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O SR. PRESIDENTE (IZALCI LUCAS (PSDB - DF)) - Havendo número regimental, 

declaro iniciada a 5ª Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização para a apreciação das matérias constantes da pauta. 

Informo que a reunião ocorre de forma semipresencial, ou seja, pode haver 

Parlamentares presentes no plenário e Parlamentares participando de forma virtual, através 

da plataforma Zoom. 

O SR. HILDO ROCHA (MDB - MA) - Sr. Presidente, quero apresentar uma questão 

de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Como ainda não há número 

regimental para deliberação, passo já a palavra ao meu querido amigo Deputado Hildo 

Rocha. 

O SR. HILDO ROCHA (MDB - MA) - Meu nobre e querido Senador Izalci, que foi um 

excelente Deputado e tem feito um grande trabalho como Senador representando o Distrito 

Federal, meus cumprimentos. 

Cumprimento também o nosso Relator, o ilustre Deputado Juscelino Filho, que tem 

uma nobre missão depositada nas mãos: elaborar o parecer à Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, a qual vai dirigir a nossa Lei Orçamentária de 2022. 

Cumprimento os demais colegas Deputados e Deputadas. 

Eu estou preocupado, Sr. Presidente, com a pressa para votar a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. A Comissão Mista de Orçamento foi instalada ontem, e o Relator já fez o 

seu relatório preliminar. Eu parabenizo o Relator pela rapidez para elaborar o parecer, no 

qual eu já dei uma lida de forma rápida — ficou bom, não ficou tão ruim —, mas há um 

ditado que diz, Deputado Danilo Forte: "A pressa é inimiga da perfeição". 

Aqui, nós temos que buscar a perfeição. Temos que buscar, ao máximo, entregar ao 

povo brasileiro uma lei que venha a direcionar a elaboração da LOA 2022 da melhor forma, 

para que possamos ter as políticas públicas sendo exercidas. 

Lembro que a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 tem duas prioridades, e elas 

não estão sendo respeitadas pelo Governo Federal. Quais são as prioridades de 2021? O 

Programa Primeira Infância e o Casa Verde e Amarela, um programa habitacional do 

Governo Federal. E nós não estamos vendo nenhuma dessas áreas funcionando, 

diferentemente dos anos anteriores. 
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Na área da habitação — eu sou o Presidente da Frente Parlamentar em apoio à 

habitação popular —, o que está acontecendo é que está havendo menos dinheiro. Estava 

previsto 1 bilhão e 900 milhões de reais, dentro das rubricas RP9 e RP2, mas o recurso foi 

cancelado, vetado, e, até agora, não se abriu novo crédito. O Ministro do Desenvolvimento 

Regional, o Rogério Marinho, esteve na Comissão anteontem e disse claramente que, se 

não houver recurso novo, em agosto vão parar a construção das casas dos programas 

antigos, dos contratos antigos. Isso é muito ruim. 

É por isso que nós temos que fazer uma Lei de Diretrizes Orçamentárias que amarre 

mais, para que o Governo possa realmente fazer e entregar ao Parlamento uma proposta 

de lei orçamentária conforme o que nós estamos aqui apresentando para deliberação. 

Agora eu queria aqui fazer uma questão de ordem com base no art. 128 da Resolução 

nº 01, de 2006, do Congresso Nacional, que diz: 

Art. 128 A apreciação dos relatórios somente poderá ocorrer 3 (três) dias úteis 

após a sua distribuição, nos casos do relatório do Relator-Geral do projeto de lei 

orçamentária anual, do relatório do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e do 

relatório do projeto de lei do plano plurianual, e 2 (dois) dias úteis nos casos das 

demais proposições, salvo se a CMO dispensar esse último prazo por deliberação 

da maioria absoluta de seus membros. 

Portanto, a regra são 3 dias. O prazo é de 2 dias para outros casos, mas, para esse 

relatório que o ilustre Deputado Juscelino Filho vai ler, o prazo são 3 dias, para que 

possamos fazer a apreciação. 

Como o relatório foi colocado ontem à noite na Internet, na página da Comissão Mista 

de Orçamento, o prazo termina na terça-feira. Então, deveria ser apreciado o relatório 

preliminar na terça-feira. É isso que diz a regra, a não ser que o Plenário aqui decida de 

forma diferente. 

Talvez os outros colegas Deputados e Senadores tenham tido tempo de ler o relatório 

de forma mais pormenorizada. Eu mesmo não tive tempo de ler, porque são várias as 

nossas atribuições. Eu li, como falei no início, rapidamente, um pouco de cada composição 

desse relatório. Portanto, eu não estou por dentro, não estou 100% convicto de que o 

relatório está bom, embora eu confie muito no Relator. 

Sei que o Relator quer o melhor para o Brasil, inclusive para o Maranhão, até porque 

ele é maranhense, nosso conterrâneo. Mas, às vezes, nós podemos contribuir para 
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melhorar mais ainda essa peça orçamentária. E vejo que é necessário que os colegas 

tenham tempo suficiente — é por isto que há o prazo: para que haja tempo suficiente — 

para analisar o relatório do nobre Deputado Juscelino Filho.  

Sr. Presidente, eu queria pedir a V.Exa. que o Relator da LDO pudesse fazer a leitura 

do seu relatório e submetê-lo à votação na próxima terça-feira. Então, essa é a minha 

proposta. 

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Meu querido Deputado Hildo Rocha, 

V.Exa. tem razão. Como V.Exa. já citou, o próprio art. 128 prevê realmente que se leve a 

questão aos membros, para decisão. 

O Relator estava me dizendo aqui que, realmente, não houve acordo de Lideranças. 

O cronograma saiu sem ninguém saber, nem o próprio Relator o leu.  

De qualquer forma, o art. 40 também fala da questão do interstício. Temos que ver 

também o prazo constitucional, que, parece-me, termina no dia 17.  

Então, vamos fazer a leitura e depois vamos submeter a questão à votação do 

Plenário, porque há previsão, realmente, da quebra de interstício. 

De fato, precisamos ler o parecer. Eu também não o li ainda. E queremos não só lê-

lo como também aperfeiçoá-lo mesmo. Além disso, com o próprio Relator não foi combinado 

nenhum cronograma. Então, V.Exa. tem razão. 

O SR. ARNALDO JARDIM (CIDADANIA - SP) - Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. DANILO FORTE (PSDB - CE) - Pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Tenho aqui a lista de inscrição. Estão 

aqui o Deputado Arnaldo Jardim, o Senador Esperidião Amin, depois o Deputado Danilo 

Forte e o Deputado José Guimarães. 

O SR. ARNALDO JARDIM (CIDADANIA - SP) - Muito obrigado, Presidente Izalci 

Lucas. Eu quero saudá-lo. E, saudando V.Exa. e o Senador Esperidião Amin, saúdo a 

representação do Senado aqui. 

Saúdo o Deputado Juscelino Filho, que tem o nosso amplo respaldo para bem 

exercer, temos certeza, a sua função de relatoria da LDO. 

Saúdo também o Deputado Bosco, o Deputado José Guimarães, o Deputado Hildo 

Rocha, o querido Deputado Danilo Forte, que estão aqui conosco. 

Sr. Presidente, eu apresentei uma emenda. Sei que ela até poderá ser considerada 

extemporânea, pelo fato de falar sobre cronogramas e prazos. É lógico que ela teve o 
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sentido de provocar o debate que ora se instala nesta Comissão, razão pela qual eu gostaria 

que ela fosse admitida e considerada em um momento de deliberação. O que eu proponho, 

de uma forma singela, é estendermos o prazo. O Congresso tem hoje um prazo, que a 

Mesa Diretora deliberou fixar, que é absolutamente inexequível. 

Eu vou contar uma coisa singela. Eu tenho integrado, desde sempre, nos meus quatro 

mandatos aqui, a Comissão de Minas e Energia, área que é um foco do meu mandato. Eu 

a essa Comissão me dedico o tempo todo. Nós temos lá funcionários extremamente 

eficientes, e eles me procuraram hoje perguntando se eu poderia ficar em Brasília até 

amanhã, porque a Comissão tem dificuldade de ter um Deputado presente para poder 

realizar a sua reunião. 

Pelo cronograma proposto, Sr. Presidente, nós teríamos que fazer, até meio-dia de 

segunda-feira, reuniões de todas as bancadas estaduais. Veja V.Exa., que é um grande 

líder do Distrito Federal, a quem preconizo, inclusive, missões maiores aqui no Distrito 

Federal, qual é a condição de se fazer isso. Qual é a condição de se fazer isso em relação 

a São Paulo, que tem uma representação extensa? Teríamos que fazer reunião de bancada 

e formalizar a escolha até segunda-feira, ao meio-dia, em cada uma das Comissões desta 

Casa. Desculpem-me, mas isso é um absoluto desrespeito ao exercício do mandato 

parlamentar. 

Não bastasse isso, Sr. Presidente — e o Deputado Juscelino a isso se dedicou —, eu 

passei a manhã em reunião com a nossa assessoria do Cidadania tratando desse quadro 

do relatório geral, que informa tudo aquilo que nós estamos pensando, refletindo, para a 

elaboração do relatório preliminar, por exemplo, e vimos que o cenário proposto naquilo 

que se conceituou para a LDO prevê uma SELIC de 4% para o ano que vem. Hoje isso não 

tem respaldo nem nas resoluções do COPOM nem naquilo que tem sido afigurado pelo 

Banco Central. Então, nós estamos diante de uma escolha. 

Por isso, peço que seja acatada a questão de ordem do Deputado Hildo Rocha e a 

minha, com relação a votarmos a emenda que eu apus ao relatório. O que nós queremos 

é que tenhamos prazo para tomar uma decisão substantiva e consistente sobre o relatório 

preliminar, em um primeiro momento, para que, passada esta fase, a partir da semana que 

vem possamos nos dedicar ao relatório. 

É essa a questão para a qual solicito a atenção de V.Exa., Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Bem, essa questão da emenda já 

vamos discutir na própria LDO. 

Há uma proposta, para cumprirmos o prazo — se é que vamos votar e aprovar —, de 

estendermos o prazo das emendas até às 18 horas de terça e votarmos na quarta. Eu acho 

que essa é uma proposta razoável, para que dê tempo. 

V.Exa. já tem o parecer preliminar, Deputado Juscelino, para o votarmos e jogarmos 

o prazo das emendas para terça-feira? 

O SR. JUSCELINO FILHO (DEM - MA) - O preliminar nós colocamos agora há pouco 

no sistema. Nós colocamos o parecer preliminar no sistema. 

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Fazemos a leitura, damos o prazo 

até terça-feira, às 18 horas, e, na quarta-feira, decidimos a votação. 

O SR. DANILO FORTE (PSDB - CE) - É plenamente sábio. Agora, eu só queria... 

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Emendas da LDO, é lógico, da LDO. 

O SR. DANILO FORTE (PSDB - CE) - Eu só queria que isso já ficasse decidido 

consensualmente entre todos. Digo isso porque alguns terão de se deslocar, a leitura do 

relatório é extensa, e as complexidades são muito grandes. Então, sob a tutela de V.Exa., 

eu pediria que pudéssemos acordar já aqui, para dar um pouco de conforto àqueles que 

vão precisar se retirar da reunião para viajar agora de tarde. 

