatório e parecer das contas anuais de 2020, chama atenção
aqui o volume alcançado de 30 bilhões, originalmente alocado para RP-9, para emendas de Relator, que depois diminuiu
para 21,8 bilhões. Chama atenção também o valor alocado — principalmente o valor alocado originalmente — em outras
despesas correntes, GND-3. Não que isso seja alguma irregularidade por si só, mas chama atenção o fato de que volume
expressivo de despesas de custeio do Governo Federal esteja sendo sustentado por meio de emendas parlamentares.

O Eugênio já mostrou a distribuição por órgãos superiores. No caso de 2020, o MDR foi beneficiário dos recursos. Nós
também tivemos distribuições para os Ministérios da Saúde, Justiça, Educação. Se nós abrirmos o orçamento do MDR,
de 8,3 bilhões, nós verificamos que 61%, não, um pouco menos... Dos 8,3 bilhões, 4,7 bilhões foram descentralizados a
outros órgãos. Então, por exemplo, a CODEVASF, que recebeu 205 milhões em lotação de RP, empenhou de fato 1,64
bilhão, por conta dessas descentralizações que o MDR fez.

Ressalto aqui a questão da equidade. A Constituição Federal confere a distribuição dos recursos pelas emendas individuais,
critério esse que não foi possível identificar no caso das emendas de Relator, se há uma relação em ordem crescente na
distribuição per capita por Municípios.
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Nós verificamos que alguns Municípios receberam per capita um valor bastante superior aos outros. Isso por si só também
não é irregular, mas a questão que ressalta para nós é uma falta de critério objetivo transparente, que permita a distribuição
dos recursos de forma justa.

Nós observamos parâmetros sociodemográficos, por exemplo, que estejam atendendo às necessidades da população. Uma
vez que não existem esses critérios objetivos e transparentes, nós não conseguimos verificar se essa distribuição dos
recursos se deu de forma equânime, atendendo a equidade.

Diferentemente das emendas individuais que dispõem de procedimentos centralizados, padronizados no âmbito do
Governo Federal, as emendas de Relator não contam com tais procedimentos, prejudicam a equidade, o monitoramento
e a avaliação da discussão da aplicação desses recursos.

Foram publicados também diversos procedimentos dos órgãos do Poder Executivo Federal nessa relação de comunicação
entre os órgãos e o Relator do Orçamento. Então, existe uma diversidade de procedimentos. Por exemplo, o MDR fez isso
por meio da Assessoria Especial de Relações Institucionais do Ministério. Outros órgãos já usaram ofícios via SEGOV
ou mesmo mensagens via aplicativo.

Então, não houve um padrão de atuação nessa comunicação entre os órgãos do Poder Executivo e o Relator do Orçamento.
Isso traz riscos para a efetividade do planejamento governamental no cumprimento de metas e prioridades, como eu já
mencionei. Além disso, não havia procedimentos padronizados, sincronizados para o monitoramento pelo próprio Governo
Federal, o monitoramento de avaliação da execução das emendas de Relator, o que prejudica bastante essa necessidade
de transparência na aplicação e distribuição dos recursos.

No final do relatório, nós concluímos que restou comprometida essa transparência na aplicação do montante bastante
expressivo do Orçamento de 2020, especialmente no que se refere aos critérios de distribuição, alocação das dotações.

Um dos fundamentos usados para essa conclusão foi justamente no art. 77 da LDO, que exige uma divulgação prévia,
referindo-se às transferências voluntárias, dos critérios e disposição dos recursos. Quando a programação de crédito
orçamentária não identifica o recurso na própria classificação. Isso é exigido que se faça previamente a disfunção e não
foi verificado.

Há outro fundamento que foi usado na conclusão, por ser justamente no art. 163-A da Constituição Federal, inserido
pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020. Esse dispositivo exige que a União, Estados e Municípios disponibilizem
suas informações de dados contábeis, orçamentários e fiscais, de forma a garantir a rastreabilidade, comparabilidade e
publicidade dos dados, que deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso ao público.

Em resumo, a conclusão foi que os procedimentos adotados para a execução das emendas não condizem com os princípios
que regem o nosso Orçamento no Brasil. Não é razoável que não sejam assegurados dados abertos, sistemas centralizados
de amplo acesso ao público que permitam ao cidadão, ao Congresso Nacional, aos órgãos de controle amplo acesso, ampla
transparência a esses dados, a essa distribuição dos critérios de distribuição e alocação desses recursos.

Nisso o Tribunal emitiu duas recomendações para o Poder Executivo Federal: uma voltada para dar ampla publicidade
aos documentos e critérios da distribuição de recursos do Orçamento de 2020; outra destinada visando a transparência do
Orçamento a partir de 2021, recomendando o registro da plataforma eletrônica na execução orçamentária para garantir a
transparência, a comparabilidade e a rastreabilidade desses recursos, conforme dispõe o dispositivo constitucional.

No Tribunal existem pelo menos dez processos de fiscalização, incluindo esse trabalho que foi feito nas contas do Governo,
mas há também outros em andamento. Pelo menos, três deles já têm alguma decisão, acórdão.

Esses trabalhos estão sendo distribuídos pelas diversas unidades técnicas do Tribunal de acordo com a área de atuação de
cada unidade técnica. Há outros acórdãos já emitidos pelo TCU. Já foram emitidos além do Acórdão nº 1515/2021, que foi
o acórdão das contas de Governo, também mais recentemente o Acórdão 2.448, de Relatoria do Ministro Hélio de Oliveira.

Não se trata de uma decisão definitiva, mas de uma decisão cautelar que suspende a aquisição das máquinas, objeto da
representação por parte da CODEVASF. E para os contratos que já foram assinados, que se abstenha de praticar qualquer
ato que vise a sua execução, até que o Tribunal delibere em definitivo acerca dessa representação.

Outro acórdão que já foi emitido pelo Plenário é de Relatoria do Ministro Augusto Sherman também sobre a CODEVASF,
mas agora visando pregões eletrônicos destinados a contratações de obras de pavimentação.

O acórdão faz algumas determinações à CODEVASF e também determina que o Tribunal realize ações de fiscalização, de
controle para verificar a regularidade dos contratos já firmados, da aplicação dos recursos desses contratos já firmados, se
as licitações realizadas estão regulares e a aplicação dos respectivos recursos, se essa aplicação se deu com regularidade.

Bom, era isso que nós tínhamos que apresentar, e ficamos à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento.

Obrigado, Deputada.
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A SRA. PRESIDENTE (Adriana Ventura. NOVO - SP) - Muito obrigada, Sr. Alessandro Aurélio Caldeira, por sua
explanação.

Passo a palavra ao Sr. Francisco Gil Castello Branco Neto, Fundador e Secretário-Geral da Associação Contas Abertas,
para a sua explanação, por até 15 minutos.

Logo após, começaremos a chamar os Parlamentares que estão acompanhando esta Comissão para que façam seus
questionamentos e suas considerações.

Peço aos convidados que permaneçam na sala para que possam nos auxiliar nos questionamentos.

Sr. Francisco Gil Castello Branco Neto, a palavra é sua.

O SR. FRANCISCO GIL CASTELLO BRANCO NETO - Boa tarde a todos!

Sra. Presidente, Deputada Adriana Ventura, agradeço o convite de V.Exa.

Quero cumprimentar os Parlamentares que estão presentes, todos aqueles que nos assistem à distância, especialmente
os técnicos que estão presentes — Eugênio, com quem aprendo muito, Aritã, Caldeira, Daniel —, todos aqueles que já
expuseram e trouxeram de, forma muito clara, todo o regramento existente, as preocupações, no caso do Daniel, sobre o
que está acontecendo e até que ponto está influenciando até na situação fiscal.

Quero também fazer um cumprimento muito especial ao jornalista Breno Pires, do jornal Estadão. Se não fosse o Breno
Pires ter conseguido acesso àqueles ofícios, através dos quais alguns Parlamentares, sabe-se lá baseado em que critérios
ou valores completamente diferentes, fundos outros... Deputados às vezes fazendo até emendas para outros Estados, e
muitas vezes envolvendo situações que até a própria CGU comprovou que acabaram gerando sobrepreços, até corrupção
mesmo, porque, em alguns casos, a despesa acabou sendo efetuada.

