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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
(REUNIÃO DELIBERATIVA EXTRAORDINÁRIA (VIRTUAL))

Em 28 de Setembro de 2021
(Terça-Feira)

Às 14 horas

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Havendo número regimental, declaro iniciada a 9ª 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 participando de forma presente no
plenário e Parlamentares participando de forma virtual através da plataforma Zoom.

Apreciação da ata. Havendo concordância do Plenário, eu proponho a dispensa da leitura das atas das seguintes reuniões:
8ª Reunião Deliberativa Extraordinária, realizada no dia 11 de agosto de 2021; 4ª Reunião de Audiência Pública, realizada
no dia 17 de agosto de 2021; 5ª Reunião de Audiência Pública, realizada no dia 18 de agosto de 2021; 6ª Reunião de
Audiência Pública, realizada no dia 31 de agosto de 2021.

Caso haja alguma retificação, peço aos Srs. Parlamentares que se manifestem. (Pausa.)

As atas estão em votação na representação da Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovadas.

Em votação as atas na representação do Senado Federal.

Os Srs. Senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovadas.

Solicito que sejam declarados como lidos os expedientes recebidos pela Comissão do dia 11 de agosto até a presente data,
tendo em vista que essas informações se encontram publicadas na página da CMO na Internet.

Eu queria fazer um apelo. Preciso suspender a reunião por 15 minutos, porque quero ouvir o Senador Esperidião Amin,
a Deputada Carmen Zanotto...

A SRA. CARMEN ZANOTTO (CIDADANIA - SC) - Senadora, a senhora me permite...

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Aguarde um minutinho.

E quero ouvir o Relator da LDO, que impreterivelmente estaria aqui.

Eu quero suspender a reunião, para que nós consigamos entender o que aconteceu antes de os senhores se manifestarem
— o que eu acho muito justo. E assim também o farei por saber exatamente do teor das declarações que a mim foram
colocadas pelo Relator da LDO e todas as correções advindas.

A SRA. CARMEN ZANOTTO (CIDADANIA - SC) - Perfeito!
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Senadora, só que são duas pautas, e o Senadora Esperidião Amin tem uma pauta bem importante para o nosso Estado.
Eu só queria fazer um apelo a V.Exa. com relação ao PLN 16/21, que trata dos radiofármacos. Nós estamos sem insumos
em muitos dos serviços que fazem diagnóstico e tratamento do câncer. Esse PLN precisa ser apreciado por nós nesta
quinta-feira.

Então, faço esse apelo a V.Exa., na condição de Presidente, em razão de sua sensibilidade e preocupação com a área da
saúde. O Ministro Marcos Pontes, ontem, na nossa Comissão de Seguridade Social e Família, informou que a falta dos
radiofármacos se deu em função de não termos aprovado o PLN 16.

É claro que houve amplo debate. Nós discutimos muito isso. Na semana passada, foi feita uma portaria que recompôs o
valor de 19 milhões, mas eles são insuficientes. Além desse PLN 16, nós vamos precisar de outro PLN.

Para eu não me estender, em respeito ao Senador Esperidião, que estava discutindo uma situação complexa do nosso
Estado de Santa Catarina, que é o motivo da suspensão dos trabalhos, queria só reforçar esse apelo, porque não podemos
não aprovar o PLN 16 nesta quinta-feira.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Informamos a V.Exa. que há o compromisso para que o relatório
seja entregue hoje, para que seja votado no tempo que V.Exa. declara.

Eu preciso de 15 minutos, porque o Relator da LDO acabou de chegar.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP - SC) - Mas eu preciso de 3 minutos.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Eu darei a V.Exa. o tempo necessário.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP - SC) - Mas é muito rápido.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Mas precisamos de esclarecimentos.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP - SC) - O meu problema é que se trata de um fato quase consumado. A Deputada
Carmen Zanotto está tratando de evitar um problema, o meu é para reclamar de um problema consumado.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Exatamente. Por isso, eu pedi a intervenção de V.Exa., em face do
que o Relator havia declarado a esta Presidência. O que V.Exa. declara é tão contraditório que eu precisaria conversar...