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Há ainda inscritos aqui: o Deputado 

Danilo Forte, que acabou de falar; o Deputado José Guimarães; e o Deputado Bosco Costa. 

Tem a palavra o Deputado José Guimarães. 

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Serei rápido, Presidente. Veja, nós estamos 

praticamente entrando em recesso. Tudo que nós fizermos aqui tem que ser por acordo. 

Acho que não é aconselhável, a essa altura do campeonato, sairmos disputando aqui se é 

hoje ou não. 

Então, como disse o Deputado Hildo Rocha, ele recorreu ao Regimento e há esse 

prazo, vamos fazer o prazo. Vamos fazer o prazo e, na terça-feira, conforme o calendário 

estabelecido por V.Exa., Sr. Presidente, vamos tocar os trabalhos. Se vai haver ou não 

recesso, esse é outro problema, que não cabe a nós decidir, mas às Presidências das duas 

Casas. 

Eu ouvi agora, lá no Senado, e informo que o Presidente da CPI disse que a Comissão 

vai funcionar independentemente de recesso ou não, porque o Presidente do Senado havia 
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dito... Eu fui ao Regimento, e não é obrigatório, para que a Comissão funcione, o Congresso 

estar funcionando. E o Senador, Presidente da Comissão, declarou há pouco que a 

Comissão vai funcionar independentemente de o Congresso entrar em recesso ou não. 

Portanto, eu queria só colocar isso. Mas acho que o que o Deputado Hildo Rocha 

colocou, Presidente, é o melhor caminho. Vamos entrar em acordo. E peço isso ao Relator 

também, porque alguns de nós temos que viajar. 

O SR. JUSCELINO FILHO (DEM - MA) - A sugestão do Deputado Hildo é que 

tenhamos 2 dias para a apreciação do parecer preliminar na terça-feira — é isso? 

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Fazemos a leitura hoje, estendemos 

o prazo das emendas da LDO até terça-feira... 

O SR. JUSCELINO FILHO (DEM - MA) - Não, não. Só podemos abrir prazo para as 

emendas, depois de votarmos o parecer preliminar. 

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Sim, vamos votá-lo hoje. 

O SR. JUSCELINO FILHO (DEM - MA) - Mas a sugestão do Deputado Hildo é que 

só se vote o parecer preliminar na terça-feira. Acho que isso está divergindo aí, entendeu? 

A sugestão dele é dos 2 dias, o relatório só foi hoje... 

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Só que isso inviabiliza a votação no 

prazo constitucional, se é que se vai votar, temos que ver se... 

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Presidente, mas o relatório foi... 

O SR. HILDO ROCHA (MDB - MA) - Foi colocado hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Foi colocado hoje o preliminar. 

O SR. JUSCELINO FILHO (DEM - MA) - Foi disponibilizado agora, até porque ao 

meio-dia encerrou-se o prazo de emendas. Tem meia hora que ficou pronto. 

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - A proposta é fazer a leitura hoje, 

prorrogar a apresentação de emendas até terça-feira e, se der, votamos na quarta-feira. 

O SR. HILDO ROCHA (MDB - MA) - Não, a ideia é votar o relatório preliminar na 

quarta-feira. Ele leria o relatório, e na quarta-feira votaríamos. 

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Mas e o prazo das emendas? 

O SR. HILDO ROCHA (MDB - MA) - Não há problema. O problema é que... 

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Mas ele quer votar na quarta-feira. 

O SR. JUSCELINO FILHO (DEM - MA) - Nós só podemos abrir o prazo das 

emendas... 
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O SR. ALUISIO MENDES (Bloco/PSC - MA) - Depois da leitura do relatório. 

O SR. JUSCELINO FILHO (DEM - MA) - Não, não é depois da leitura. É depois da 

aprovação. Entendeu? 

O SR. ALUISIO MENDES (Bloco/PSC - MA) - A ideia é ler o relatório hoje, abrir até 

terça-feira... 

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Até terça-feira, às 18 horas. 

O SR. ALUISIO MENDES (Bloco/PSC - MA) - E votarmos na quarta-feira. 

O SR. JUSCELINO FILHO (DEM - MA) - O Presidente está sugerindo que leiamos e 

votemos o relatório hoje, para poder abrir o prazo. 

Os Deputados sugeriram ler o relatório, votar na terça-feira o relatório preliminar e 

depois abrir o prazo. 

O SR. ALUISIO MENDES (Bloco/PSC - MA) - Eu concordo com essa sugestão de 

que o Relator possa ler o relatório hoje, esperamos até terça-feira para votá-lo e abrimos o 

prazo... 

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Mas para votar, só pode abrir prazo 

de emenda depois de votar. 

O SR. ALUISIO MENDES (Bloco/PSC - MA) - Mas é o tempo necessário para 

analisarmos o relatório, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Mas se formos cumprir, a votação 

tem que acontecer até quarta-feira. 

O SR. ALUISIO MENDES (Bloco/PSC - MA) - Poderíamos votar na terça-feira se o 

Relator concordar, se não houver nenhum óbice para ele. 

O SR. ARNALDO JARDIM (CIDADANIA - SP) - Presidente, acho que, de acordo com 

o que o Deputado está falando, é o seguinte: votamos na terça-feira, já fica aprazado que 

o prazo de emendas é de 24 horas. 

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Para as emendas, também é terça-

feira, às 18 horas. 

O SR. ARNALDO JARDIM (CIDADANIA - SP) - O nosso Relator faz a proposta em 

cima das emendas até quarta-feira, e aí nós podemos deliberar em seguida. 

O SR. ALUISIO MENDES (Bloco/PSC - MA) - Eu acho que fica de bom tamanho. Se 

o Relator concordar, acho que é o melhor. 

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Mas votamos o relatório na quarta-feira? 
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O SR. ALUISIO MENDES (Bloco/PSC - MA) - Na terça-feira, nós votamos o relatório. 

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Na terça-feira? 

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - O problema é o prazo das emendas 

de bancada. 

O SR. JUSCELINO FILHO (DEM - MA) - Eu faço a leitura aqui, e na terça-feira 

votamos o preliminar. Não é isso o que eles estão sugerindo? 

O SR. ALUISIO MENDES (Bloco/PSC - MA) - E já se abre o prazo para as emendas. 

São 24 horas para as emendas, até quarta-feira. 

O SR. JUSCELINO FILHO (DEM - MA) - E aí já abrimos, na sequência, o prazo de 

24 horas para as emendas. 

O SR. DANILO FORTE (PSDB - CE) - Concordo com o Líder Aluisio. 

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - E as emendas de bancada? Porque 

há emendas de bancada... 

O SR. ALUISIO MENDES (Bloco/PSC - MA) - Acho que é uma sugestão que atende 

a todo mundo. O Relator concordou também. Acho que não traz nenhum prejuízo para o 

andamento da Comissão. 

O SR. ARNALDO JARDIM (CIDADANIA - SP) - Nós também já concordamos com a 

proposta do Deputado Aluisio. 

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Está o.k., Relator? Isso é possível? 

O SR. JUSCELINO FILHO (DEM - MA) - Vai ficar um prazo bem curto para as 

emendas, mas de minha parte, não há problema nenhum. 

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - O pessoal já fica sabendo que o 

prazo das emendas... 

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

O SR. JUSCELINO FILHO (DEM - MA) - O que vai acontecer é o seguinte, na prática: 

se caso o prazo de 24 horas não atender, nós vamos ter de esticá-lo. Mas vamos tentar 

fazer. É isso. 

O SR. ALUISIO MENDES (Bloco/PSC - MA) - Mas diante dessa sugestão, Deputado 

Juscelino Filho, que já tem experiência nesta Comissão, e eu também, todo mundo já está 

trabalhando as emendas, não é? Então, acho que não vai... E se houver algum momento 

em que se precise dar mais 24 horas, acho que não vai haver prejuízo nenhum para a 

Comissão, Presidente. 
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O SR. JUSCELINO FILHO (DEM - MA) - Se não houver acordo para votarmos hoje, 

ninguém vai forçar a votação. 

O SR. ALUISIO MENDES (Bloco/PSC - MA) - Acho que há um consenso entre o 

Relator e a Comissão de que possa ser assim. 

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Só vamos aguardar o número para 

deliberarmos, mas eu acho que essa proposta, como foi colocada... 

O SR. ALUISIO MENDES (Bloco/PSC - MA) - Não há número para deliberarmos 

ainda? 

O SR. JUSCELINO FILHO (DEM - MA) - Precisamos deliberar? Não vai ser só feita 

a leitura? 

O SR. DANILO FORTE (PSDB - CE) - Pode ser deliberada por acordo. 

O SR. ALUISIO MENDES (Bloco/PSC - MA) - É só a leitura do parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Vamos chamar os Senadores aqui. 

O SR. ALUISIO MENDES (Bloco/PSC - MA) - Vamos solicitar aos Senadores que 

venham aqui. O que está faltando é Senador, Presidente Izalci Lucas. 

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Vou convidá-los aqui. 

O SR. ALUISIO MENDES (Bloco/PSC - MA) - Pode ser virtual a presença, não há 

dificuldade nenhuma. 

(Pausa prolongada.) 

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Presidente Rose de Freitas, só para 

atualizar V.Exa., há uma proposta de vários Deputados no sentido de não votarmos hoje o 

relatório. Nós o votaríamos na terça-feira, mas já abriríamos o prazo para as emendas, quer 

dizer, eu sei que é só depois de aprovar que se pode abrir o prazo de emenda, mas a 

proposta é que façamos isso na terça-feira à tarde e votemos na quarta-feira, dando as 24 

horas para as emendas. Essa é a proposta que está sendo debatida. 

O SR. ALUISIO MENDES (Bloco/PSC - MA) - Senadora Rose de Freitas, já que 

V.Exa. chegou e agora está acompanhando o nosso grande Líder Izalci, poderia solicitar 

aos Senadores que registrassem suas presenças para que possamos deliberar. 

O SR. BOSCO COSTA (PL - SE) - Sra. Presidente, eu estou inscrito. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - O Deputado Federal Bosco 

Costa está com a palavra. 
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O SR. BOSCO COSTA (PL - SE) - Sra. Presidente, Senadora Rose, mais uma vez, 

quero parabenizar V.Exa. e também o Deputado Juscelino Filho, pelo relatório. 

Estou de acordo com a questão de ordem do Deputado Hildo Rocha e também com 

a fala do Deputado José Guimarães, que defendeu aqui a unidade, que estejamos em 

acordo, porque sabemos da importância e da necessidade do tempo de que dispomos para 

discutir e aprovar a LDO. Por isso quero me somar à questão de ordem do Deputado Hildo. 

É muito bom quando existe um entendimento, porque quem termina ganhando é a 

sociedade, é o povo brasileiro. 

Obrigado, Presidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Boa tarde a todos. Desculpem-

me o atraso. As lives demoram mais tempo do que podemos prever. Não teve um final 

rápido. 

Eu queria dizer o seguinte: tudo quer for de acordo, de entendimento e que não 

prejudique também o andamento dos trabalhos que nós temos de fazer, infelizmente, com 

a premência do tempo nos nossos compromissos, para não prejudicar o andamento dos 

trabalhos das duas Casas, nós com certeza estaremos juntos. 

Quero saudar o Senador Vanderlan, que salvou a sessão. 