Acho que uma questão que precisamos colocar, depois de assistir à essas brilhantes exposições sobre todo o regramento,
sobre as condições do TCU para fiscalizar, as perguntas que me surgem são as seguintes: Onde nós falhamos? O que
podemos fazer para aprimorar? Os fatos saltam aos olhos, e a Contas Abertas inclusive teve oportunidade de trazer esses
números à tona, até porque, circunstancialmente, o Siga Brasil, que os jornalistas comumente usam, estava atualizado até
25 de outubro e, portanto, não trazia aquelas informações mais recentes sobre os dados próximos à votação da PEC.

A Contas Abertas, então, consultando o próprio Tesouro Gerencial percebeu que os valores de outubro já eram bastante
atípicos, quer dizer, quase 3 bilhões de reais. Até então os valores estavam sempre na casa de 1 bilhão, 1 bilhão e pouco. O
maior valor mensal até então tinha sido de 1 bilhão e 900, e no mês de outubro nós tivemos quase 3 bilhões. Mais do que
isso: desses 2.950, 909 milhões aconteceram nos dias 28 e 29, quinta-feira e sexta-feira. Houve uma tentativa de votação
no dia 27, que foi malsucedida. Nos dias 28 e 29 foram liberados em empenhos de emendas de Relator 909 milhões de
reais. Esses valores, portanto, chamaram a atenção de todos e foram amplamente divulgados pela imprensa.

Eu digo aos senhores que, com os meus 69 anos, acompanho o orçamento público há uns 40 anos mais ou menos, eu
diria, arredondando, nunca havia visto, até então, um instrumento tão promíscuo do relacionamento entre Executivo e
Legislativo como foi essa situação das emendas de Relator, porque, sem a identificação do Parlamentar, é claro que se
torna muito mais fácil haver essa cooptação para que os Parlamentares — aqueles que aceitam esse tipo de negociação —
recebam emendas e, depois, votem como deseja o Governo ou aquela cúpula de poucas pessoas que estão ali comandando
esse orçamento bilionário das emendas de Relator.

O TCU já havia alertado sobre isso — e acabou de ser exposto pelo Caldeira — em 30 de junho. Vejam só, nós estamos
em novembro, e, desde 30 de junho, o TCU havia alertado e recomendado maior transparência, que todas essas operações
fossem colocadas em sítios públicos. Mas, infelizmente, isso não aconteceu.

Houve até uma tentativa de saber com a Economia: "Olha, quando serão implementados?" Lembro que o jornalista Breno
Pires fez essa tentativa: "Quando serão implementadas as recomendações do TCU?" — porque o TCU não determinava,
não podia determinar, podia recomendar. E a resposta da Economia foi muito simplória, dizendo: "Olha, o TCU não fixou
prazo. Então, nós vamos implementar, mas ainda não temos uma data para que isso aconteça".

Então, nós ficamos desde junho — final de junho, o Relatório do TCU é de 30 de junho —, julho, agosto, setembro,
outubro, quatro meses sem nenhuma providência depois que o TCU já havia recomendado essa transparência. E nada
aconteceu.

Eu cheguei uma vez a também conversar isso com o Leonardo, com o Léo, do TCU, e ele disse assim: "Olha, realmente,
o TCU vai agravando as providências. Certamente, se nada for feito, nós vamos colocar isso no próximo relatório
de avaliação da contas". Mas não deu nem tempo, porque alguns partidos naturalmente ingressaram no Supremo e
conseguiram uma decisão, inclusive até surpreendente — 8 a 2 —, num placar que não é nem comum no Supremo por
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tudo aquilo que nós temos visto. A Corte se divide muito mais, e dessa vez houve um placar praticamente contundente
contra essas emendas de Relator.

Então, o que nós estamos agora tentando descobrir — e a Deputada Adriana colocou isso logo no início — era o seguinte.
O que está por vir agora? Qual vai ser a saída para isso? E eu tenho visto serem comentadas diversas hipóteses. Uma é
a de que a Câmara vai fazer um pedido de reconsideração ao Supremo Tribunal Federal e vai propor ou vai aprovar um
projeto de lei em que ela vai prometer uma transparência em relação a este assunto, as emendas agora se tornariam mais
transparentes. Esta é uma hipótese. Depois, há uma segunda hipótese de que pudesse, então, isso ser transferido para um
outro RP, que poderia ser o RP-8, das Comissões.

Eu até vi ontem uma matéria da Folha que falava na possibilidade de incrementar as emendas de bancadas e as emendas
individuais, o que, a meu ver, também não seria adequado, porque as emendas individuais pulverizam muito os recursos,
acabamos distorcendo as políticas públicas. Então, eu acho que, diante dessa situação, é muito importante...

Até porque foi a primeira exposição, talvez muitos não tenham tido a oportunidade de assistir às sugestões que foram
apresentadas pelo Eugênio. Eu, constantemente, aprendo muito com o Eugênio. Aliás, aprendo com todos aqueles que
aqui estão, mas com o Eugênio eu tenho mais contato, temos quase uma amizade pessoal de muitos anos. O Eugênio disse,
de uma maneira muito clara, que o cerne — e a minha impressão é exatamente esta — é a questão de nós observarmos
aquilo que a própria LDO já tem há muito tempo. A LDO já trata disso há algum tempo, e, apesar de as LDOs se repetirem
nesse texto, nada acontece ou os avanços são muito poucos. O art. 86 da LDO que está vigendo, por exemplo, diz:

Art. 86. A execução orçamentária e financeira, no exercício de 2021, das transferências voluntárias de
recursos da União, cujos créditos orçamentários não identifiquem nominalmente a localidade beneficiada,
inclusive aquelas destinadas genericamente a Estado, fica condicionada à prévia divulgação em sítio
eletrônico, pelo concedente, dos critérios de distribuição dos recursos, considerando os indicadores
socioeconômicos da população beneficiada pela política pública (...).

Portanto, de certa forma, isso já está disciplinado na própria LDO. E percebo que nós precisamos de referenciais, como
mencionado pelo Eugênio, ou seja, critérios para que essas programações genéricas possam ser realizadas.

Eu achei interessante também a ideia de um banco de projetos com esses referenciais para auxiliar os Parlamentares, de
forma que eles pudessem fazer as suas emendas, que são legítimas, mas de acordo com certos referenciais. Nós precisamos
ter bem claros esses indicadores socioeconômicos e muitos daqueles que estão no IBGE relativos a cada programa, a cada
ação. Os Ministérios saberiam o que fazer, se predominassem realmente esses critérios.

Nós já tivemos também, por outro lado, o RP2. Eu penso: vai voltar a ser RP2. Com o RP2 nós também tivemos inúmeros
problemas. Lembro que a Contas Abertas chegou a fazer inúmeros levantamentos na época em que Geddel Vieira Lima
era Ministro. Praticamente todos os recursos para combate às enchentes eram, em percentual gigantesco, destinados
exclusivamente à Bahia.

Então, também não é por aí a solução, no sentido de quem é que vai indicar, se vai ser o Executivo, com o Ministro,
muitas vezes, direcionando tudo aquilo para o próprio Estado, onde ele pretenda se candidatar a Governador, ou se vai ser
o Congresso Nacional, com os Parlamentares se preocupando em atender suas localidades, geralmente, de forma legítima,
mas em outras tantas vezes preocupados com as eleições seguintes.

Precisamos avançar nesses critérios, nesses parâmetros socioeconômicos. E, a meu ver, essa é uma solução definitiva.
É claro que surgirá agora uma solução de curtíssimo prazo, seja a reconsideração ou a mudança desse RP. Isso tudo
vai acontecer, porque, como bem disse o Daniel, essa preocupação agora já está até relacionada à aprovação da PEC.
Esse espaço no teto que está sendo criado de aproximadamente 96 bilhões de reais, um pouco mais, um pouco menos,
dependendo da inflação até o fim do ano, não é só, todos sabemos, para financiar o Auxílio Brasil. Esse espaço que está
sendo criado pode até ter uma parcela de correção de parâmetros, porque, no projeto de lei do Orçamento que está sendo
apreciado no Congresso, esses parâmetros já chegaram defasados — e até se compreende —, porque a evolução deles
tem sido muito acentuada.

O Orçamento foi entregue em 31 de agosto com parâmetros de julho, e, naturalmente, já chegou defasado. Então, era
preciso um espaço no Orçamento para corrigir esses parâmetros. Mas também sabemos que o espaço que está sendo criado
dará margem a que mais uma vez, seja como o RP9, seja como o RP8, seja como o RP2, continuem a acontecer essas
barganhas políticas.