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP - SC) - Está documentado, Presidente. Eu vou lhe entregar o documento.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Está bem. Eu queria questionar o nosso Relator.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP - SC) - Eu posso voltar a falar. Mas eu quero deixar depositado nas suas mãos e da
assessoria o seguinte...

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

V.Exa. tem a palavra.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP - SC) - Queria que isso constasse dos Anais da Comissão.

Número um, é a primeira vez que eu participo, ainda como suplente, da Comissão Mista de Orçamento. Nunca pedi, nem
agora pedi. O partido me solicitou, e eu aceitei essa missão. Mas sei que uma Comissão Mista de Orçamento tem que
considerar os vários pesos, as muitas medidas e as múltiplas necessidades. E o primeiro jogo é o jogo da lealdade. Sem
o jogo da lealdade, nós vamos ter uma convivência muito complicada.

O Estado de Santa Catarina, Sra. Presidente, e aqui quero renovar a minha admiração por V.Exa., a quem conheço há um
tempo que até não convém dizer, principalmente para uma dama bonita e a quem respeito muito, que é Rose de Freitas.
Respeito V.Exa. pelo seu trabalho, pelo seu talento, pela sua dedicação.

Isto posto, Santa Catarina vive a seguinte condição: nós firmamos, no final de agosto, começo de setembro, um acordo
depois de 7 horas e 10 minutos de reunião da Comissão de Infraestrutura do Senado — após 7 horas e 10 minutos
ininterruptos! — para que o Governo Federal aceitasse 465 milhões de reais, recursos que o Estado de Santa Catarina
transferirá para o Governo Federal, para o DNIT, para a execução de obras federais em Santa Catarina que estão sendo
conduzidas pelo DNIT, mas cujo vagar insulta a nossa gente.

Esses 465 milhões de reais serão assim distribuídos: 300 milhões, para a BR-470 — ajude-me, Deputada Carmen —; 100
milhões, para a BR-163; 50 milhões, para a BR-280; e 15 milhões, para BR-285. Essa é um sarcasmo! Para a execução
dessa rodovia, a rubrica estava zerada no Orçamento da União deste ano — zerada!

A primeira providência efetiva, além de muita conversa, foi o PLN 15 que destinou 15 milhões para o prosseguimento
dessa obra. No PLN 20 tem mais 15 milhões, e o Estado de Santa Catarina está doando 15 milhões.
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Portanto, realmente, é um insulto ao povo de Santa Catarina saber, depois de votar — porque, antes de votar, eu não sabia
— que essa pequena importância foi mutilada no relatório. Está aqui, porque vou deixar com V.Exa. Foi dela capado um
bocado de 4 milhões de reais por quem eu não sei.

Esse relatório não estava disponível. Se estivesse disponível, com essa carga emocional de um Estado que está sendo
objeto do deboche, se estivesse, eu quero dizer para todos que eu iria às vias de fato. Isso só passaria por cima do meu
cadáver. Como passou, eu quero devolver o problema para a senhora.

Isto aqui é o retrato da deslealdade e da desonestidade de quem o fez. Eu não vou retirar essa palavra. É desonestidade
de quem o fez! E o que é pior: eu não sabia...

Então, repito: estou entregando para a senhora os dois avulsos — o avulso do original e o avulso da falcatrua. Isso é uma
falcatrua, porque feito à sorrelfa, traiçoeira e debochadamente.

É o que eu lhe peço. Vou levar isso a conhecimento do Plenário do Senado e, a partir da agora, aguardo providências. Não
tomadas, eu vou ter que mobilizar a força policial, porque o logro de 4 milhões pode ser, daqui a pouco, um logro maior.

Eu perdi a confiança na tramitação de projetos que tais. Não perdi a confiança em V.Exa. É por isso que estou recorrendo
a V.Exa. Se eu não confiasse em Rose de Freitas, eu não estaria me dirigindo à senhora.

Não quero me alongar. Os fatos estão aqui. Aguardo notícias.

De coração, deixo um beijo respeitoso e um abraço muito fraterno.