Eu quero dizer o seguinte: o Deputado Juscelino, nosso Relator da LDO, esforçou-se 

ao máximo para acolher as emendas. Vejam o tempo que ele teve: pegou o relatório ontem, 

às 18 horas, e o trouxe hoje ao meio-dia. Tendo em vista o que aconteceu, vamos tentar 

estudar um planejamento para a Comissão que a permita funcionar adequadamente e 

suprir o País de um orçamento ainda neste ano. Será um péssimo sinal se não tivermos o 

Orçamento aprovado este ano. 

Então, aproveito para atualizar o Senador Vanderlan, houve a proposta de não 

votarmos... 

O SR. ALUISIO MENDES (Bloco/PSC - MA) - Senadora, a proposta feita aqui, que 

teve um acordo unânime dos colegas, foi que o Deputado Juscelino leria o relatório hoje; 

nós daríamos o prazo até terça-feira para que o relatório fosse analisado, quando o 

votaríamos; teríamos o prazo até quarta-feira para apresentar as emendas e depois 

votaríamos o relatório final.  

O Deputado Juscelino disse que esse acordo não traria prejuízo para os trabalhos da 

Comissão. Eu acho que fica confortável para todo mundo esse tempo, porque nós já 
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estamos trabalhando nas emendas e não haverá atraso na apresentação delas. E na 

quarta-feira, impreterivelmente, nós já votaríamos o relatório do Deputado Juscelino. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Se há acordo, eu não tenho 

nenhuma discordância.  

Essa foi a proposta, Senador Vanderlan.  

Há uma combinação nas duas Casas de que nós teremos recesso. A Câmara parece 

que sinalizou nessa direção e também o Senado Federal. Portanto... 

O SR. IZALCI LUCAS (PSDB - DF) - Não é possível fazer a leitura, não? 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Poderia? Todos estão de 

acordo? 

(Intervenção fora do microfone.) 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Eu também gostaria de falar 

que nós temos umas preliminares, aquelas de sempre, Deputado Danilo Forte, Senador, 

Deputado Hildo Rocha, sobre a questão de leitura da ata. Muitas vezes, dispensa-se a 

leitura da ata.  

Ontem foi tão somente a questão da eleição e da posse. Ainda estamos em fase de 

composição da Mesa. Estamos discutindo as relatorias setoriais e também os comitês, 

evidentemente. 

(Não identificado) - Se for possível, eu peço a dispensa da leitura da ata. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - É quase que dizer: a parte mais 

chata da sessão. (Risos.) 

Então, havendo concordância, se todos estiverem de acordo, haverá a dispensa. 

Todos estão de acordo? (Pausa.) 

Há uma ata que eu queria... que foi a da reunião deliberativa extraordinária do mês 

retrasado. Então, se houver alguma retificação, depois nós podemos observar. 

Vou colocar em votação as atas na Câmara dos Deputados. 

Aqueles que aprovam as atas permaneçam... 

Tenho que pegar a engrenagem do carro outra vez. Não é fácil, não, esse ritual todo. 

(Risos.) 

Em votação na Câmara dos Deputados. 

Todos os que as aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)  

Aprovadas. 
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Em votação no Senado Federal. 

Todos...  

Eu gostaria muito de modificar o Regimento Interno desta Casa. (Risos.) 

Em votação na representação do Senado Federal. 

As Sras. e os Srs. Senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.)  

Aprovadas. 

Solicito que se declarem como lidos os expedientes recebidos pela Comissão do dia 

30 de março até a presente data, tendo em vista que essas informações já se encontram 

publicadas na página da CMO, na Internet. 

Ordem do Dia. 

Propõe-se a dispensa de 2 dias úteis para a votação do relatório preliminar, com 

emendas apresentadas ao Projeto de Lei e Diretrizes Orçamentárias para 2022.  

Em deliberação a dispensa do prazo de 2 dias úteis para a votação do relatório 

preliminar... 

(Intervenções fora do microfone.) 

O SR. ARNALDO JARDIM (CIDADANIA - SP) - Questão de ordem, Presidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Não, escuta... Vou dispensar 

o... Eu vou dispensar. Não posso engrenar muito rápido. Por exemplo, se nós dispensarmos 

e fizermos esse calendário, que está aprovado, nós vamos respeitar o acordo aqui 

colocado. 

Aqui está falando que são 2 dias para a votação do relatório preliminar. Então, nós 

teremos até terça-feira. É isso que está posto. São 3 dias úteis então. Nós dispensamos os 

prazos da votação do relatório. 

Vou colocar em votação na Câmara dos Deputados. 

Todos os que estão de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.)  

Aprovado. 

Vou colocar em votação no Senado Federal. 

Todos os que estão de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.)  

Aprovado. 

Abrimos o prazo para emendas a partir de hoje ainda? 
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O SR. JUSCELINO FILHO (DEM - MA) - Formalmente, vamos abrir na terça-feira, 

depois de votado o parecer. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - V.Exa. vai entregá-lo na terça-

feira. 

O SR. JUSCELINO FILHO (DEM - MA) - Não, o relatório já está no sistema. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Não, eu digo o... Nós votamos 

na terça-feira, abre para leitura e, em seguida, votamos até quarta-feira.  

O SR. ARNALDO JARDIM (CIDADANIA - SP) - A apresentação de emendas é feita 

posteriormente à votação. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Mas nós temos de seguir... 

Peço só um minutinho, porque há um prazo regimental. (Pausa.) 

Isso equivale a dizer — e que fique muito claro — que há um acordo. Haverá 

reclamações, isso sempre aconteceu. Nós abrimos mão dos 2 dias úteis, o que significa 

que o Relator vai apresentar e ler o relatório, e nós o votaremos na quarta-feira. Então, 

teremos menos de 2 dias úteis. Está entendido e acordado isso?  

O Senador Jean Paul Prates, que chegou agora, está de acordo? 

(Intervenção fora do microfone.) 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - O PT é melhor do que nós: uma 

fala está unida com a outra. Dentro do MDB, temos de consultar quatro correntes. 

Item 1. Apreciação do relatório preliminar com emendas apresentadas ao Projeto de 

Lei nº 3, de 2021-CN, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da 

Lei Orçamentária de 2022 — LDO 2022. Relator: Exmo. Deputado Juscelino Filho. 

Foram apresentadas 12 emendas.  

Pela aprovação deste parecer preliminar quanto às 12 emendas apresentadas, o 

Relator ofereceu voto pela rejeição. 

Deixem-me entender uma coisa aqui, porque está fora de contexto. Peço que 

aguardem só um minutinho. 

(Pausa prolongada.) 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Vamos passar à leitura do 

relatório preliminar, porque eu acho que fica mais claro o que nós vamos construir em 

seguida, está certo? 
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Nós temos um anexo de metas e prioridades sobre o qual depois gostaríamos de falar 

também. 

Concedo a palavra ao Relator. 

O SR. JUSCELINO FILHO (DEM - MA) - Quanto às emendas, fiz um resumo sobre 

a questão do parecer preliminar. E eu estava explicando para a Senadora Rose que uma 

das emendas, a apresentada pelo Deputado Arnaldo Jardim, tratava justamente sobre o 

calendário. Não há como acatar a emenda, porque a questão do calendário tem que ser 

trabalhada por acordo, como nós estamos trabalhando aqui. 

Em outra emenda, pretendeu-se incluir o anexo de metas e prioridades na 

programação para reforma de assembleias estaduais, o que não é competência 

constitucional da União. Justamente por isso, não está no nosso PPA, e por não constar de 

nenhuma das políticas ministeriais. 

Nas demais emendas que nós também não acatamos, pretendia-se alterar o próprio 

projeto de lei da LDO, o que não é matéria deste parecer preliminar. Então, elas vieram no 

momento errado. 

Quanto às emendas, Senadora Rose, é isso que eu expliquei para os colegas aqui: o 

prazo foi curto, o relatório foi disponibilizado agora, há 40 minutos, quando foi levantado 

aqui pelos pares justamente o prazo de 2 dias que o Regimento dá a eles, para que 

apreciem e analisem o relatório antes da votação. E por isso foi levantada a questão de 

ordem pelo Deputado Hildo Rocha. Há essa previsão regimental de que, para que possa 

constar da pauta, precisaria justamente haver este acordo por parte da Comissão, 

dispensando esse prazo, senão, o relatório preliminar não poderia nem estar na pauta de 

hoje, porque ele foi liberado apenas hoje para os colegas. Então, ele só poderia estar na 

pauta de terça-feira. Nós dispensamos esses 2 dias para que ele pudesse constar da pauta, 

eu fizesse a leitura, e eles o analisassem para que, para terça-feira, nós convocássemos 

uma reunião para votar o relatório preliminar e abrir o prazo das emendas ao projeto da 

LDO. 

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Isto posto, Presidenta, como foi alterado 

inicialmente o calendário, as emendas não foram rejeitadas e vão diretamente para terça-

feira. É outro prazo agora, então, está tudo aberto. Então, haverá novas emendas e as 

mesmas emendas vão todas para terça-feira, com base no acordo. 
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O SR. JUSCELINO FILHO (DEM - MA) - Isso, é porque nós estávamos tratando 

apenas do relatório preliminar, que dita as regras. 

O SR. DANILO FORTE (PSDB - CE) - Presidente, o Deputado Juscelino está correto. 

Não há emendas hoje, porque será feita só a leitura do relatório preliminar. As emendas 

serão apresentadas na terça-feira, e a votação será na quarta-feira. 

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - É por isso que eu estou dizendo que elas não 

podem ser rejeitadas. 

O SR. DANILO FORTE (PSDB - CE) - Senador Izalci, na terça-feira será a 

apresentação das emendas. A votação será na quarta-feira. 

O SR. JUSCELINO FILHO (DEM - MA) - As emendas que eu estou falando que foram 

rejeitadas são as emendas do relatório preliminar, as que foram apresentadas até o meio-

dia de hoje. Só foram 12 emendas. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Olha, eu vou solicitar um 

esclarecimento maior. Eu tenho um entendimento divergente. Pode ser que o tempo que 

passou, esses 3 anos, tenha me feito esquecer o que eu pratiquei aqui ao longo do 

mandato.  

Tem a palavra o querido amigo e apagador de incêndios, o Senador Weverton. 

O SR. WEVERTON (PDT - MA) - Primeiramente, quero cumprimentá-la, Presidente. 

Nós estamos bastante felizes vendo o seu desempenho. Eu estava assistindo a reunião por 

via remota enquanto me dirigia a esta importante Comissão e vejo que a engrenagem vai 

ser rápida. Não se preocupe que o bom jogador, independentemente de qual período em 

que entra em campo, sempre pega rápido todas as manhas do jogo e vai conseguir 

conduzir. Eu quero lhe desejar boa sorte e dizer que, em relação ao prazo para a semana 

que vem, o PDT, no Senado, não fecha acordo. 

Terça-feira, para nós, é um prazo ainda muito curto. Agora que nós instalamos a 

Comissão. Precisamos analisar este relatório e, se conseguirmos avançar, não teremos 

problema nenhum em avançar no acordo para votá-lo terça-feira, mas, se não, não temos 

culpa de termos instalado a Comissão ontem. Nós já estamos no meio do ano. Também 

não me venham dizer que não haverá recesso por conta da votação do relatório. Nós já 

tivemos vários anos em que a votação foi no segundo semestre e conseguimos votar o 

Orçamento.  
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Então, eu acho que não é por aí. Nós temos que analisar este relatório, construir os 

entendimentos das metas prioritárias que terão, e daí sim, com um relatório maduro, de 

forma responsável nós estaremos prontos para votá-lo. 