Nenhuma delas resolve totalmente o problema. Vejo de maneira muito clara: “Vamos lá, agora passa a ser RP2”. Nada
vai impedir que o Presidente da Câmara converse com a SEGOV: “Olha, acabou o RP9, mas agora tenho uma ideia:
estou aqui com uma lista de Parlamentares que estão fazendo pleitos no Ministério do Desenvolvimento Regional. Posso
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lhe passar?” “Pode! Pode passar por WhatsApp, não tem problema.” Aí, alguém na SEGOV vai ligar para o Ministro
do Desenvolvimento Regional e dizer: “Olha, você sabe, acabou o RP9, mas eu estou aqui com uma lista que me foi
passada pelo Presidente da Câmara, e eu quero te mandar para você atender”. E vai funcionar com menos transparência
ainda, porque aí mesmo é que vai ser impossível saber o que aconteceu por debaixo desses panos ou nessas conversas
por WhatsApp.

O RP2 também não é uma solução definitiva, ou o RP8, ou os individuais, ou o 6, ou o 7. Enfim, a solução mais definitiva,
em meu modo de entender, é, sem dúvida alguma, tentarmos avançar na questão dos parâmetros socioeconômicos,
na questão dos indicadores. Na próxima ocasião, poderíamos ter os diferenciais aos quais se referiu o Eugênio, e os
Parlamentares também os conhecerem, porque muitos até são bem-intencionados e, certamente, iriam observar esses
referenciais antes de fazer as emendas.

Vejo que é realmente nesse sentido que precisamos avançar. Quero dizer, como sociedade civil, que fico até mais à vontade
para dizer, de maneira naturalmente menos formal, o que observamos em relação a essa questão. De fato, levamos tudo
isso à imprensa, até pelo fato de o SIGA Brasil estar desatualizado naquele momento. Nós, então, alimentamos a imprensa
circunstancialmente para mostrar, como o Breno o fez naquelas matérias, o quanto o uso das emendas de Relator, da forma
como elas vinham sendo utilizadas, estava realmente, a meu ver, até ultrajando a própria democracia. Era inconstitucional,
porque feria os princípios da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, e, mais do que isso, era uma afronta, um
ultraje à própria democracia.

O STF decidiu corretamente. Como eu digo, mais cedo ou mais tarde vai surgir um paliativo. O Congresso não vai querer,
evidentemente, não dispor desses bilhões que estão em mão de meia dúzia de pessoas. O Daniel falou na mão de uma
pessoa, mas talvez sejam três. Há três ali atuando nisso, aos que se somam mais alguns da SEGOV. Talvez, seja até uma
meia dúzia, Daniel, que esteja comandando esse orçamento paralelo. De qualquer maneira, Daniel está muito certo: seja
um ou meia dúzia, o Orçamento da União, esses bilhões que estão sendo alocados — chega-se, no início, a pedir 30 bilhões
de reais, como se fosse uma feira, mas faz por 20 bilhões de reais. Tem sido assim.

Precisamos acabar com isso. E a única forma de fazê-lo vai ser com a definição de critérios, de parâmetros
socioeconômicos que orientem essas programações genéricas. Enquanto isso estiver em aberto, seja no Executivo, seja
no Legislativo, essas situações vão continuar acontecendo. Vamos, assim, ter recursos públicos sendo pulverizados,
distorcendo as políticas públicas, sem os objetivos que naturalmente nós sociedade gostaríamos que fossem alcançados.

Era só isso que eu queria dizer.

Agradeço muito à Deputada Adriana Ventura o convite. Vou continuar acompanhando, porque imagino que, talvez,
tenhamos a oportunidade de avançar um pouco mais em relação a essa situação e vermos cumprido o que a LDO, já há
muitos anos, vem colocando.

Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Adriana Ventura. NOVO - SP) - Muito obrigada, Sr. Gil Castello Branco, pela sua explanação.
Agradeço-lhe muito por ter aceitado o convite.

Agora vou abrir a palavra aos Parlamentares. Quero registrar a presença dos Parlamentares que estão nos acompanhando:
Deputada Paula Belmonte, Senador Vanderlan Cardoso, Deputado Tiago Mitraud, Deputado Domingos Sávio, Deputado
Samuel Moreira, Deputado Toninho Wandscheer e Deputado Rogério Correia.

Vou abrir a palavra aos Parlamentares e, depois, devolvê-la aos convidados para que façam as considerações finais.

Queria pedir aos Deputados que estão nos acompanhando que, se possível, sinalizem. Assim, coloco na ordem o pedido
de fala.

Agora, vou passar a palavra ao Deputado Tiago Mitraud, nosso primeiro inscrito, para que faça suas considerações.

O SR. TIAGO MITRAUD (NOVO - MG) - Muito obrigado, Deputada Adriana Ventura. Boa tarde, demais
Parlamentares, convidados da audiência.

Primeiramente, quero parabenizar a Deputada Adriana Ventura pela incansável batalha no combate contra a corrupção
em sua campanha eleitoral. Essa foi uma de suas principais, senão a principal, bandeiras, e vem fazendo jus a isso nestes 3
anos na Câmara, não se esquivando de nenhum assunto polêmico, não tendo receio de colocar temas como esse em pauta,
organizando formalmente as audiências públicas como parte da agenda da Comissão Mista de Orçamento e de tantas outras
Comissões. Obrigado pelo convite, Deputada Adriana Ventura, e parabéns por colocar esse assunto em foco no Congresso.

Infelizmente, não pude acompanhar todas as apresentações. Entrei em meados da apresentação do Alessandro Aurélio
Caldeira e pude ouvir toda a fala do Gil Castello Branco. Queria só poder corroborar e enfatizar alguns pontos que
considero essenciais neste debate.
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O Brasil viveu, ao longo dos últimos 20 anos, das últimas 2 décadas, dois grandes escândalos de corrupção, que foram o
mensalão e o petrolão. A meu ver, esses esquemas de corrupção foram institucionalizados nos últimos anos. O mensalão,
que foi a compra de votos de Parlamentares via dinheiro no bolso deles, foi substituído pelas emendas parlamentares,
especialmente as emendas de Relator, e o petrolão foi substituído, a meu ver, pelo fundão eleitoral. O petrolão, como
todo mundo sabe, eram aqueles percentuais dos contratos que financiavam os partidos, supostamente como atividades de
campanha, mas que financiavam os donos dos partidos.

É incrível as semelhanças que temos nesses dois mecanismos. Na época, como muita gente foi presa, arranjaram uma forma
de continuar fazendo a mesma coisa sem ninguém ir preso, pelo menos por enquanto. Mas espero que um dia também se
possa vivenciar essa experiência, porque, no fim, o fundo eleitoral — que está às vésperas de ser ampliado para sabe-se
lá quantos bilhões de reais — é dinheiro que antes se recebia das empreiteiras, dos contratos da PETROBRAS, e por aí
vai. São 5 milhões, 6 milhões de reais — sabe-se lá quanto vai ser — que são controlados por um grupo muito pequeno
de políticos, os caciques dos principais partidos políticos do Brasil, que botam dinheiro onde eles querem, nas campanhas
dos políticos A, B e C. E sabemos que muito desse dinheiro de campanha vai para corrupção, vai para empresas laranjas.

Nas emendas de Relator, a semelhança com o mensalão é muito grande também, porque no fim é dinheiro que está sendo
colocado sabe-se lá de que forma. As planilhas que circulam por aí, essa falta de transparência e essa falta de critério deixam
bem claro que quem é mais próximo dos líderes partidários atuais, quem é mais próximo do Governo recebe milhões e
milhões de reais, quem faz favor para o Governo em uma Comissão ou na liderança de alguma Casa do Congresso recebe
milhões e milhões de reais para injetar em suas bases eleitorais. E muitos dizem que isso poderia ser republicano, mas
eu não vejo nada de republicano alguns Parlamentares, individualmente, cooptarem recursos do orçamento público, pago
por todos os brasileiros, para injetar em suas bases eleitorais. Não é republicano isso.

O Gil deu o exemplo da época do Geddel, quando milhões de reais iam para a Bahia, e nos últimos anos foram para o
Amapá, e a cada hora vai ser o Estado de alguém que tem uma posição de liderança no Congresso ou na Esplanada. Isso,
para mim, não é republicano. As emendas parlamentares, em geral, também não são utilizadas de forma republicana. A
meu ver, não deveria ter outro instrumento para destinação de recurso público que não fossem debates na Comissão Mista
de Orçamento, aprovados em sessões do Congresso e sob o escrutínio dos órgãos de controle da sociedade civil para
entender onde ele está indo parar. Se o Parlamentar identificou uma necessidade na sua região, ele tem que comunicar
essa necessidade para o órgão responsável por executar aquele orçamento, e precisa haver um critério técnico para definir
se aquela necessidade é ou não prioritária.