A SRA. CARMEN ZANOTTO (CIDADANIA - SC) - Presidente Rose de Freitas, quem sabe seja uma luz no fundo do
túnel. Nós temos o PLN 30, que tem recurso para as rodovias de Santa Catarina e que deverá ser liberado nos próximos
dias...

(Intervenção fora do microfone.)

A SRA. CARMEN ZANOTTO (CIDADANIA - SC) - Isso, na quinta-feira, quando será a sessão do Congresso. A partir
dessa fala do nobre Senador Esperidião Amin...

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Peço só um momento. Eu faço um pedido ao Senador Esperidião
Amin.

Senador Esperidião Amin, nós queremos resolver essa questão. Quero que V.Exa. saiba — eu tenho que interromper
V.Exa., mas não faço isso usualmente — que o meu conhecimento não é geral. Aqui interagimos no trabalho. Dirigi-me
ao Sr. Relator perguntando se havia espaço para outra proposta para atendimento de qualquer demanda. Ele me respondeu,
com todas as letras, que não havia.

Serenamente, portanto, tomei uma atitude que não é da minha prática de aceitar... Todos devem saber que as matérias que
deveriam estar aqui há mais de 20 dias não estavam.

Incomodou-me profundamente que essas matérias chegassem na última hora para serem relatadas e colocadas com
urgência em Plenário. Já dei minhas declarações sobre esse assunto e disse que isso não acontecerá novamente. Acordei
com o Líder e disse que era a única vez que esse fato acontecia pela urgência das matérias que estavam vigendo dentro
das PLNs.

Muito bem. Quanto a esse PLN, eu me dirigi ao Relator — e a ele cabe inclusive as correções, as alterações da LDO —
e lhe fiz a seguinte pergunta: estou sendo instada por vários Parlamentares e gostaria de saber se nesse PLN é cabível
colocar algumas emendas com vista a atendimento de algumas necessidades e prioridades.

Respondeu-me o Relator Juscelino Filho, que goza evidentemente de nossa confiança e nosso respeito: "Não". Houve
surpresa de minha parte hoje. Agi como todos. Votei em favor dos PLNs em Plenário, sem que ninguém os tivesse lido.
Portanto, aí é muito mais custosa a confiança. Nós votamos.

Hoje me surpreendo com a declaração de um caro colega, brilhante Senador de longas datas — nós não podemos falar
quantos anos são, na verdade. E V.Exa. me traz um assunto que colide frontalmente com a declaração que o Relator fez.
Tenho apreço a esse Relator, que foi escolhido por todos os colegas na Câmara dos Deputados, mas agora preciso da
explicação e sugestão consentânea a esse tema.

Eu pedi 15 minutos. Vou precisar desse tempo para que possamos discutir esse assunto.

V.Exa. pode concluir as suas palavras.

A SRA. CARMEN ZANOTTO (CIDADANIA - SC) - Obrigada, Senadora.
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP - SC) - Por ora, muito obrigado. Externo a renovação do meu respeito a V.Exa. e às
suas palavras.

A SRA. CARMEN ZANOTTO (CIDADANIA - SC) - Senadora, a preocupação de Santa Catarina é tão grande, conforme
a exposição do nobre Senador Esperidião Amin, que a bancada na Câmara também votou o PLN nº 15 sem se dar conta,
ou seja, sem ter a informação de que 4 milhões de reais, dos 15 milhões de reais que estavam aportados, haviam sido
remanejados para outras rodovias.

O apelo que eu faço, Sra. Presidente, além de não poder ter corte nenhum, em absoluto, no PLN nº 20 dos recursos do
Estado de Santa Catarina, é que esses 4 milhões de reais possam estar sendo recompostos já nesta quinta-feira, por dever
da União com o Estado de Santa Catarina, para a execução nas rodovias catarinenses, depois de um amplo debate com
o Sr. Ministro Tarcísio, por parte da bancada de Santa Catarina como um todo, pela necessidade de que Santa Catarina
tem e por, a partir dos recursos próprios, ter colocado recursos em um montante expressivo, como foi aqui relatado pelo
Senador Esperidião Amin, a fim de dar continuidade àquelas obras, em especial na BR- 470. Essa rodovia é um verdadeiro
caos, que nós podemos chamar de rodovia da morte, em função das dificuldades de trafegabilidade que lá nós temos.