Então, o PDT não concorda com o acordo de votarmos logo na terça-feira que vem. 

O SR. JEAN PAUL PRATES (PT - RN) - Presidenta... 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - A Deputada Adriana pediu a 

palavra, e, em seguida, eu a darei a V.Exa. 

A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - Presidente Rose, colegas, boa tarde. A 

minha única preocupação e meu único questionamento aqui, até em respeito aos colegas 

que estão nesta Comissão há mais tempo do que eu, é que nós tenhamos, efetivamente, 

depois que as emendas forem apresentadas, o prazo mínimo de 48 horas para análise do 

relatório, na próxima semana. É isso que eu quero garantir aqui, porque eu acho muito mais 

relevante nós termos prazo hábil para a leitura do relatório, com profundidade. O que não 

dá é para recebermos um relatório depois da apresentação das emendas e termos de votá-

lo de afogadilho.  

 Então, eu acho que, se nós vamos fazer um acordo aqui, terá que ser um acordo que 

dê prazo claro para que, depois da apresentação das emendas, na semana que vem, que 

é o que está sendo proposto, se for o caso, e depois da apresentação do relatório, tenhamos 

48 horas, no mínimo, para que ele seja analisado. Nesses termos, tudo bem. 

Obrigada, Presidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Outro Parlamentar que pediu a 

palavra foi o Senador Jean Paul Prates. 

O SR. JEAN PAUL PRATES (PT - RN) - Fui eu, Presidenta, apenas para me somar 

à manifestação da Deputada e do Senador Weverton, quanto ao PT do Senado, que está 

com ele também. Em relação ao acordo para terça-feira, se der, deu. Se não der, nós 

teremos que abrir espaço para mais tempo, porque, do contrário, seremos premidos pela 

circunstância e teremos mais uma vez um Orçamento precariamente discutido. Esta é a 

nossa posição também, pelo PT do Senado. 

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Presidenta, deixe-me levantar uma questão 

política? 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - O Senador Izalci pediu a 

palavra. Em seguida, eu a concederei a V.Exa., Deputado. 
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O SR. IZALCI LUCAS (PSDB - DF) - Só para esclarecer, porque eu estava na 

Presidência, o que aconteceria hoje. Haveria a apresentação do relatório e seria aberto o 

prazo de 48 horas para as emendas, e nós votaríamos. 

Porém, nós temos uma questão de prazo constitucional. Se formos obedecê-la 

realmente, temos que votar até quarta-feira.  

Nós não fechamos acordo aqui de votar. Isso terá que ser consultado após as 

emendas, se vamos aprovar ou não. Mas o que se está tentando acordar é para fazer na 

terça-feira. Primeiro, todo mundo já está sabendo que as emendas vão até terça-feira, às 

18 horas. Aí votamos o relatório preliminar já com as emendas, para fazermos a votação, 

na quarta-feira, se é que vai ter acordo. Essa é a proposta. Ninguém está dizendo que vai 

fechar acordo de orçamento, da LDO. 

O SR. ALUISIO MENDES (Bloco/PSC - MA) - Cem por cento, Senador. V.Exa. foi 

claro, cristalino e límpido. 

O SR. IZALCI LUCAS (PSDB - DF) - Era só para esclarecer. Obrigado. 

O SR. DANILO FORTE (PSDB - CE) - É isso mesmo, Senador Izalci Lucas. Parabéns 

pelo poder de síntese. Está compreendido. 

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Presidenta, pela ordem. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Olha, eu queria falar uma coisa 

importante. Aqueles que remotamente acompanharam, naquele tempo, o nosso trabalho e 

outros que se sucederam ou antecederam, sempre me viram primar pelo acordo e 

entendimento entre todos. Não é de quem está aqui ou de quem não está, porque todos 

têm o direito de intervir remotamente.  

A grande confusão que está aqui se deve ao atraso que houve na instalação da 

Comissão, mas também a um calendário que tramitou nesta Casa, Senador Weverton, que 

estabeleceu aqui um rito que nem do meu conhecimento era, haja vista que nós tomamos 

posse ontem, e todos tivemos que correr para votar.  

E o mais louco é que foram 41 votações. A cada 3 minutos, houve uma votação, 

porque a Casa concentrou todas as votações em relação a órgãos que estão acéfalos pelas 

votações que não ocorreram antes.  

Então, está aqui um calendário. Eu não sei se todos têm conhecimento dele. Se eu 

não tinha, imagino que todos não tenham. Será possível uma coisa dessa?  
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Agora se cumpriu aqui o rito da Casa. O Presidente da Casa, que organizou esse 

calendário e o divulgou no Diário do Congresso Nacional. Estava na mão do Walbinson e 

está na página da Comissão desde terça-feira, mas se esqueceram de nos falar isso ontem. 

Então, Senador Weverton, vamos voltar à estaca zero. Vamos começar a conversar 

novamente. A reunião de Líderes ontem não foi possível. Todos os Líderes pediram que 

não houvesse reunião ontem porque não davam conta de ir lá votar, porque lá é voto 

presencial.  

Não sei se V.Exas. tiveram votação na Câmara, tiveram? (Pausa.) 

Só remota, Deputado? (Pausa.) 

Não, eu vi o plenário cheio. Eu até não fui lá falar com Deputado Arthur Lira por causa 

disso.  

Então, vamos começar do zero. O calendário está posto aqui. O calendário foi 

publicado, mas aquilo que não for de acordo vamos reconstruir, porque não dá para ter uma 

voz discordante e acharmos que isso não significa nada. Não é assim que deve funcionar.  

Tem a palavra o Senador Weverton. 

O SR. WEVERTON (PDT - MA) - Presidente, eu quero parabenizá-la pela iniciativa e 

eu quero também lembrar aqui que esta Comissão é autônoma. Nós, lá atrás, já 

reclamávamos que, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, os que têm direito a 

voz e voto são os eleitos e diplomados. Então, nós não podemos ser pautados pela 

burocracia. 

A burocracia tem que nos auxiliar, precisa nos ajudar a dar os caminhos, mas não 

dizer o que tem que ser feito. Quem vai deliberar é o Plenário, a Comissão das duas Casas 

juntas que vão ter que decidir. Então, eu quero parabenizá-la, porque eu acho que zera, e 

nós iremos estabelecer um calendário. A Constituição diz quais são as regras. Se não foi 

cumprida para este primeiro semestre, repito, não é culpa nossa. Foi instalada ontem a 

Comissão. E nós estamos à disposição desde o início da legislatura. Agora vamos correr 

contra o tempo.  

Da última vez que V.Exa. foi Presidente desta Comissão, havia 4 anos que não tinha 

Orçamento neste País. E o entregamos em dezembro, antes do final da primeira quinzena. 

Então, começou o trabalho, vamos produzir. Tenho certeza de que vamos conseguir, até 

dezembro, entregar o Orçamento para o País, de maneira construída e do Congresso 

Nacional. 
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O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Presidenta, por gentileza, permita-me usar da 

palavra.  

Senador Weverton, sabe qual é o problema? Eu tive o cuidado de, ontem e hoje... O 

Presidente da nossa Casa, a Câmara, tem reiteradamente dito que não entra em recesso 

se não votar a LDO. O Presidente do Senado diz que não tem CPI funcionando, se o 

Congresso entrar em recesso. Nem uma coisa, nem outra! Nós não podemos depender 

nem de uma coisa, nem de outra.  

O Senador Weverton tem razão: a Câmara pode entrar em recesso, sem votar a LDO. 

Já fizemos isso várias vezes. É bom que se vote. Eu fui ao Regimento do Senado também: 

a CPI pode funcionar, mesmo que o Senado não esteja em recesso. Portanto, nós não 

podemos ficar sendo presididos por essas duas lógicas. Está errado.  

Vamos fazer o calendário, Presidenta, como nós estamos, e o primor do tempo é 

importante, no que for acordado aqui na Comissão. O Senador Weverton tem razão. Não 

dá para atropelar tudo ou não atropelar. Calma! Não depende, para o Congresso entrar em 

recesso, nem da CPI nem da LDO. Isso está, inclusive, nas regras do funcionamento do 

Senado Federal. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Em termos, Deputado; em 

termos. Vamos fazer o que sempre fizemos, vamos atestar a decisão das duas Casas, uma 

e outra, de que a Casa entrará em recesso branco. O recesso branco não é o recesso 

oficial. O recesso branco pode ser interrompido a qualquer momento, a qualquer hora, 

diante da necessidade que houver.  

Então, eu acho bom pararmos um pouquinho aqui. Vamos pedir 5 minutos para 

conversar e ver como vamos tocar essa agenda. Não pode ser com a confusão ou com a 

acomodação de que uma proposta supera todas as outras, o que nos incomoda. A mim 

incomoda tomar uma decisão à revelia do sentimento de todos que estão aqui. 

Podemos suspender por uns... 

(Intervenção fora do microfone.) 

O SR. WEVERTON (PDT - MA) - É porque sempre foi amarrado esse microfone. 

Vamos lá. O problema é aqui na minha mesa. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Não, eu prometo. Eu sou 

indisciplinada e fico segurando, não sei por que estou segurando. (Risos.) 

O SR. WEVERTON (PDT - MA) - Jamais. Mas não se preocupe.  
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Antes de V.Exa. encerrar ou suspender esta reunião, eu quero dizer que, quando faço 

isso aqui — só para deixar registrado no início dos trabalhos, para os colegas Deputados, 

principalmente para os que eu ainda não conheço —, é por precaução. 

No ano passado, foi construída a LDO que está aí. Foi vetado quase tudo. Nós 

estamos nos nossos Estados, por exemplo, lá no Maranhão, não tem casa popular sendo 

construída nas comunidades para os pobres; a primeira infância está totalmente 

abandonada; as creches estão paradas há não sei quantos anos; e tudo está lá vetado. 

Então, ou construímos uma peça que, de verdade, possa ser exequível e que 

possamos levar essas políticas públicas paras as pessoas que mais precisam, ou vamos 

ficar fingindo que estamos trabalhando aqui, no final não vamos produzir e, lá na ponta, as 

coisas não vão acontecer. Foi quase tudo vetado e ficou por isso mesmo. 

Eu quero só insistir, não estou querendo ser chato, não estou querendo atrapalhar, 

pelo contrário, só quero que nós possamos criar dispositivos possíveis de serem 

exequíveis. O Programa Minha Casa, Minha Vida está aí parado, que deem outro nome 

para ele, Verde e Amarelo. O Programa Primeira Infância e as nossas creches estão do 

mesmo jeito e um monte de política pública que infelizmente não está podendo acontecer. 

Obrigado, Presidente. 

O SR. ARNALDO JARDIM (CIDADANIA - SP) - Pela ordem, nobre Presidente Rose 

de Freitas, querida. 

Eu estou percebendo o gesto de concordância. Porém, em vez de suspender, 

permita-me sugerir um entendimento que, se não é global, pode ser parcial. Nós 

poderíamos pedir ao Relator Juscelino que concluísse a leitura do seu relatório, nós 

poderíamos daí suspender a reunião e a retomarmos na terça-feira para a votação do 

relatório. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - A minha proposta foi suspender 

a reunião por 10 minutos apenas, mas vamos concluir esta reunião. Vamos suspendê-la 

para que possamos iniciar um novo procedimento, posto que esse aqui não agrada.  