Eu viajo muito por Minas Gerais. Sempre que eu vou a uma cidade no norte, no sul, no Triângulo, na Zona da Mata me
falam da Rodovia da Morte. E são inúmeras as rodovias da morte no Brasil. Agora, quem tem de dizer qual rodovia tem
que ser atendida primeiro não é o Parlamentar que viu ou não o buraco naquela rodovia, mas sim o DNIT. O Ministério da
Infraestrutura é que deve ter um mapeamento das rodovias do Brasil e identificar, pelo fluxo, pelo número de acidentes,
pelo índice de mortes, pelas condições das rodovias, se o dinheiro vai para a rodovia do Triângulo ou da Zona da Mata.
Não é pelo fato de haver um Deputado no Triângulo, e não na Zona da Mata, que aquela população tem que ser atendida
primeiro.

Eu acho que todo esse instrumento das emendas parlamentares está errado. Infelizmente, uns 500 Deputados não devem
concordar comigo, e precisamos de 308 Deputados para conseguir acabar com as emendas. Vai demorar um pouquinho,
mas até lá precisamos fazer o que a Deputada Adriana tem feito — e vejo que também o Deputado Rogério tem sido muito
combativo com as emendas de Relator e outros tantos —, que é expor isso.

Eu agradeço o papel desempenhado pelos órgãos de controle, da imprensa e dos demais que estão aqui, porque precisamos,
no mínimo, dar luz a isso, na medida do possível, já que muitas coisas são feitas embaixo do pano. Mas espero que o
conjunto das nossas forças possa atuar para que barremos isso de alguma forma, assim como conseguimos a vitória esta
semana no STF.

Enfim, vou encerrar, pois já falei muito, agradecendo e parabenizando a Deputado Adriana Ventura, que pode contar com
todo o meu apoio.

E quero deixar claro que nem a Deputada Adriana, nem eu, nem ninguém da bancada do NOVO nunca recebemos
um centavo sequer dessas emendas de Relator para votar contra ou a favor do Governo, de forma alguma. E aqueles
Parlamentares que estão no Congresso para fazer realmente o seu papel de representar as ideias da população deveriam
no mínimo se recusar a receber esse recurso sujo. Isso é, sim, compra de voto com o dinheiro público no Congresso
Nacional, tal qual foi o mensalão. Foi um pouquinho diferente, mas o intuito é o mesmo, infelizmente. Lamento muito
que o Brasil tenha voltado a viver esse escândalo de cooptação no Congresso Nacional, e não esperávamos mais ver isso
na política brasileira.
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Agradeço a todos. Contem comigo para continuar apoiando iniciativas como esta. Um abraço!

A SRA. PRESIDENTE (Adriana Ventura. NOVO - SP) - Muito obrigada, Deputado Tiago Mitraud, pela sua participação
e pelas suas considerações.

Agora, passo a palavra à Deputada Paula Belmonte.

A SRA. PAULA BELMONTE (CIDADANIA - DF) - Deputada, eu vou falar rapidamente. Estou participando do
Seminário Parentalidade Positiva e Desenvolvimento Infantil, mas acompanhei essa audiência pública tão importante, em
momento crucial do Parlamento.

Primeiro, quero parabenizar V.Exa., Deputada Adriana, pela coragem de trazer esse tema para a Comissão Mista de
Orçamento. É fundamental que façamos uso do dinheiro do contribuinte com transparência, eficiência e democracia.

Não sou a favor de emendas para Parlamentares. Penso que os Parlamentares têm conflito de interesses entre a fiscalização
e a execução. Como vamos fiscalizar algo em que vamos mandar? Para mim, há um grande conflito de interesses nessa
questão.

Não consegui acompanhar toda a audiência, mas com certeza eu vou revê-la. Parabenizo todas as pessoas que estão aí.

Precisamos estar firmes, não só como Parlamentares, mas como sociedade, todos os membros que estão aqui, para não
deixar o dinheiro do contribuinte ser, mais uma vez, usado e perdido. Quando um Parlamentar se deixa levar por uma
emenda parlamentar e muda seu voto, todos nós perdemos com essa situação.

Estou muito grata.

Que Deus abençoe todos.

Parabéns, mais uma vez, Deputada!

A SRA. PRESIDENTE (Adriana Ventura. NOVO - SP) - Obrigada, Deputada Paula. V.Exa. é muito atuante. Fizemos
um seminário parecido com esse na Frente contra a Corrupção. A demanda foi justamente trazer o debate para o outro
lugar correto, que realmente pode fazer alguma coisa.

Passo a palavra ao Deputado Rogério Correia, para fazer suas considerações.

O SR. ROGÉRIO CORREIA (PT - MG) - Deputada Adriana Ventura, quero parabenizá-la pela convocação desta
audiência pública.

Nós fizemos algumas audiências na Comissão de Trabalho com esse tema, exatamente para verificarmos o que eram
essas emendas parlamentares que vinham do Relator. Tivemos a presença do Ministro do Desenvolvimento Regional,
Rogério Marinho, cujo Ministério é um dos que mais detêm recursos para pagamento dessas emendas. Ele próprio foi
denunciado por ter utilizado, mesmo não sendo Parlamentar, emenda de Relator. Isso demonstra que dentro do Governo
existem Ministros usando a emenda de Relator. Para que se tenha ideia do absurdo, o caso dele foi uma troca que ele fez
com o Ministro do Turismo da época. O Ministro do Turismo concedeu a ele uma emenda na rubrica RP9 para que fizesse,
em local em que foi beneficiado, o Rio Grande do Norte, um mirante. Até isso apareceu. Houve denúncia de utilização
equivocada do dinheiro do Orçamento, por meio de emenda do Relator.

Foram muitos os exemplos e muitos milhões. Geralmente, isso está relacionado à aprovação de propostas, projetos de lei
ou emendas constitucionais antipopulares. Nós aprovamos este ano na Câmara a autonomia do Banco Central, a PEC de
ajuste fiscal, a flexibilização do licenciamento ambiental, a privatização da ELETROBRAS, a privatização dos Correios.
Agora, vem a PEC 23, dos precatórios, que deu tanto pano para manga. E já se fala em usar esse recurso para a aprovação
da reforma administrativa, para a privatização da prestação de serviços. É interessante como o Governo usa essas emendas
para aprovar projetos ultraliberais. Portanto, é preciso ver que as pautas antipopulares estão aí relacionadas. Obteve muito
voto também a proposta de voto impresso. Ninguém esperava que ela tivesse aquele tanto de votos. Quando se confere
esses projetos que eu citei, percebe-se que houve liberação de recursos. Então, existe um "toma lá, dá cá" na base do
Governo Bolsonaro. Ele está utilizando isso.

Eu queria deixar muito claro que é preciso terminar com esse tipo de financiamento e aprovação de medidas antipopulares
com recursos. O caso da PEC 32 me assusta muito, porque estão dizendo que, para privatizar a prestação de serviços, vai
haver 20 milhões de reais em emendas a quem se prestar a esse serviço. Com isso, vão liquidar com recursos do SUS e
do FUNDEB, passando para a iniciativa privada. Eu acho que tem tudo a ver a aprovação de medidas antipopulares com
RP9. Portanto, precisamos paralisar esse processo. Mas isso não tem nada a ver com fundo eleitoral, como disse o colega
Deputado mineiro, meu amigo. Fundo eleitoral é outra discussão. O financiamento privado de campanha, esse sim, é um
risco muito grande para perpetuar corrupção entre aqueles que querem lotear o Parlamento de acordo com seus interesses
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privados. Recurso público para que haja eleições e democracia é outra coisa completamente diferente. Eu pediria que
S.Exa. não confundisse isso, senão colocamos no mesmo balaio medidas como as de "toma lá, dá cá", que podem ser
tidas como compra de voto — e temos que checar isso —, e o financiamento da democracia no Brasil por meio do fundo
eleitoral. São discussões completamente diferentes, distintas.