Seria o mínimo a fazer, além da explicação do motivo de ter sido remanejado, ou seja, que seja recomposto já no PLN nº 20.

Eu faço esse apelo ao nobre Relator, para que isso seja já para quinta-feira agora, porque as explicações que nós teremos
agora...

(Intervenção fora do microfone.)

A SRA. CARMEN ZANOTTO (CIDADANIA - SC) - Mas isso tem que ser resolvido aqui.

O SR. JUSCELINO FILHO (DEM - MA) - Senador Esperidião Amin, por favor. V.Exa. me permite?

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Com a palavra o Relator.

Mas eu gostaria de utilizar os 15 minutos aqui, para que nós pudéssemos conversar e nos entender, porque aquilo que é
apalavrado não pode ser "desapalavrado".

Com a palavra o Relator.

A SRA. CARMEN ZANOTTO (CIDADANIA - SC) - Senadora, me permita. Eu não vou intervir nas ponderações do
Senador Esperidião Amin, na condição de moderadora que sempre fui, que é o meu perfil. Eu fiz o apelo da devolução
dos 4 milhões de reais, mas, para o Senador Esperidião Amin, isso não basta. E a palavra é dele, na condição de Senador
defensor e de quem trouxe esta pauta aqui para o Plenário.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Eu dou a palavra... Eu pediria para dar o palavra imediatamente
ao Relator.

O SR. JUSCELINO FILHO (DEM - MA) - Senador Esperidião Amin, Deputada Carmen Zanotto, só quero colocar o
seguinte: primeiro, fui designado para relatar esse projeto no Plenário do Congresso — e assim o fiz.

De fato, houve esse corte lá dos 4 milhões que o Senador traz hoje aqui à Comissão.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP - SC) - Foi transferido para onde? Esses recursos foram para onde?

O SR. JUSCELINO FILHO (DEM - MA) - Foi remanejado uma parte para a CODEVASF e uma parte acho que para
a Agricultura, se não me engano. Foi para CODEVASF e agricultura, se não me engano.

E isso foi resultado de entendimento com a Liderança do Governo, com o Senador Eduardo Gomes. Inclusive eu vou levar
a ele a situação. O relatório foi publicado, antes da votação. Ficou disponível no sistema. Então, eu não sei o motivo por
que V.Exas. não tiveram acesso. Ele foi publicado e ficou disponível no sistema, durante todo o dia. O Deputado Hildo
Rocha sabe disso. Ficamos à disposição de todo mundo até a hora da sessão para conversarmos.

Entendo a preocupação sobre a situação que V.Exa., Deputada Carmen Zanotto, tem colocado sobre essa questão da
rodovia. Eu me coloco à disposição para procurar o Líder do Governo, o Senador Eduardo, e ver, por meio do PLN 20,
uma maneira de recompor esse valor e talvez até sensibilizá-lo a buscar uma alternativa até melhor nessa questão das
rodovias de Santa Catarina.

As rodovias de todo o Brasil têm realmente uma necessidade gigante de recurso. No nosso Estado mesmo, a malha
rodoviária do Maranhão é a pior do Brasil e está precisando de recursos — o Deputado Hildo Rocha sabe muito bem disso.
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Enfim, essa foi a situação que houve no dia de ontem. Eu queria deixar aqui colocado para V.Exa. e nos colocar à disposição
para juntos buscarmos essa solução, fazendo toda essa recomposição não só desse corte, mas também para garantirmos
esses recursos para as rodovias de Santa Catarina e do resto do Brasil que estão com obras em andamento.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP - SC) - Sra. Presidente...

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Um minuto, por favor. Eu gostaria de suspender a reunião por 15
minutos, porque eu gostaria de ter essa conversa com o Relator junto com V.Exa.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP - SC) - Mas o que eu queria deixar publicamente assinalado é o seguinte: eu fico
realmente constrangido com a informação de que o Líder do Governo, nosso amigo Eduardo Gomes, concordou com isso.