Posso suspender por 10 minutos e podemos nos falar, todos, para ter pelo menos um 

caminho por onde começar essa jornada, se me permitem o Relator e o 2º Vice-Presidente?  

Podemos ir à sala do lado e conversar por 10 minutos, que conseguiremos nos 

entender. 

(A reunião é suspensa.) 
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A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Está reaberta a presente sessão 

e vamos suspendê-la até segunda-feira, às 11 horas, quando será feita a leitura do relatório 

preliminar e votação para abertura dos prazos para as emendas do relatório final. 

Todos de acordo? O prazo será amplamente divulgado. Peço aos Coordenadores e 

Líderes que informem que o prazo de emenda será até quarta-feira, às 12 horas. Todos de 

acordo? 

Muito obrigada. 

Uma salva de palmas para V.Exas. (Palmas.) (Pausa.) 

Farei uma correção: se por acaso alguém não gravou, a sessão está suspensa, até 

às 11 horas de segunda-feira, para leitura e votação do relatório preliminar; quanto à 

abertura do prazo das emendas, será até quarta-feira, às 12 horas. 

Está suspensa a sessão. 

Comunico também, para efeito de gravação desta sessão, que os prazos que 

estariam encerrados hoje, com a leitura do relatório preliminar, estão prorrogados até 

segunda-feira, às 11 horas, quando o mesmo será lido pelo Relator, Deputado Juscelino 

Filho, e, consequentemente, votado. Daí para frente, aberto o prazo de emendas para a 

LDO, o relatório final, pelo próprio Relator Juscelino, até quarta-feira, às 12 horas. 

Muito obrigada. 

(A reunião é suspensa.) 
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A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Bom dia a todos. 

Havendo número regimental, declaro reiniciada a 5ª Reunião Extraordinária da 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização para apreciação das 

matérias constantes da pauta. 

Informo que a reunião ocorre de forma semipresencial: pode haver Parlamentares 

presentes no plenário e Parlamentares participando de forma virtual, através da plataforma 

Zoom. 

Suspendo esta reunião, para que possamos aguardar a presença do Relator. 

Está suspensa a reunião. 

(A reunião é suspensa.) 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Havendo número regimental, 

declaro reiniciada a 5ª Reunião Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da pauta.  

Informo que a reunião ocorre de forma semipresencial: pode haver Parlamentares 

presentes no plenário e Parlamentares participando de forma virtual através da plataforma 

Zoom.  

Ordem do Dia. 

Item 1. Apreciação do relatório preliminar com emendas apresentado ao Projeto de 

Lei nº 3, de 2021, do Congresso Nacional, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração 

e execução da Lei Orçamentária de 2022. Relator: Deputado Juscelino Filho. Foram 

apresentadas 19 emendas. 

Passo a palavra ao Relator, Deputado Juscelino Filho, para a apresentação do 

relatório. 

O SR. JUSCELINO FILHO (DEM - MA) - Bom dia a todos. 

Peço para seguir direto à leitura do relatório. 

"Apresentação do Relatório Preliminar PLDO 2022 

Sra. Presidente, demais colegas Parlamentares, neste relatório apresentamos a 

conjuntura macroeconômica, com foco no cenário econômico-fiscal, acreditando na 

recuperação da economia brasileira para 2022, mas estamos atentos ao delicado cenário 

social que ainda perdura. Assim, o Parlamento, mais uma vez, irá cumprir seu papel de 

aprovar uma peça orçamentária atenta a este momento. A LDO tem um longo capítulo 

dedicado à transparência, com o qual estaremos atentos, uma vez que o Orçamento é 
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orientador das diversas políticas públicas indispensáveis para enfrentarmos a situação 

presente. 

Com a contribuição de todos, ainda que de forma muito apressada, construímos este 

relatório preliminar que orientará a apresentação de emendas ao Projeto de Lei de 

Diretrizes Orçamentárias de 2022 pelos Parlamentares e colegiados deste Congresso 

Nacional. 

Assim, poderão apresentar emendas ao PLDO 2022 os Parlamentares 

individualmente e as Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal, do Congresso Nacional, além das bancadas estaduais. 

Em relação às emendas de texto, que incluem o texto do projeto, bem como seus 

Anexos I, II, III, IV.1 e IV.2, não há número limite para proposições.  

Já para as emendas para elaboração do Anexo de Prioridades e Metas, que será 

elaborado por meio de emendas de inclusão de ação orçamentária e respectiva meta, 

devemos observar as seguintes diretrizes: 

a) até 3 (três) emendas por bancada estadual do Congresso Nacional; 

b) até 3 (três) emendas por Comissão Permanente da Câmara dos Deputados ou do 

Senado Federal e Comissão Mista Permanente do Congresso Nacional; e 

c) até 3 (três) emendas por Congressista. 

1.1.1. O menor nível de detalhamento da programação no Anexo de Prioridades e 

Metas corresponderá ao de ação orçamentária, seguida do respectivo produto, da unidade 

de medida e da meta física. 

1.1.2. A aprovação de emenda que inclui programação no Anexo de Prioridades e 

Metas não afasta a necessidade de inclusão das respectivas dotações no Projeto de Lei 

Orçamentária de 2022 e de eventual previsão no Plano Plurianual 2020-2023, de modo a 

assegurar a compatibilidade entre LDO e PPA exigida no § 4º do art. 166 da Constituição. 

1.1.3. O sistema de elaboração de emendas ao PLDO 2022 disponibilizará o conjunto 

das ações das Leis Orçamentárias Anuais de 2020 e 2021. 

1.2. Dos critérios de admissibilidade de emendas 

1.2.1. Somente serão admitidas emendas de Comissão Permanente da Câmara dos 

Deputados ou do Senado Federal e de Comissão Mista Permanente do Congresso 

Nacional que estejam acompanhadas da ata da reunião em que se decidiu por sua 

apresentação e sejam restritas às competências regimentais da Comissão. 
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1.2.2. As emendas de bancada estadual devem estar acompanhadas da ata da 

reunião em que se decidiu por sua apresentação. 

1.2.3. As emendas de texto limitam-se às partes referidas no item 2.1.3. 

1.2.4. Não serão admitidas emendas que contrariem norma constitucional, legal ou 

regimental. 

1.2.5. Serão inadmitidas as emendas que (falha na transmissão)." 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Deputado, é preciso retornar. 

Houve falha no áudio e parte do seu relatório ficou inaudível, o que prejudica a gravação, 

inclusive. V.Exa. precisa retornar o seu texto em 1 minuto antes da sua última fala. A leitura 

precisa constar tanto na ata como na gravação. 

O SR. JUSCELINO FILHO (DEM - MA) - O.k. Vou, então, retornar ao item 1.2., dos 

critérios de admissibilidade de emendas. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - O.k. É melhor parar um pouco, 

senão V.Exa. será interrompido várias vezes e não teremos a sequência da leitura. 

V.Exa. está com a palavra. 

O SR. JUSCELINO FILHO (DEM - MA) - Prossigo. 

"1.2. Dos critérios de admissibilidade de emendas 

1.2.1. Somente serão admitidas emendas de Comissão Permanente da Câmara dos 

Deputados ou do Senado Federal e de Comissão Mista Permanente do Congresso 

Nacional que estejam acompanhadas da ata da reunião em que se decidiu por sua 

apresentação e sejam restritas às competências regimentais da Comissão. 

1.2.2. As emendas de bancada estadual devem estar acompanhadas da ata da 

reunião em que se decidiu por sua apresentação. 

1.2.3. As emendas de texto limitam-se às partes referidas no item 2.1.3. 

1.2.4. Não serão admitidas emendas que contrariem norma constitucional, legal ou 

regimental. 

1.2.5. Serão inadmitidas as emendas que pretendam incluir, no Anexo de Prioridades 

e Metas, programações que não correspondam à competência exclusiva ou comum da 

União, nos termos da Constituição Federal, ou que destinem recursos a despesas 

obrigatórias (classificadas com indicador de resultado primário igual a 1 - RP 1). 

1.3. Dos critérios de acolhimento de emendas 
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1.3.1. Para o Anexo de Prioridades e Metas, serão incluídas pela relatoria, em 

decorrência da aprovação de emendas: 

a) até 3 (três) ações, por bancada estadual; 

b) até 3 (três) ações de interesse nacional, por Comissão indicada no item 2.3.1 que 

apresentar emenda; 

c) até 10 (dez) ações de interesse nacional, propostas por autores individuais, 

considerando seu mérito e a frequência de apresentação. 

1.3.2. As emendas serão acolhidas conforme o mérito e a pertinência com a matéria 

financeira e orçamentária. 

1.3.3. Serão rejeitadas as emendas incompatíveis com os parâmetros e projeções 

inerentes ao projeto, salvo quando justificadamente se destinarem a alterar tais parâmetros. 

1.3.4. As emendas poderão sofrer ajustes pela relatoria para adequá-las às normas 

legais e regimentais vigentes, respeitando o objeto proposto. 

1.3.5. As emendas que destinem recursos para projetos em execução terão 

acolhimento prioritário. 

II - Voto 

Ao relatório preliminar foram apresentadas 19 (dezenove) emendas. Dentre as 

emendas apresentadas, a Emenda nº 10, do Deputado Pedro Lucas Fernandes (falha na 

transmissão)." 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Deputado Juscelino Filho, 

observo que V.Exa. está em um veículo. V.Exa. me ouve? 

O SR. JUSCELINO FILHO (DEM - MA) - Senadora Rose de Freitas, eu estou 

chegando à Comissão. Se V.Exa. quiser que eu leia o relatório aí, eu estou à disposição. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Eu gostaria de dar mais uma 

oportunidade ao Deputado Juscelino Filho, porque a leitura do relatório está prejudicada, 

principalmente os últimos 2 minutos. Os Senadores e Deputados que aqui estão, assim 

como os que estão acompanhando remotamente a reunião, não estão ouvindo S.Exa.  

Eu pediria ao Deputado Juscelino Filho que, se tiver condições, pare em algum lugar 

para ler o relatório. Se não, eu gostaria que alguém fizesse a leitura ad hoc, para não 

prejudicar a reunião em andamento. 

O SR. JUSCELINO FILHO (DEM - MA) - V.Exa. está me ouvindo, Sra. Presidente? 
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A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Não estou ouvindo V.Exa., 

Deputado Juscelino Filho. 

Para não interromper a leitura, eu peço desculpas ao Deputado Juscelino Filho e vou 

nomear ad hoc um Parlamentar que esteja em plenário, para que nós não prejudiquemos 

os que demandaram a inscrição, os que estão presentes neste plenário e os que estão 

participando remotamente. 

Não temos condições de fazer uma reunião assim. É muito prejuízo para o trabalho e 

para os Parlamentares que estão em audiência. 

Vou nomear ad hoc o Senador Izalci Lucas. 

(Intervenção fora do microfone.) 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Vamos nomear um Deputado, 

seria melhor. 

Vou passar a palavra ao Deputado Hildo Rocha, para ler o relatório confeccionado 

pelo Deputado Juscelino Filho, pela impossibilidade de ouvi-lo adequadamente, para que 

todos possam apreciar o relatório preliminar e a conclusão. 