Deputada Adriana Ventura, quero me solidarizar com o tema desta audiência pública, que vem em hora importante. Agora,
a partir da decisão da Ministra Rosa Weber, já falam em dar um jeitinho, ajeitar mais ou menos, mantendo o RP9 de
alguma forma, dizendo que haverá alguma transparência nela. Mas continuam os mesmos objetivos de financiar os projetos
antipopulares do Governo Bolsonaro. É isso o que está em questão no RP9, que foi formada para financiar propostas
antipopulares do Governo Bolsonaro. Esse é o motivo da existência do RP9, é para isso que ela está sendo utilizada. Eu
não queria desviar o foco deste debate.

Parabéns! Estamos na luta contra o RP9, que, no meu entender, é compra de voto, sim.

A SRA. PRESIDENTE (Adriana Ventura. NOVO - SP) - Obrigada, Deputado Rogério Correia, pelas suas considerações.

Eu gostaria de saber se os Senadores presentes vão falar. (Pausa.)

Creio que não.

O Deputado Domingos Sávio está na estrada e vai parar em algum lugar para tentar falar nesta audiência. Enquanto isso,
vou fazer algumas considerações.

Primeiro, em relação aos nossos palestrantes — o Eugênio, o Aritan, o Daniel, o Gil e o Alessandro —, tecnicamente,
cada um fez um recorte, o que é muito importante. Mas, de maneira geral, todos trouxeram os mesmos pontos: ausência de
critérios, ausência de transparência, falta de indicadores. Problemas que encontramos: limites, que deveriam existir e não
existem, do Relator-Geral; o que existe e o que não existe na Constituição Federal, no Regimento Interno, no Regimento
Comum. Tudo isso foi muito explicitado. O Daniel também falou algo interessante: a fragmentação das emendas, a falta
de priorização, a ausência de critério. Quando se traz a discussão de mudar para RP2, o Gil também contesta.

Nós realmente precisamos ter uma discussão madura de como vamos agir em relação ao nosso Orçamento. Vou falar
como Parlamentar da Casa: eu também estou no escuro aqui, quero deixar bem claro. Faço parte da Comissão Mista de
Orçamento e, graças a uma muito boa vontade, estamos fazendo esta audiência pública, porque o debate é importante.
Mas eu, absolutamente, não sei para onde foram os recursos RP9! Não sei quem os indicou, não sei por que foram para o
Município A ou B. Foi chocante para mim ver os números que o Alessandro trouxe aqui.

Em relação ao mapa de estudo de benefícios, se perguntarem por que um Município do Ceará e dois do Amazonas, que
são os três primeiros da lista, receberam tantos recursos per capita, altíssimo, 25 maior do que o da tabela aqui, e nem são
muitos Municípios, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém pergunta. E eu não sei quem foi, qual o Parlamentar, por que
foi para essa cidade. Então, é uma vergonha fazer isso com o orçamento público! Falta planejamento, falta trabalho, falta
clareza. É indecente, na minha visão, o que está sendo feito. Felizmente, a Comissão busca uma solução.

Agora faço a minha pergunta, que eu devolvo a todos. Gostaria que vocês fizessem um exercício, e falo principalmente
com o Eugênio, com o Aritan, com o Daniel, que se debruçam sobre esse assunto há anos, que conhecem os limites, o
Regimento, a Constituição, todas as brechas possíveis. A minha pergunta é: quais as soluções objetivas possíveis que
não tragam os mesmos problemas? Porque não adianta mudar de RP9 para RP2. Eu achei até graça no comentário do
Daniel, que disse: "Agora, pelo menos, nós sabemos que é RP9, porque quando estava no RP2 ficava tudo no bolão". E
é verdade, eu já ouvi isso várias vezes. Ele diz que agora, pelo menos, achamos a rubrica RP9 e podemos dizer: "Nossa!
Aqui tem uma emenda de Relator". Mas isso é indecente! Não sabemos o critério, não sabemos por que foi para lá, não
temos indicador. Isso não está vinculado a programa nenhum, não estamos resolvendo o problema do País.

Quero pontuar o que o Gil trouxe. Ele disse que no final do mês de outubro, em 2 dias, foi liberado quase 1 bilhão de
reais, valor empenhado antes da votação da PEC. Ele foi muito claro e explícito quanto a isso. A pergunta é: a serviço
do quê? Como resolveremos esse assunto? Portanto, eu devolvo a palavra a vocês para saber se é possível uma solução
objetiva que não dê tanta brecha, em que todos possam saber exatamente por que o dinheiro está indo para o Município
A e para o Município B.

Eu gosto de chamar a atenção para outro problema. Eu até tenho um projeto de resolução para acabar com o RP9. Existe
uma resistência, porque a destinação da emenda parlamentar é legítima, mas para isso já existem as emendas individuais,
que são impositivas. O Parlamentar indica e manda o recurso para os lugares que achar prioritários. Mas, no caso do RP9,
não existe isonomia.

O que ouvimos nos corredores — estou falando de corredor mesmo —, segundo as denúncias que foram feitas pelo
jornalista Breno, que tem um mérito indiscutível e a quem eu parabenizo, um Parlamentar ganha 5 milhões de reais para
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isso, outro ganha 3 milhões de reais, outro ganha 10 milhões de reais, o Líder ganha 20 milhões de reais. Mas isso não
sabemos. Se eu, que estou aqui dentro, não sei, imaginem a população brasileira!

Então, precisamos resolver esse assunto. Eu peço a vocês que, nas considerações finais, apontem um caminho que achem
ser possível. É preciso alterar o Regimento Comum? Nós precisamos achar um caminho. Outro caminho propõe concentrar
isso nas Comissões, voltar para as Comissões, principalmente a de saúde e a de educação. Eu gostaria de saber o que vocês
acham disso, quais são as implicações ou os riscos de se fazer isso, se cairemos no mesmo problema.

Estou com um estudo feito pela área orçamentária e financeira da consultoria, que trabalha de maneira muito aplicada. Eu
pedi a ela um estudo com as priorizações, com os cinco maiores empenhos de cada Ministério. Vi valores para o Município
A, B ou C, mas a questão aqui não é citar o Município A, B ou C. Fico perguntando: por que foram destinados 50 milhões
de reais para um Município tão pequeno? São valores altos, e não sabemos quem os indicou nem por que foi para lá. Há
ausência de critério técnico e de planejamento. Eu falo bastante nesta Comissão que o objetivo aqui é achar uma solução.

Nós temos outro problema a resolver, que foi levantado ontem na Comissão, após a decisão da Ministra de suspender
tudo. Ontem mesmo, votamos um PLN que teve que ser dividido em dois — foi o PLN 31, que virou 31-A e 31-B —,
porque teve que ser retirada do PLN a parte do RP9. Ainda bem que a Senadora Rose de Freitas fez isso, porque o 31-A
era destinado às bolsas da CAPES. Mas ali havia uma contaminação de RP9. Ela retirou isso, de maneira muito correta,
e fez o 31-B. E nós ficamos nos perguntando: vai travar tudo? Alguns Parlamentares perguntam o que acontece com as
obras que estão em andamento. Como resolveremos isso?

Eu quero novamente agradecer a todos que participam desta audiência e à Senadora Rose de Freitas, que abriu a Comissão
e nos deu espaço para fazermos este debate.

Tenho outra informação a dar. Eu mesma mandei vários requerimentos de informação para os Ministérios — da Saúde, da
Economia, do Desenvolvimento Regional, da Agricultura, da Cidadania, para muitos — e para a Secretaria do Governo
perguntando objetivamente quais são os critérios de indicação e os critérios de destinação. Foi feito um jogo de empurra, e
não tive acesso às informações. Quero deixar isso bem claro. Enviei requerimento de informação para vários Ministérios,
eles me jogaram para lá e para cá, e continuo sem resposta. Nós precisamos de uma solução para isso.

Agora, vou devolver a palavra a cada convidado por até 5 minutos, para suas considerações finais.

Passo a palavra, inicialmente, ao Sr. Eugênio.

O SR. EUGÊNIO GREGGIANIN - Agradeço o convite e esta oportunidade.

Foi feito um movimento de resgate das prerrogativas do Congresso em 1988 e, como já foi comentado, houve essa
evolução das emendas. Não havia possibilidade de se fazer emendas. Até certo ponto as emendas desempenharam
papel importante na democracia, especialmente nessa identificação do atendimento supletivo e na ampla cobertura dos
Municípios brasileiros. Então, desse ponto de vista, é um instrumento legítimo. Mas, à medida que foi crescendo o volume
de emendas e até com o teto, percebemos que a responsabilidade de apresentação de emendas deixava de ser meramente
supletiva e passava a ser um ator principal, em vez de um ator acessório.