Eu não tive acesso a esse relatório. Fui agora pegar a cópia e até recebi a informação de que o Anexo Analítico não está
disponível a nós outros. Para nós, sim, consegui, mas eu não tive acesso a esse anexo, nem depois da votação.

Então, nós temos que tomar um cuidado para que a Comissão, para que nós, os mortais, conheçamos o que estamos
votando. Ficou 25 dias parado. E fiquei assustado quando soube disso. Senadora Rose de Freitas, quem reteve esse projeto?
Antes de ser entregue ao Relator, ficou com quem?

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP - SC) - Não, antes do Relator. O Relator recebeu no dia 22 de setembro.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - É da última alteração? (Pausa.)

Pode responder.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP - SC) - Pelo histórico, é dia 22 de setembro. Confira aí. Eu entreguei os meus
documentos.

Pelo histórico, foi entregue ao Relator no dia 22 de setembro. Antes disso, ficou com quem?

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Na verdade, eu quero dizer aqui, inclusive, com a presença da
assessoria: antes que o Walbinson se ausentasse, já havia o pleito de que todas as alterações estariam com o próprio Relator
da LDO. Ele recebeu...

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP - SC) - Ah, com o Relator da...

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Ele recebeu o comunicado de que seria ele. Assinei esse papel
aqui. Procurei por ele nesta Comissão, não o encontrei. Chamei a atenção, dizendo onde estava a assinatura designando
para que ele pudesse fazer o relatório.

Como aconteceram algumas outras vezes, eu tive que colocar o pé na porta e dizer que gostaria que isso não acontecesse
novamente.

Agora precisamos desses 15 minutos, por favor.

Eu estou aqui ouvindo a declaração de que o Líder do Governo autorizou essa inserção. Ele não está aqui para responder.
Eu preciso falar com ele e colocar V.Exa. junto com o Relator...

Parece-me que um grave erro foi cometido. Nós temos que nos debruçar sobre erros cometidos, senão estaremos
novamente reincidindo nos mesmos comportamentos, que são desagradáveis.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP - SC) - Mas, Presidente...

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

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP - SC) - Se o Relator afirma que fez isso como um acordo com o Líder do Governo, não
há o que se conversar com ele. Tem-se que conversar com o Líder do Governo.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Faremos isso agora. Faremos isso agora.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP - SC) - Mas ele não está aí.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Mesmo que ele não esteja, a experiência virtual...

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP - SC) - Quando estiver, em 5 minutos, eu estarei aqui.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Vou suspender a sessão por 15 minutos.

Obrigada.
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(A reunião é suspensa.)

(A reunião é suspensa.)

A SRA. SORAYA THRONICKE (PSL - MS) - Senador Izalci, V.Exa., como Presidente eventual e Vice-Presidente, se
puder reabrir a reunião, porque as nossas agendas estão tão apertadas. Eu tenho uma questão de ordem para levantar e não
consigo levantá-la porque não conseguimos nos reunir, mas estou esperando.

A Senadora Rose de Freitas suspendeu a reunião e pediu para V.Exa. dar continuidade aos trabalhos. Peço a V.Exa. reabra
a reunião, para que eu possa levantar minha questão de ordem e resolver os impasses que também estão aqui.

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Declaro reaberta a reunião.

Vamos para apreciação do relatório apresentado ao projeto de lei.

Item 2. PLN 11/21, do Congresso Nacional, que abre o orçamento fiscal da União em favor da Justiça Federal, Eleitoral e
do Trabalho e do Ministério Público da União crédito suplementar no valor de R$18.004.050,00, para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente.

O Relator é o Deputado José Guimarães.

Não foram apresentadas emendas, mas eu pediria ao Deputado Hildo para relatar. Antes, porém, concedo a palavra à
Senadora Soraya.

A SRA. SORAYA THRONICKE (PSL - MS) - Peço permissão ao Deputado Hildo.

É só para eu levantar e reavivar essa questão de ordem que eu tento fazer já faz bom tempo. Acredito que as coisas
precisam andar, porque a cada problema novo que acontece paramos a reunião e nada mais anda. Nós temos problemas
aqui diariamente.