Gostaria de solicitar a todos aqueles que participam da reunião e estejam com 

dificuldade de estar aqui presentes que o façam em local fixo, acessível, com capacidade 

de audição, e não em um carro ou local parecido, porque prejudica muito o trabalho da 

Comissão. 

Peço desculpas ao Deputado Juscelino Filho. 

Com a palavra o Deputado Hildo Rocha. 

O SR. HILDO ROCHA (MDB - MA) - Muito obrigado, Senadora Rose de Freitas. 

O Deputado Juscelino fez um excelente trabalho. Mesmo com o pequeno espaço de 

tempo que foi dado a S.Exa., fez um belíssimo trabalho. S.Exa. já estava concluindo a 

leitura do relatório.  

Eu vou continuar a leitura da parte que foi paralisada, portanto, a partir do voto. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Deputado Hildo Rocha, eu vou 

abusar um pouquinho da sua paciência. Como houve prejuízo e várias interrupções, frases 

incompletas, eu pediria a V.Exa. que fizesse a leitura completa do relatório, para constar da 

ata e da gravação. 

O SR. HILDO ROCHA (MDB - MA) - Está certo. 

"Apresentação do Relatório Preliminar PLDO 2022 
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Sra. Presidente, demais colegas Parlamentares, neste relatório apresentamos a 

conjuntura macroeconômica com foco no cenário econômico-fiscal, acreditando na 

recuperação da economia brasileira para 2022, mas estamos atentos ao delicado cenário 

social que ainda perdura. Assim, o Parlamento, mais uma vez, irá cumprir seu papel de 

aprovar uma peça orçamentária atenta a este momento. A LDO tem um longo capítulo 

dedicado à transparência, com o qual estaremos atentos, uma vez que o Orçamento é 

orientador das diversas políticas públicas indispensáveis para enfrentarmos a situação 

presente. 

Com a contribuição de todos, ainda que de forma muito apressada, construímos este 

relatório preliminar, que orientará a apresentação de emendas ao PLDO 2022 pelos 

Parlamentares e colegiados deste Congresso Nacional. 

Assim, poderão apresentar emendas ao PLDO 2022 os Parlamentares 

individualmente e as Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal, do Congresso Nacional, além das bancadas estaduais. 

Em relação às emendas de texto, que incluem o texto do projeto, bem como seus 

Anexos I, II, III, IV.1 e IV.2, não há número limite para proposições. 

Já para as emendas para elaboração do Anexo de Prioridades e Metas, que será 

elaborado por meio de emendas de inclusão de ação orçamentária e respectiva meta, 

devemos observar as seguintes diretrizes: 

a) até 3 (três) emendas por bancada estadual do Congresso Nacional;  

b) até 3 (três) emendas por Comissão Permanente da Câmara dos Deputados ou do 

Senado Federal e Comissão Mista Permanente do Congresso Nacional; e 

c) até 3 (três) emendas por Congressista. 

1.1.1. O menor nível de detalhamento da programação no Anexo de Prioridades e 

Metas corresponderá ao de ação orçamentária, seguida do respectivo produto, da unidade 

de medida e da meta física. 

 1.1.2. A aprovação de emenda que inclui programação no Anexo de Prioridades e 

Metas não afasta a necessidade de inclusão das respectivas dotações no Projeto de Lei 

Orçamentária de 2022 e de eventual previsão no Plano Plurianual 2020-2023, de modo a 

assegurar a compatibilidade entre LDO e PPA exigida no § 4º do art. 166 da Constituição. 

1.1.3. O sistema de elaboração de emendas ao PLDO 2022 disponibilizará o conjunto 

das ações das Leis Orçamentárias Anuais de 2020 e 2021. 
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1.2. Dos critérios de admissibilidade de emendas 

1.2.1. Somente serão admitidas emendas de Comissão Permanente da Câmara dos 

Deputados ou do Senado Federal e de Comissão Mista Permanente do Congresso 

Nacional que estejam acompanhadas da ata da reunião em que se decidiu por sua 

apresentação e sejam restritas às competências regimentais da Comissão. 

1.2.2. As emendas de bancada estadual devem estar acompanhadas da ata da 

reunião em que se decidiu por sua apresentação. 

1.2.3. As emendas de texto limitam-se às partes referidas no item 2.1.3. 

1.2.4. Não serão admitidas emendas que contrariem norma constitucional, legal ou 

regimental. 

1.2.5. Serão inadmitidas as emendas que pretendam incluir, no Anexo de Prioridades 

e Metas, programações que não correspondam a competência exclusiva ou comum da 

União, nos termos da Constituição Federal, ou que destinem recursos a despesas 

obrigatórias (classificadas com indicador de resultado primário igual a 1 — RP 1). 

1.3. Dos critérios de acolhimento de emendas 

1.3.1. Para o Anexo de Prioridades e Metas, serão incluídas pela relatoria, em 

decorrência da aprovação de emendas: 

a) até 3 (três) ações, por bancada estadual;  

b) até 3 (três) ações de interesse nacional, por Comissão indicada no item 2.3.1 que 

apresentar emenda;  

c) até 10 (dez) ações de interesse nacional, propostas por autores individuais, 

considerando seu mérito e a frequência de apresentação. 

1.3.2. As emendas serão acolhidas conforme o mérito e a pertinência com a matéria 

financeira e orçamentária. 

1.3.3. Serão rejeitadas as emendas incompatíveis com os parâmetros e as projeções 

inerentes ao projeto, salvo quando justificadamente se destinarem a alterar tais parâmetros. 

1.3.4. As emendas poderão sofrer ajustes pela relatoria para adequá-las às normas 

legais e regimentais vigentes, respeitando o objeto proposto. 

1.3.5. As emendas que destinem recursos para projetos em execução terão 

acolhimento prioritário. 

II - Voto 
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Ao relatório preliminar foram apresentas 19 (dezenove) emendas. Dentre as emendas 

apresentadas, a Emenda nº 10, do Deputado Pedro Lucas Fernandes, pretende possibilitar 

que o Anexo de Metas e Prioridades inclua ações para a reforma de Assembleias Estaduais 

e Câmaras Municipais. Em que pese o mérito da proposta, tais finalidades extrapolam a 

competência constitucional da União, não encontram amparo nas diretrizes e prioridades 

federais estabelecidas no Plano Plurianual da União para o período de 2020 a 2023 (Lei nº 

13.971, de 27 de dezembro de 2019) e, assim, não encontram respaldo nas políticas 

ministeriais. Por isso, votamos pela rejeição da emenda. 

A Emenda nº 12, do Deputado Arnaldo Jardim, pretende alterar a data de votação do 

parecer preliminar e do prazo de emendas ao PLDO. Por não se tratar de matéria afeta ao 

parecer preliminar, também votamos pela rejeição. 

As 17 (dezessete) emendas restantes propõem alterações no PLDO, seja pela 

inclusão de meta ou por meio de modificação de artigos do projeto. Portanto, dizem respeito 

ao conteúdo do próprio PLDO, e não ao do relatório preliminar. Dessa forma, rejeitamos, 

neste momento, tais propostas, mas alertando aos respectivos autores que não deixem de 

reapresentar esses textos quando do prazo próprio de emendamento ao projeto. 

Em face do exposto, voto: 

- pela rejeição das Emendas de nºs 1 a 19; e 

- e pela aprovação do relatório preliminar sobre o Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para 2022 na forma ora apresentada." 

Esses são o relatório e o voto do Deputado Juscelino Filho, que é o Relator da Lei 

Orçamentária de 2022, a quem cumprimento e parabenizo pelo excelente relatório e voto 

que li neste momento, por designação da Presidente da Comissão Mista de Orçamento, 

Senadora Rose de Freitas. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Pergunto ao Deputado Juscelino 

Filho se S.Exa. está em condições de concluir. Já foi lido o relatório. 

O SR. JUSCELINO FILHO (DEM - MA) - Sra. Presidente, eu gostaria de agradecer 

ao Deputado Hildo Rocha por ter feito a leitura do relatório e do voto do parecer preliminar. 

Peço desculpas a V.Exa. pelo problema com a rede que eu estou tendo. Eu estava parado 

em um local às 10 horas, conforme tinha programado, para tentar fazer a reunião de lá, 

parado. Mas eu tive que me deslocar do interior do Estado, porque daqui a pouco vou pegar 

um voo para Brasília, para dar continuidade ao trabalho aí da Casa. 
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Então, só peço desculpas a V.Exa. e aos colegas Parlamentares da Comissão. Peço 

a todos que votemos por acordo, aprovando esse relatório preliminar, e que possamos abrir, 

ainda hoje, o prazo de emendas ao Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano 

que vem. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Obrigada. 

Na verdade, é um apelo que nós estamos fazendo aos Deputados e Senadores, no 

sentido de que, quando tiverem que apresentar seus relatórios, e o fizerem remotamente, 

que encontrem um local adequado, porque há várias pessoas que estão em rede nos 

assistindo, assim como há a transmissão da Comissão. Do contrário, V.Exas. não serão 

muito bem compreendidos. 

Eu agradeço muito a V.Exa., Deputado Juscelino Filho, e entendo as dificuldades. 

O relatório preliminar apresentado por V.Exa., e lido pelo Deputado Hildo Rocha, a 

quem nós agradecemos a gentileza, está em discussão. 

Com a palavra o Deputado Hildo Rocha. 

O SR. HILDO ROCHA (MDB - MA) - Sra. Presidente, Senadora Rose de Freitas, 

cumprimento V.Exa. e o Deputado Claudio Cajado, que é o representante do Governo na 

Comissão. Cumprimento ainda o Deputado Juscelino Filho, que é o Relator da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias de 2022. S.Exa. fez um belíssimo trabalho. Mesmo com tempo 

exíguo, por ser muito competente, S.Exa. teve a habilidade de construir esse relatório. 

O relatório traz informações bastante preocupantes, Sras. Senadoras, Srs. 

Senadores, colegas Deputados e Deputadas. Eu vejo que para o BPC, em 2022, estão 

previstos nada mais, nada menos do que 69 milhões de reais. É um recurso que tem tido 

aumento de despesa. Ele já aumentou, nos últimos 10 anos, 54% em relação ao pagamento 

de pessoas com deficiência e 30,6% para os idosos, aqueles acima de 65 anos que não 

contribuíram com o regime próprio da Previdência. O que eu pude perceber no relatório do 

Deputado Juscelino é que, a partir do ano que vem, serão 2.669.795 brasileiros que vão 

receber benefício por deficiência. Chama a nossa atenção esse número exagerado, que 

aumentou bastante. 

Sra. Presidente, V.Exa. deveria propor aqui uma audiência pública, inclusive com os 

representantes do Ministério da Cidadania e outras autoridades responsáveis pelo 

pagamento e pelo cadastro dessas pessoas. Segundo o relatório do Deputado Juscelino, 

ainda há 710 mil requerimentos pendentes de análise para que seja concedido o benefício 
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a essas pessoas. Isso significa dizer que essas 710 mil pessoas, as quais estão esperando 

há bastante tempo — é um número bastante elevado —, vão judicializar, o que vai aumentar 

a quantidade de processos na Justiça, na primeira instância. Então, seria bom que 

houvesse essa audiência, para sabermos por que esses 710 mil requerimentos ainda não 

foram analisados. É o que está no relatório do Deputado Juscelino. 