Vemos o seguinte problema: há necessidade de se estabelecer critérios universais que balizem a execução orçamentária
e a orçamentação também, algo que é comum em outros países. Uma coisa é decidir quanto vai para habitação, quanto
vai para a saúde, quanto vai para a educação. Parlamentos votam fórmulas, critérios e balizamentos que devem orientar
o órgão de execução na alocação daquele recurso público.

Lembro que, no contexto da federação, a lei tributária vale para todos os Estados. A tabela do Imposto de Renda é a
mesma para os cidadãos de qualquer Estado e de qualquer Município. Existe um conceito de que o retorno deveria ser
isonômico também, no que o habitante do Município A tem, em termos de retorno. Na tributação, o cidadão é tratado de
forma universal, mas na orçamentação existe uma grande discrepância.

Qual é a solução? É investir na formulação de políticas públicas para definir esses critérios. Se isso não for feito, corremos
o risco de ter dois orçamentos públicos. Na verdade, seria um orçamento fechado nos dois polos: no Executivo e no
Legislativo. Isso é um grande problema, primeiro, porque o Parlamentar se torna basicamente uma unidade orçamentária
e passa a exercer funções quase executivas. Isso é um problema para a democracia. Além disso, a formação de cotas
condominiais pode prejudicar o debate social. Como é distribuído o orçamento relacionado ao saneamento urbano? E à
saúde? Ele encontra cotas, ele tem que entrar em cada gabinete para discutir isso.

Essa é uma questão complexa e um problema que tem que ser repensado de modo a restabelecer as funções — a função
executiva e a função legislativa, que estabelece e aprova o orçamento, e, nos detalhamentos, aprova os conceitos, as
balizas, a matriz geral. Acredito que o caminho seja esse.
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Lembro que, na resolução, com relação às emendas de Comissão, essa ideia de que as emendas têm que observar critérios
e fórmulas já está contemplada inclusive para efeito de emendas de Comissão, estabelecendo-se que, além de ter caráter
institucional, elas deveriam conter na sua justificação elementos, critérios e fórmulas que determinem a aplicação dos
recursos em função da população beneficiada pela respectiva política pública, ou seja, alguma correlação. Se a verba se
destina, por exemplo, à habitação popular, você deveria levar em conta os Municípios mais carentes, tudo sempre tendo
em vista o princípio constitucional da Federação, que é reduzir desigualdades, e não mantê-las.

É isso. Obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Adriana Ventura. NOVO - SP) - Obrigada, Sr. Eugênio, pelas suas considerações finais e
sugestões.

Agora eu devolvo a Presidência ao Senador Izalci.

Na sequência, passo a palavra ao Sr. Aritan Maia, para suas considerações finais.

O SR. ARITAN BORGES AVILA MAIA - Obrigado. Vou tentar ser o mais objetivo possível.

O Eugênio já tratou de modo bastante competente a questão. Ele fez uma comparação com países que realmente definem
critérios bastante objetivos e rediscutem esses critérios de alocação dos recursos nas políticas públicas e transferências
aos entes subnacionais. Enfim, isso é algo que nós no Brasil ainda não temos discutido no nível em que se discute em
outros países.

Mas eu gostaria de começar lembrando o seguinte: a situação atual de percepção de descontrole e de desgovernança vem
aparentemente de uma ausência de critérios específicos que balizem determinada atuação. E aqui estamos falando de
emendas Relator, mas é claro que precisaríamos ampliar o debate um pouco mais, porque, na verdade, se deve avaliar a
alocação em todas as políticas públicas. Tentando ser mais objetivo com relação às emendas do Relator-Geral, há ausência
de critérios específicos para sua atuação. A questão é que, não havendo critérios específicos, é natural que devam valer
os critérios gerais. O Poder Executivo tem critérios gerais e executa suas políticas públicas regularmente com critérios
gerais. Esses critérios devem valer até que se disponha sobre critérios específicos para as emendas de Relator, já que elas
existem, já que elas estão institucionalizadas, já que o RP9 está lá colocado.

Portanto, em termos de atuação possível do Congresso Nacional para tentar solucionar a questão de forma permanente
durante a elaboração, não há alternativa senão alterar a Resolução nº 1, de 2006. Essa é a conclusão natural. E aí, é claro,
a discussão tem que passar por esta questão: até que ponto se deve fazer esse controle da atuação do Relator? A atuação
dos Relatores obviamente é reconhecida dentro das Casas, é algo natural para todo projeto de lei. Mas é natural também
que ela tenha limitações, e é a resolução que tem que dispor sobre isso.

A alteração da resolução no sentido de eventualmente limitar a atuação do Relator é mais desejável do que deixar para
cada ano a rediscussão de praticamente toda a atuação do Relator no parecer preliminar. Perde-se tempo rediscutindo tudo
aquilo que o Relator deve ter como competência para atuar, mexer, trabalhar dentro do Orçamento todo ano. Enfim, o
embate acaba sendo um pouco mais poluído, um pouco mais confuso durante a elaboração de cada Orçamento, que já
tem por natureza que discutir todas as políticas públicas.

Pensando na elaboração, há a resolução. Na execução orçamentária, não há como falar de outra norma senão a lei
complementar, nunca editada, prevista na Constituição, que regula os orçamentos, as leis orçamentárias, a elaboração
e, inclusive, a execução. Infelizmente, ela nunca foi editada. Por isso, fica-se recorrendo anualmente à LDO para fazer
inúmeras disposições sobre a execução orçamentária. Mas o natural é que, em algum momento, se discuta essa lei
complementar e nela, em se entendendo que o papel do Relator-Geral é relevante a ponto de interferir na execução —
digo "em se entendendo" porque há uma discussão que realmente tem que existir no Congresso Nacional —, se disponha
sobre uma regra geral e permanente, que não deixe essa atuação sucumbir ao movimento político que estiver ocorrendo
no momento, ao sabor político da ocasião, para tentar regulá-la melhor.

É claro que outro ponto natural também, decorrente da definição de critérios, é o reforço e a cobrança maior por fiscalização
específica dos critérios gerais. Não havendo critérios específicos, os critérios gerais têm que valer. A própria LDO já
tem um critério geral sobre as transferências voluntárias, inclusive com divulgação prévia, e isso realmente precisa ser
requerido e exigido dos órgãos de alguma forma. Não digo de forma concentrada, não necessariamente centralizada num
sistema, mas, de alguma forma, uma prestação de contas desses critérios tem que existir. Até onde sei, ela não existe
atualmente.

Por fim, só para não deixar de atender à fala da Deputada sobre a questão de passar todo esse imbróglio do Relator-
Geral para as Comissões, parece-me que há o risco de pulverizar ainda mais o problema. Se hoje, com o Relator-Geral
recebendo essas indicações e repassando-as para o Executivo, tudo isso que vem acontecendo, passaríamos a ter, em vez
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de 1 Relator-Geral, 40 ou 50, se somarmos as Comissões das duas Casas. Então, haveria 50 atores fazendo intervenções
de indicações ao Executivo, o que não retira, no final das contas, a necessidade dos critérios e de fiscalização dos critérios.

Na verdade, estar no Relator-Geral e passar para as Comissões não é a solução. A solução está realmente nos critérios,
em defini-los melhor na resolução, para fins de elaboração; na lei complementar ou, não havendo a lei complementar,
enquanto não houver, na LDO, para fins de execução; e, certamente, reforçar a fiscalização. Como o Eugênio lembrou, já
temos a previsão da definição desses critérios para as Comissões, mas isso nunca foi feito com tanta clareza.

Então, acho que temos muito espaço para trabalhar nos normativos existentes e possibilidades rápidas de edição de outros
normativos, se necessário.

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

Já passo a palavra, para suas considerações finais, ao Sr. Daniel Veloso Couri, Diretor do Instituto Federal Independente
— IFI, do Senado Federal.

A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - Presidente, V.Exa. me dá licença?

Antes de o Daniel começar, quero só fazer uma pergunta específica, e não geral, a ele. Tenho uma dúvida que acho que
todo mundo que está acompanhando esta Comissão tem. Esses levantamentos dos Municípios e tudo mais que vocês
fizeram para onde vão? O que é feito? Como é encaminhado? Vocês fazem uma recomendação? Isso vai para a fiscalização
mais profunda? Eu queria que você falasse de como o TCU finaliza o trabalho. Vocês fizeram esse levantamento dos
Municípios, em termos per capita, sem critério, sem transparência. E aí? Devolvo a palavra.

Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - O.k.

Tem a palavra, então, o Sr. Daniel Veloso Couri.

O SR. DANIEL VELOSO COURI - Obrigado, Deputada Adriana Ventura. Obrigado, Senador Izalci Lucas.

Quanto a essa questão do TCU, eu não sei se a Deputada gostaria de ouvir primeiro o Alessandro. Foi ele que fez esse
levantamento, não é?

A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - Confundi, Daniel. Você é do IFI. A pergunta é para o Alessandro.

Obrigada.

O SR. DANIEL VELOSO COURI - Vou fazer, então, um comentário rápido. O próximo eu acho que é o Alessandro
mesmo, Deputada.

Vou fazer coro com o Aritan Maia e com o Eugênio Greggianin no sentido de que o Congresso deve investir nessa definição
de critérios claros — ou reforçar os que já existem — que garantam uma utilização mais republicana e democrática das
emendas não só de Relator, mas também individuais, e também, dentre as individuais, não só aquelas que vão para o
chamado RP6, as emendas impositivas. Qualquer tipo de alteração no Congresso eu acho que é muito bom de forma geral,
para toda a execução do Orçamento. Acho que o Eugênio comentou que isso valeria para tudo, não só para as dotações
provenientes de emendas parlamentares. Acho que este é um ponto importante. Precisamos ter definições claras.

Eu não diria que é a minha opinião, mas uma discussão que eu gostaria de ver sendo feita pelo Congresso é justamente
sobre a questão do número de emendas. No caso das emendas individuais, temos a possibilidade de fazer 25 emendas por
Parlamentar, o que dá um total de 14.850 emendas, praticamente 15 mil emendas. Acho impossível garantir algum tipo de
orientação estratégica quando há um cenário com tantas emendas, mesmo considerando que temos 5 mil Municípios. Há
de fato uma fragmentação decisória que acho que complica um pouco o processo alocativo e a participação no Congresso.
Então, longe de ser uma convicção, acho que é uma discussão importante a ser feita pelo Congresso. Vale a pena discutir
esse modelo com a possibilidade de tantas emendas individuais, dado que há um limite máximo.

Também gostaria de ver uma discussão sobre o uso maior das Comissões. Vale lembrar que as emendas de Comissão têm
que ter caráter nacional e têm que ter uma pertinência temática, nas Comissões Temáticas. Do ponto de vista estratégico,
eu acho que é quem melhor atende ao anseio da Constituição no sentido de ter um processo orçamentário e poder, de
fato, alocar bem os recursos.

As emendas de Comissão são muito pequenas, mas são justamente elas que podem atender um pouco mais e ter, na
verdade, um uso menos, digamos, paroquial. Infelizmente, temos que reconhecer que isso muitas vezes acaba acontecendo
com as emendas individuais.
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Por fim, outra discussão que eu já comentei, longe de ter uma convicção, mas acho que é muito importante passar por esse
ponto — e o Aritan comentou isso também —, é sobre rediscutir, no âmbito da Resolução nº 1, de 2006, que regulamenta
a CMO, qual é a função do Relator-Geral.

O Relator-Geral, independente de RP9, que são aquelas inovações trazidas ao projeto, já cumpre uma função
importantíssima dentro do processo legislativo orçamentário. Como eu disse, é uma concertação. Ele é um maestro
ali do processo. Ele impede que determinadas ações fiquem com uma dotação muito grande. Depois do processo de
emendamento, ele faz correções de erros ou omissões, faz outros ajustes técnicos e alguns cancelamentos prévios. Enfim,
ele já tem um papel fundamental. E ele já é um Parlamentar, mas ele também — e me corrijam o Eugênio e o Aritan se
eu estiver errado — faz emenda individual. Ou não? Eu acho que sim. Então, ele já atua no processo. Portanto, eu acho
que podemos discutir, sim, se vale a pena o Relator-Geral do Orçamento continuar tendo essa prerrogativa de mexer no
Orçamento, para além dos ajustes que ele já faz.

Obrigado, Deputado.

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

Eu acho que a colocação da Deputada cabe agora para o Alessandro, que é do Tribunal de Contas da União.

Quero aproveitar para dizer — até para que os oradores possam tecer alguns comentários sobre o que eu vou dizer —
que se falou muito aqui na questão do controle. Inclusive, é óbvio, o Tribunal de Contas da União é um órgão que
auxilia o Congresso Nacional em termos de fiscalização. E, agora, estão fazendo mais concomitante, tendo em vista que,
normalmente, os resultados apareciam 10 anos depois, quando já não havia mais como pegar de volta os recursos.

No que diz respeito à aplicação de recursos, eu sempre defendi o acompanhamento físico e financeiro da execução, porque
hoje o que mais vemos são acórdãos mencionando desvios que ocorreram 15, 20 anos atrás. E não tem mais como recuperar
o dinheiro, não tem mais como correr atrás da questão.

Registro dois fatos. Primeiro, nós não temos um plano de Estado, uma política de Estado. Nós temos política de Governo.
Cada Ministério é um Governo diferente. E sempre foi assim. Nos Estados é a mesma coisa. Há vários Ministérios fazendo
as mesmas ações. Por quê? Porque não sabemos onde queremos chegar. O último planejamento que eu vi foi o de Juscelino
Kubitschek. JK tinha um plano de metas que foi cumprido. Brasília foi construída em mil dias. Então, está faltando isso. O
Brasil arrecada bem. Não há nenhuma instituição mais organizada e competente para arrecadar do que a Receita Federal.
Mas nós não temos aqui o instrumento da despesa nacional que deveríamos ter para acompanhar a execução de tudo.

Segundo, essas emendas de relator foram bastante aumentadas nesses dois períodos — e isso se deve também à posição
do Executivo. Quem sempre disse e abriu mão dessas prerrogativas foi o Ministro da Economia. Antigamente, antes do
alto valor das emendas de relator, como em 2019 e 2020, elas eram utilizadas mais para ajustes, como a questão da Lei
Kandir. Agora, não. Como o Ministro Guedes sempre defendeu que o Orçamento é com o Congresso, deixou então para
o Congresso resolver isso. Aí criaram essa figura que virou isso o que nós estamos discutindo aqui.

Ressalto aqui que nós, desde a posse desta Mesa Diretora, na primeira reunião, começamos a discutir essa questão. E
esta audiência vai contribuir bastante para que possamos mudar inclusive a resolução — eu acho que o caminho é esse
mesmo — do Congresso Nacional.

Para considerações finais, eu queria passar a palavra, então, para o Alessandro Caldeira, do Tribunal de Contas da União,
que já vai inclusive fazer observações sobre a ponderação da Deputada Adriana Ventura.

O SR. ALESSANDRO AURÉLIO CALDEIRA - Obrigado, Senador.

De acordo com o que foi demonstrado, conversado e apresentado aqui nesta audiência, conseguimos enxergar claramente
algumas distorções no uso da execução das emendas de RP9. Por exemplo, falta de delimitação da atuação do Relator-
Geral, cancelamento de despesa obrigatória para destinar emendas de relator, falta de garantia de que as emendas estão
atendendo de fato às prioridades e aos programas necessários, de forma integrada, do Governo. Eu acho que tudo isso
ficou muito bem claro aqui.

Parece-me que, de fato, essa questão que envolve as prioridades governamentais de atendimento à população é o ponto
central. Isso fica muito evidente quando o Gil fala que não adianta apenas transformar o classificador RP9 em RP2 se o
modus operandi de alocação dos recursos continuar o mesmo. Então, eu acho que isso fica muito claro.

Passo agora para as perguntas, em primeiro lugar, da Deputada Adriana Ventura. Deputada, esse levantamento, aquele
quadro em específico foi feito para ser apresentado em decorrência da análise que foi feita da execução das emendas
de RP9 no ano de 2020 para subsidiar o relatório, o parecer prévio do orçamento da prestação de contas de 2020. Não
necessariamente as ações de controle vão se basear naqueles quadros apresentados naquele relatório de prestação de contas,
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mas, como eu mostrei no penúltimo eslaide da minha apresentação, têm uma relação de processos que estão correndo no
TCU e que tratam das emendas de RP9. Eu posso falar que a maioria deles foca justamente na aplicação dos recursos.

Aqui dentro do TCU cada unidade técnica vai atuar de acordo com a sua área de atuação.