Além disso, preocupou-me bastante o fato de que fizemos aqui uma reforma 

previdenciária, e essa reforma previdenciária pouco colaborou para a diminuição do déficit. 

Seria importante que fossem convidados para uma audiência tanto o Ministro Paulo Guedes 

como o Secretário da Previdência. O que nós podemos perceber dos números no relatório, 

Sra. Presidente da CMO, é que a arrecadação para 2022 do Regime Geral de Previdência 

será de 457 bilhões de reais, mas as despesas serão de 761 bilhões de reais, o que vai 

gerar um déficit de 304 bilhões de reais, equivalente a 3,43% do PIB de 2020. E o pior é a 

projeção para 2060. 

Para V.Exa. ter uma ideia, o déficit do cálculo atuarial feito pelo próprio Governo para 

2060 será de 5,17 trilhões de reais, ou seja, é crescente. Não houve ainda, por parte do 

Governo, uma solução para isso. O que isso vai implicar? Serão menos recursos para 

outras políticas públicas. Para as estradas federais, que estão precisando de melhores 

condições de trafegabilidade, não vai haver recurso para ser utilizado, porque esse déficit 

está aumentando cada vez mais. 

O déficit da previdência dos militares é de 300 bilhões de reais, ou seja, o déficit do 

Regime Geral de Previdência, que é de 300 bilhões de reais, é equivalente ao dos militares, 

sendo que são 30 milhões de brasileiros recebendo aposentadoria do Regime Geral de 

Previdência e pouco da previdência militar. Por que esse número exagerado de déficit na 

previdência dos militares? São 300 bilhões de reais. É o mesmo do Regime Geral. Não 

pode ser! É o que está nos números. Além disso, sabem em quanto está o regime de 

previdência própria dos servidores para o ano que vem? Um déficit de 1 trilhão de reais.  

Esses números nos deixam muito preocupados. É importante que, antes de aprovada 

a LDO, seja feita reunião com o Ministro da Economia e reunião com o Ministro da 

Cidadania, para que nós possamos entender melhor esses números do BPC e esses 

números do Regime Geral de Previdência. 

Outra preocupação que eu gostaria de comentar aqui é com relação ao BNDES. Boa 

parte do FAT que vai para o BNDES não tem transparência. Eu estou até preparando uma 
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emenda para que o BNDES apresente, pelo menos mensalmente, para onde vai esse 

dinheiro do FAT, porque não há transparência. E defendo ainda que pelo menos 20% 

desses recursos sejam usados para as micro e pequenas empresas, porque o dinheiro do 

FAT, que é do trabalhador, não volta para o trabalhador. O trabalhador está onde? Quem 

é o maior empregador do Brasil? São as pequenas e médias empresas. E para o 

trabalhador vai zero de volta do recurso do FAT, que é do trabalhador, enquanto o BNDES 

busca oferecer esse dinheiro a juro subsidiado para as grandes empresas, que pouco 

precisam desse recurso. Então, essa é outra preocupação que tenho e que gostaria de 

levar ao conhecimento da Comissão. Vou conversar sobre isso com o Relator Juscelino, 

que também é defensor das microempresas, Parlamentar bastante habilidoso e sensível às 

causas dos pequenos e microempresários do País. 

Muito obrigado, Sra. Presidente. Parabenizo, mais uma vez, V.Exa. pelo trabalho. Sei 

da sua experiência, do seu conhecimento, da sua inteligência. E parabenizo o Presidente 

Juscelino, Relator da LDO. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Deputado Hildo Rocha, a 

reflexão de V.Exa. é muito importante. V.Exa. sugere uma audiência também muito 

importante e oportuna. 

Quanto ao balanço do FAT, da aplicação dos recursos, para onde vão, a que se 

destinam, seria importante que nós pudéssemos estudar o assunto em conjunto com a área 

técnica, para que talvez surja uma proposta no sentido de incluir no Orçamento a prestação 

de contas dos recursos do FAT. 

Com a palavra o Deputado Claudio Cajado. 

O SR. CLAUDIO CAJADO (PP - BA) - Sra. Presidente, Senadora Rose de Freitas, 

Deputado Hildo Rocha, que está presencialmente nesta sessão, demais Deputadas e 

Deputados que estão na condição de partícipes remotamente, Sras. Senadoras e Srs. 

Senadores, nobre Deputado Juscelino Filho, Relator da Lei Orçamentária para o exercício 

de 2022, normalmente vemos o relatório preliminar, que é o caso da discussão e votação 

daqui a pouco desse relatório, em três pontos. 

Primeiro, tratarei dos pontos mais importantes do relatório preliminar. Depois, 

abordarei os principais pontos do projeto original do Governo Federal. Por fim, falarei sobre 

o que normalmente a Comissão de Orçamento altera como regra básica, com base na 

contribuição que Deputados, Deputadas, Senadores e Senadoras oferecem para o 
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equilíbrio entre os Estados Federados, principalmente na visão que temos sobre as 

prioridades para a execução orçamentária, já que a Lei de Diretrizes, como o próprio nome 

expõe, direciona como o Orçamento deverá ser feito. 

Em rápidas palavras, Sra. Presidente, eu diria o seguinte: primeiro, no relatório 

apresentado pelo Deputado Juscelino, a taxa de crescimento oscila de 3,2%, neste ano, 

para 2,5%, em 2022. Portanto, prevê-se uma queda no PIB, diante do problema da 

pandemia e outros fatores. A inflação fica neste ano em 4,4% e desce para 3,5% no ano de 

2022. Já a taxa SELIC, que este ano está em 2,85%, vai para 4,7%. A taxa de câmbio, que 

está na média hoje de 5,30 reais, como previsto na LDO para 2021, cai para 5,10 reais na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. A meta fiscal fica com um déficit. Sra. 

Presidente Rose de Freitas, será mais 1 ano em que o Brasil, o nosso País, a nossa Nação 

ficará com o Orçamento deficitário. Para 2022, a previsão é de 177 bilhões e 490 milhões 

de reais, sendo que, desses recursos, 170 bilhões são do Governo Federal, 4 bilhões e 420 

milhões das empresas estatais e 2 bilhões e 600 milhões de reais para Estados e 

Municípios.  

Como disse o Deputado Hildo Rocha, o BPC vai ter um incremento considerável. A 

expectativa é o atendimento de mais de 5 milhões de pessoas, com um investimento total 

próximo de 70 bilhões de reais. A área de saúde também, em que as ações de serviços 

públicos de saúde terão um valor previsto de 132 bilhões e 670 milhões de reais. 

Assim que votarmos o relatório hoje, abre-se o prazo para as emendas de metas, que 

são três por bancada. A Presidente Rose de Freitas acabou de declarar aqui que teremos 

até quarta-feira, ao meio-dia, como prazo para apresentar emendas, sendo três por 

bancada, até três por Comissão e três por Congressista, Deputados e Senadores, tendo 

cada um direito a três emendas. 

Com relação ao projeto, eu ressaltaria, Presidente, Deputados, Deputadas, 

Senadores e Senadoras, que o salário mínimo está previsto para ser de 1.147 reais.  

O Orçamento está com algumas parcelas de programação para execução provisória, 

principalmente na área de transporte rodoviário e manutenção de rodovias. As emendas 

impositivas de bancada não estão detalhadas ainda, mas nós precisamos, no decorrer da 

votação do relatório final, discutir essa questão. 

Eu chamo a atenção para o que nós devemos promover como discussão. Por 

exemplo, um dos programas mais importantes é o Casa Verde e Amarela, que nós 
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estaríamos incluindo prioritariamente em Municípios com até 50 mil habitantes. 

Conversando com o Ministro Rogério Marinho, do MDR, vi que nós temos uma dificuldade 

grande. Ele tem recursos possivelmente só até o mês de agosto para pagar as moradias 

do Programa Casa Verde e Amarela em andamento, mas não estamos prevendo nenhuma 

iniciativa, o que nós temos que discutir. 

A saúde está com teto específico para o recurso de custeio, como nós sempre 

desejamos. Queremos também que haja uma exclusão da exigência do CAUC para os 

Municípios com até 50 mil habitantes. Isso também é muito importante, já que muitos estão 

inadimplentes por conta da pandemia. 

A exigência de homologação da SPA, que é um calo para os convênios realizados 

pelos órgãos e Ministérios do Governo Federal, nós pedimos que possa ser acima de 10 

milhões de reais. Abaixo disso não haveria essa exigência. O prazo para homologação da 

SPA também deve reproduzir o dispositivo da LDO de 90 dias, que já existe. Poderíamos 

reconsiderar e manter isso na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022. 

Vamos ainda criar, Sra. Presidente, uma grande discussão sobre o RP9, como são 

denominadas as emendas de Relator. Eu vou abordar essa questão agora, porque houve 

um grande problema com as emendas de Relator, inclusive com segmentos significativos 

da mídia dizendo que existia dentro desse RP9 um orçamento secreto feito para beneficiar 

Parlamentares. Na discussão da LDO e principalmente na do Orçamento, no relatório 

preliminar do PLOA, no Orçamento anual, nós vamos ter que discutir um critério muito firme 

e detalhado das possibilidades de emenda de Relator. Isso porque o próprio Governo, se, 

por um lado, admite a necessidade da emenda de Relator, por outro lado está tendo um 

grande problema em concentrar em uma única pessoa, em um único Parlamentar, um 

poder que avoca da própria Comissão de Orçamento, do seu colegiado, apesar de que a 

ratificação se dá por votação final do relatório apresentado. No entanto, nós sabemos que, 

quando algo se consensualiza na Comissão de Orçamento, o Plenário normalmente ratifica 

a votação. 

Portanto, eu deixo nesta discussão preliminar do relatório do Deputado Juscelino essa 

análise, sobre a qual nós devemos nos debruçar, bem como a respeito das emendas de 

Relator, porque não podemos passar, como estamos fazendo, a ideia de que uma pessoa 

só comanda toda a estrutura, com efeito negativo para o conjunto desta Comissão. 
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A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Parabenizo V.Exa. pelas 

colocações. 

O SR. CÉLIO MOURA (PT - TO) - Presidente, peço a palavra. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Pois não. 

Deputado Claudio Cajado, eu o parabenizo pelas colocações, que refletem a 

realidade do sentimento daqueles que fazem parte da Comissão. Não há por que haver 

uma Comissão e um conjunto de Senadores e Deputados para debater todos os assuntos 

e comportamentos da Comissão e alguém se sentir excluído ou desconfortável em fazer 

parte dela. 

Tenho a sugestão de promover uma reunião com os Líderes e depois ampliar a 

discussão no plenário para tratar do assunto que envolve a RP9. 

Estão inscritos o Senador Oriovisto Guimarães e o Senador Wellington Fagundes. E 

acabou de pedir a palavra o Deputado Célio Moura. 

O SR. CÉLIO MOURA (PT - TO) - Sra. Presidente, sou do Tocantins e só queria 

cumprimentar V.Exa. 

Eu sou amigo de um amigo seu, o ex-Deputado Federal Edmundo Galdino. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Um querido. 

O SR. CÉLIO MOURA (PT - TO) - Ele faleceu há 2 meses e meio. Eu sou da mesma 

cidade que ele, Araguaína, e conheci V.Exa. quando era Deputada Federal. 

Como membro da CMO, quero parabenizá-la por ser a Presidente desta Comissão. 