Nesse sentido, eu acho até que foi boa essa pergunta, Deputada, porque já colocamos à disposição não só a Secretaria
a qual estou à frente, SEMAG, que trata especificamente de orçamento, mas também essas outras unidades técnicas do
Tribunal que fiscalizam a aplicação dos recursos. Tenho certeza de que elas podem contribuir por meio dos achados que
elas detectaram nos trabalhos de fiscalização até agora. E não começou neste ano essa apuração em cima da aplicação de
emendas parlamentares, não é uma atuação que o Tribunal iniciou neste ano. Existem atuações anteriores, existe até um
acordão bastante importante, o Acórdão 2.704, de 2019, que avaliou obras de pequeno porte, de pavimentação de ruas
públicas, etc. Enfim, detectou algumas distorções, como, por exemplo, desconhecimento das necessidades pelo próprio
Município — ele mesmo não conhece as necessidades dele —, ausência de instrumento na indicação do Poder Executivo,
ausência de instrumento que o Poder Executivo possa oferecer ao Parlamento, para que o Parlamento, na indicação das
emendas, saiba quais são as ações prioritárias. Então, esse instrumento não existe. Existe até um instrumento novo, o CIPI,
um sistema de investimentos e projetos do Poder Executivo Federal, que talvez possa suprir em boa parte essa demanda.

Esse trabalho detectou também sobreposições da alocação. Ou seja, alocação de emendas quando a obra já tinha recursos
alocados de outras fontes do Orçamento. Ou seja, a atuação dessas unidades técnicas também pode contribuir com o debate
para apresentar justamente essas falhas que eles verificaram na aplicação dos recursos em si.

Com relação ao questionamento do Senador Izalci Lucas, o tribunal tem procurado atuar com a maior tempestividade
possível. Eu posso citar aqui dois sistemas criados no Tribunal de Contas da União, SAO e ALICE, que emitem alertas
para as unidades técnicas. É uma atuação que procuramos fazer com bastante tempestividade. Então, respondendo
objetivamente, o Tribunal tem procurado atender e realizar as suas fiscalizações com bastante tempestividade.

Eu acho que seriam essas as minhas considerações finais. Agradeço o convite para participação nesta audiência e,
novamente, coloco-me à disposição para outras conversas e debates.

Obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Adriana Ventura. NOVO - SP) - Muito obrigada, Sr. Alessandro, por suas considerações.

Eu gostaria de passar a palavra agora para o Sr. Gil Castello Branco Neto para suas considerações finais.

O SR. FRANCISCO GIL CASTELLO BRANCO NETO - Eu gostaria inicialmente de agradecer à Deputada Adriana
Ventura pelo convite. É sempre interessante quando eu vejo que numa reunião com técnicos tão competentes também
se procura ouvir a sociedade civil. Aqui eu sou apenas um modesto representante da sociedade civil, através da Contas
Abertas.

Deputada Adriana, eu acompanhei seus esforços na tentativa de obter mais informações sobre RP9, e vi algumas respostas
que me deixaram irritado. Cito o exemplo da demanda junto à Presidência que teve uma resposta irônica, eu diria. Ela
dizia: "Emendas dependem do Congresso Nacional, Deputada. A senhora deve procurar se informar aí". Não foi bem
assim, mas o que ele quis dizer era exatamente isso, como se a Deputada precisasse daquela informação porque não sabia
que emendas são do Congresso e que a Casa Civil não tinha nada a ver com isso. Chega a ser uma resposta irônica.

Acho que esta audiência foi muito interessante. Há um consenso pleno em relação à necessidade de termos referenciais e
parâmetros para disciplinar essas programações genéricas, tal como acontece em alguns países, como foi mencionado pelo
Eugênio e pelo Aritan. Por outro lado, tanto o Eugênio quanto o Aritan e o Daniel mencionaram a necessidade de se alterar
a Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional. Nesse caso, eu vejo a necessidade de se alterar especificamente o art.
144. Sei que há um esboço de alteração do art. 144. Diante disso, fico pensando se, de alguma forma, já que há uma opinião
de consenso... Eu sei que eles não falam pelas Casas, evidentemente, mas o Eugênio e o Aritan são técnicos importantes.
Não seria possível se pensar num esforço para mudar a Resolução nº 1 sob essa óptica? O art. 144, especificamente, versa
sobre os recursos à disposição dos Relatores e a forma como eles podem apresentar emendas. Nesse esboço que eu tenho
certeza que existe, propõe-se a inclusão de três parágrafos dentro do art. 144. Se isso não existe, nós poderíamos avançar
no sentido de tentar traçar um esboço?

As outras considerações do Aritan também são extremamente importantes. Na falta de critérios específicos, temos que
seguir os critérios gerais. Se ainda não temos uma discussão mais adiantada sobre a lei complementar, por outro lado, temos
que ter uma fiscalização desses critérios gerais, inclusive dos dispositivos que já constam da LDO e de outros normativos.

Talvez seja possível, a partir desta audiência, pensar em alguma coisa em que já possamos avançar — não sei se estou
tirando uma conclusão precipitada — em relação àquilo que, de certa forma, foi um consenso. Há necessidade de se
estabelecerem parâmetros. Outros países podem servir como referência, ainda que cada país tenha sua característica. Mas,
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de maneira geral, podemos saber como isso é normatizado lá fora. O Eugênio, o Aritan, o Daniel ou o Caldeira talvez já
tenham essa informação. Seria alguma coisa avançando nesse sentido.

Outra possibilidade é alterar a Resolução nº 1 e ainda há a questão que também propõe o Aritan dessa discussão da lei
complementar.

Então, são essas as minhas considerações.

Eu fico aqui torcendo para que possamos avançar, porque, como eu disse, vai haver uma solução paliativa agora, seja um
pedido de reconsideração ou uma mudança da RP, mas acho que a questão central, que foi colocada por todos aqueles que
aqui estiveram, é realmente uma definição de critérios mais de longo prazo, para que, seja qual for o Governo de plantão,
nós tenhamos regras claras que privilegiem o interesse público.

Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Adriana Ventura. NOVO - SP) - Muito obrigada, Sr. Gil Castello Branco, por suas considerações.

Eu, na verdade, quero agradecer novamente a todos e fazer uma proposta de encaminhamento. Eu gostaria de saber se
todos estão de acordo. Eu vou dar lição de casa para todo mundo, no sentido de caminharmos, porque acho que foi muito
rica a audiência pública. Gostaria de fazer um pedido publicamente, tanto para a Consultoria de Orçamento da Câmara
como para a Consultoria do Senado, para o IFI, o Daniel, para o TCU e também para o Gil, até pela sua experiência de
conhecer o Orçamento e tudo. Gostaria que essas sugestões que vocês colocaram fossem objetivadas na resolução comum,
no artigo tal. Eu dou o prazo que vocês precisarem. Não sei se 15 dias é um prazo razoável para vocês.

Estou fazendo este pedido — que, se precisar, formalizarei de alguma forma, mas já estou falando publicamente — para
que eu possa compilar essas sugestões e apresentá-las na Comissão Mista de Orçamento numa reunião, como resultado
desta audiência pública. Como a Comissão está buscando soluções, eu acho que o resultado desta audiência, e tudo que
foi sugerido pelos especialistas que conhecem e acompanham o tema, deveria ser trazido para a Comissão.

Eu posso, inclusive, fazer a peça, com a ajuda de vocês, naturalmente. Quero pedir aos Parlamentares da Comissão que
apoiem a discussão. É claro que haverá discussão, outras sugestões, quem concorde e quem não concorde, e esse é o
processo democrático, mas pelo menos faremos um encaminhamento.

Talvez numa próxima audiência pública, Gil, nós já tenhamos um caminho, para não ficar uma audiência pública que saia
sem encaminhamento, sem alguma coisa objetiva.

Se vocês toparem me ajudar, eu agradeço muito. Gostaria que vocês me encaminhassem esses dados — Deputada Adriana
Ventura, Gabinete 802 —, os quais me comprometo a compilar, trazer e levar à frente. Eu acho que isso é importante para
a Comissão Mista de Orçamento, para o País e para todos os brasileiros.

Então, agradeço imensamente a todos vocês, Eugênio, Aritan, Daniel, Gil e Alessandro, por estarem aqui e por darem
contribuições tão importantes neste momento em que o País se debruça sobre este tema.

Declaro encerrada esta audiência pública.

QUARTO SEM ÁUDIO
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