Depois, quero dar um abraço bem grande em V.Exa. e trazer notícias do Tocantins. Eu 

tenho certeza de que a CMO não poderia estar em melhores mãos. A CMO está nas mãos 

da Senadora Rose de Freitas, municipalista que conhece muito as dificuldades que o Norte 

do Brasil enfrenta e vai ajudar neste Orçamento, se Deus quiser. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Eu agradeço a V.Exa. as 

palavras. Infelizmente, foi uma notícia surpreendente no meio da sua fala e muito triste. O 

Deputado Edmundo Galdino foi um excelente companheiro nesta Casa e amigo também. 

Depois vou ligar para V.Exa. e conversaremos. 

Concedo a palavra ao Senador Oriovisto Guimarães. 

O SR. ORIOVISTO GUIMARÃES (PODEMOS - PR) - Sra. Presidente, quero me 

congratular com as colocações feitas pelos dois Deputados que me antecederam: o 
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Deputado Hildo Rocha e o Deputado Claudio Cajado. Realmente, nós temos grandes 

preocupações com relação à questão das emendas e do déficit. 

V.Exa. lembra que eu fui o Relator do PPA. Antes da pandemia, quando relatei o PPA, 

já estava muito claro que o Governo Bolsonaro teria déficit todos os anos — déficit primário 

—, sem contar o juro da dívida. Isso é preocupante. É por isso que o dólar está nesse valor 

tão alto e é por isso que a inflação está subindo. 

A grande responsabilidade que nós temos ao aprovar este Orçamento é tentar dar 

um sinal para o mercado, inicialmente, de transparência. Nas regras de emendas, teria de 

ficar muito claro que nós não vamos ter orçamento secreto, que nós não vamos ter compra 

de tratores. Seria muito bom que todos que fizessem emendas já deixassem claro a que 

elas se destinam, para que depois não nos acusem de estarmos aprovando coisas 

absurdas. Enfim, temos uma preocupação enorme com isso. 

Que vai haver déficit no ano que vem, isso é inevitável, o mercado já espera um déficit. 

Mas nós temos que cuidar para que esse déficit não seja estratosférico, não vá para as 

nuvens, porque, se não, nós estaremos passando ao mercado uma mensagem de 

irresponsabilidade com as contas públicas. Nós não podemos passar a mensagem de que 

o Parlamento e a Comissão Mista de Orçamento não está nem aí para o déficit público. Nós 

temos que passar a mensagem que estamos preocupados com o déficit público, que 

existem formas de ele ser contido, porque uma hora a conta vai estourar. Não é possível 

que façamos cada vez mais déficit, mais déficit, mais déficit, indefinidamente. Nós temos 

que dar uma perspectiva para a economia de quando esse déficit vai acabar — refiro-me 

ao déficit primário. 

Então, é grande a preocupação. A questão de não ter dinheiro para estradas federais 

e de não ter dinheiro... Não há dinheiro para nada. Mal o Governo vai conseguir manter as 

verbas para a educação, as verbas para a saúde, a verbas para a Justiça, as verbas para 

a máquina continuar funcionando. E nós temos que nos conformar com isso. O caminho 

para o investimento é criar um ambiente fiscal que atraia investimentos, é criar reformas 

que atraiam investimentos privados. É o único caminho para o Brasil voltar a se 

desenvolver. Imaginar que nós vamos retomar o desenvolvimento com investimento público 

é um sonho que não tem nenhum sentido nos dias de hoje. 

Eu queria me somar às boas colocações que fizeram os dois Deputados que me 

antecederam e queria dizer que nós precisamos realmente ter muito cuidado com as 
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emendas e com esse Orçamento, porque o ano que vem é um ano eleitoral e a tendência 

de se fazer gracinha, de se gastar mais do que se pode é muito grande. Então, nós não 

podemos permitir essa irresponsabilidade. 

Muito obrigado, Sra. Presidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Agradecemos ao Senador as 

palavras. Como sempre, é de muito bom senso o Senador Oriovisto Guimarães.  

Concedo a palavra ao Senador Wellington Fagundes. Depois encerraremos a 

discussão, para colocar em votação o relatório preliminar. 

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT) - Senadora Rose de Freitas, bom dia. 

Bom dia a todos que estão acompanhando esta sessão, ao Senado Oriovisto, ao Senador 

Angelo Coronel, a todos os Deputados e membros da Comissão. 

Mais uma vez, Senadora, eu gostaria de aqui parabenizá-la, pois, em uma segunda-

feira, V.Exa. está aí assumindo essa responsabilidade muito grande, como uma líder, uma 

mulher que já conhece e já tem a experiência do que é tocar a Comissão Mista de 

Orçamento, como bem disse o Senador Oriovisto. 

Eu defendo que tenhamos que fazer o orçamento da vida, com a prioridade, 

principalmente, de termos recursos para as nossas pesquisas, para que o Brasil possa ter, 

através da ciência e tecnologia, as pesquisas desenvolvidas para fabricar vacinas no Brasil, 

vacinas brasileiras para os brasileiros. E, como dizem, seria vacina, vacina e vacina no 

braço de todos os brasileiros, e esses recursos não podem faltar. 

Quero também mais uma vez registrar o meu projeto de lei, que já foi aprovado, com 

o seu apoio, no Senado da República, por unanimidade, na Câmara, voltou para o Senado 

e hoje está nas mãos do Presidente da República para ser sancionado e também permitir 

que as fábricas do agro, as fábricas de saúde veterinária possam fabricar vacinas. Isso 

pode tornar o Brasil não só autossuficiente. O Brasil pode produzir vacinas para ajudar, 

inclusive, muitos países do mundo. 

Nós já tivemos um bom exemplo, através do Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós 

desenvolvemos a tecnologia para fabricar respiradores. Hoje já não dependemos mais da 

importação. Portanto, não podemos deixar faltar oxigênio e que pessoas morram por falta 

de oxigênio e, principalmente, de insumos básicos. 

Presidente, quero com isso tocar em outro aspecto da questão do Orçamento, para 

que possamos concluir obras inacabadas. É revoltante ir ao Ministério da Educação e saber 
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que hoje nós temos mais de 2 mil creches inacabadas. Isso é um desperdício de recursos 

públicos, e nós não podemos aceitar isso. 

Portanto, eu sugiro a V.Exa., Presidente, como poderemos trabalhar isso: onde há 

uma obra inacabada daquela mesma natureza, que não se construa, que não se comece 

outra obra. Se no Município há uma creche inacabada, não pode ser liberado recurso para 

aquele Município começar a construir outra creche. (Falha na transmissão.) 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Peço ao Senador Wellington 

Fagundes que aguarde só um pouquinho, porque estão ativando novamente o som. 

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT) - Não sei até que ponto eu fui ouvido. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - V.Exa. estava falando das 2 mil 

creches. 

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT) - Eu gostaria de sugerir que, talvez, haja 

uma tomada de decisão. Não sei se seria por meio de um projeto de lei ou se a própria 

Comissão poderia criar uma normativa para que, no mesmo Município em que haja uma 

obra com a mesma característica, não seja possível colocar recursos novos para outra obra 

da mesma natureza. 

Por exemplo, se há uma creche inacabada, não se pode começar a obra de uma nova 

creche enquanto não se concluir a obra da outra creche e colocá-la em funcionamento. Da 

mesma forma, isso ocorreria com as UPAs e com tantas outras obras inacabadas que nós 

temos no Brasil, pois isso, sem dúvida, representa desperdício do recurso público. 

Neste momento de pandemia, como eu disse, temos, é claro, que focar salvar vidas. 

Temos que focar, principalmente, para que as pesquisas nacionais, as pesquisas brasileiras 

permitam que possamos fazer vacinas brasileiras para o braço de todos os brasileiros, 

através do Instituto Butantan, da FIOCRUZ, das indústrias privadas.  

O projeto de lei que já foi aprovado também permite que as indústrias do agro, as 

indústrias de saúde animal possam fabricar vacinas contra a COVID. Isso vai permitir que 

até o final do ano tenhamos vacinas em abundância para vacinar 100% dos brasileiros, 

inclusive também podendo ajudar outros países do mundo, como foi o caso nosso aqui, 

com a faixa de fronteira de Mato Grosso Mato e de Mato Grosso do Sul. Na erradicação da 

febre aftosa, nós, inclusive, doamos vacinas para os países limítrofes.  

O Ministro da Saúde esteve nesta semana aqui em Cuiabá, em Rondonópolis e em 

Várzea Grande. Um trabalho que estamos fazendo também é para que o PNI — Plano 
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Nacional de Imunizações faça um bloqueio sanitário em todos os Estados da Amazônia que 

se dividem com outros países. Por que isso? Porque já está chegando aqui também a 

variante andina, e nós poderemos correr o risco de que ocorra mais uma onda de infecção, 

ou seja, de que o Brasil não tenha condições de voltar à normalidade. 

Por isso também é esta sugestão que faço aqui. Isso tem a ver com a Comissão de 

Orçamento? Sim, porque nós temos que alocar recursos exatamente para isso. 

Portanto, eu agradeço muito, Presidenta, a V.Exa. e a todos os membros da 

Comissão. Espero que possamos agora, ao votar o Orçamento, ter exatamente o equilíbrio 

por parte de todas as bancadas, para que possamos fazer um orçamento da vida. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Vamos dar por encerrada a 

discussão, antes, porém, quero parabenizar o Senador Wellington Fagundes por suas 

palavras, pois ele suscita um assunto de grande interesse nacional, a questão das obras 

inacabadas. Nós devemos apresentar ao Plenário a criação de um comitê exatamente para 

a apreciação desse tema, que é um problema nacional. Quando ele elenca, dentro da sua 

fala, a questão das creches, eu faço lembrar o quanto é importante terminar essas creches, 

o quanto elas dizem respeito à manutenção das famílias e o quanto elas são a grande 

preocupação das mulheres em relação a onde vão deixar seus filhos, quando vão trabalhar. 

Esse é um plano que foi lançado, e o País o aplaudiu. Muitos Municípios aderiram a 

esse plano. E, no final, nós tivemos, das 3.600 creches que foram lançadas, 2 mil totalmente 

paralisadas. 

Nós encerramos a discussão. 

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

Aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)  

Aprovado. 

O relatório preliminar está em votação na representação do Senado Federal. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)  

Aprovado. 

Aprovado o relatório preliminar, na forma do relatório apresentado pelo Deputado 

Juscelino Filho e lido pelo Deputado Hildo Rocha. 

Informo que o prazo para apresentação de emendas à LDO será até quarta-feira, dia 

14, às 12 horas. 

Agradeço... 
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O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT) - Sra. Presidente, a minha presença foi 

confirmada, não é? 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Alguém fez uma pergunta. 

Poderia repeti-la? 

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT) - A minha presença está confirmada, 

não é, Sra. Presidente? 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Sim. 

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT) - Ótimo. 

Muito obrigado. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - V.Exa. é o homem da vacina; 

aqui nós somos da palavra. 

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT) - Obrigado. 

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Com muito prazer, V.Exa. fará 

parte das relatorias que compõem os blocos e partidos presentes nesta Comissão. 

Informo novamente que o prazo para apresentação de emendas à LDO será até 

quarta-feira, dia 14, às 12 horas. 

Agradeço a presença de todos. 

Declaro encerrada a presente reunião. 
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