Eu recebei, hoje de manhã, acho que foi do Walbinson, uma resposta à minha questão de ordem levantada em relação
às relatorias setoriais. Ela está apócrifa, não foi formalizada ainda. O que eu iria pedir era para que a Presidente Rose de
Freitas lesse, para que eu possa, enfim, recorrer ou fazer o que me é de direito em relação a essa questão.

Sr. Presidente, caso V.Exa. possa, eu gostaria que V.Exa. lesse a resposta, para eu dar prosseguimento a essa situação
o quanto antes, por favor.

Acredito que seja algo bastante rápido de se fazer e que eu não vou incomodar o andamento da reunião.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Resposta à questão de ordem elaborada pela Senadora Soraya
Thronicke, em 31 de agosto de 2021:

"As indicações das 16 relatorias setoriais são publicadas na página da CMO tão logo sejam designadas por esta Presidência.

Os ofícios enviados pelas Lideranças partidárias indicando os membros da CMO para os cargos de Relatores Setoriais
serão publicados na página da Comissão, no menu "tramitação" do PLN 28/22, Projeto de Lei Orçamentária Anual para
2022.

O inciso VI do art. 16 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, determina que as Lideranças partidárias
indicarão os Relatores Setoriais do Projeto de Lei Orçamentária Anual, seguindo os critérios de proporcionalidade
partidária e da proporcionalidade dos membros de cada Casa na CMO.

A resolução estabelece a competência do Presidente para designar os Relatores. Porém, no caso dos Relatores Setoriais, a
designação ocorre a partir das indicações realizadas pelas Lideranças partidárias. E esta Presidência tem procurado atender
as indicações realizadas pelos Líderes partidários.

No dia 7 de julho do corrente ano, durante a reunião de instalação da Mesa Diretora desta Comissão Mista, mais
precisamente na fase de eleição para o cargo de 2º Vice-Presidente, o Senador Izalci Lucas, Líder do PSDB do Distrito
Federal, e o Senador Wellington Fagundes, Líder do Bloco Parlamentar Vanguarda, declararam publicamente acordo no
sentido de que o Senador Wellington Fagundes retiraria a sua candidatura à 2ª Vice-Presidência e que o Senador Izalci
cederia a escolha da relatoria setorial do PLOA 2022, para que coubesse ao Bloco Parlamentar PODEMOS/PSDB/PSL,
ou seja, à quarta escolha geral.

Consoante se verifica na fala do Senador Wellington Fagundes, registrada nas notas taquigráficas — abre aspas —.
'conforme o nosso acordo, o Senador Izalci Lucas, Líder do Bloco, teria direito à quarta escolha. Ele está cedendo para
o Bloco Vanguarda a quarta escolha do Senado'.
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Considerando que durante a reunião de eleição parlamentar algum Parlamentar se manifestou contrariamente ao acordo
em tela; considerando que esta Comissão preza pelo cumprimento dos acordos firmados; considerando que na reunião
do colegiado e de representantes das entidades partidárias com assento na CMO convocada para tratar da escolha das
relatorias setoriais, os Senadores Izalci Lucas e Wellington Fagundes reiteraram o acordo acima citado, esta Presidência
não vê alternativa senão a de garantir a quarta escolha geral das relatorias setoriais do PLOA 2022 ao Bloco Parlamentar
Vanguarda."

Esta é a resposta à questão de ordem que V.Exa. pediu que eu lesse.

A SRA. SORAYA THRONICKE (PSL - MS) - Data maxima venia, Sr. Presidente, de acordo com o Regimento Interno,
eu vou ter que recorrer ao Plenário para esta questão, justamente porque fui indicada pelo Bloco PODEMOS/PSDB/PSL
como Relatora da Educação, na quarta vaga.

A colocação ou a ordem dessa vaga, senhores colegas, é pelo tamanho dos blocos, não pelo tamanho dos partidos. E eu
fui a indicada.

Nesse sentido, não é um partido que decide algo de um acordo unilateral. E, dentro do Bloco, o Líder, Senador Lasier,
mantém o meu nome como indicação à Relatora.

Dentro dos ditames regimentais, eu já passo a leitura da minha contestação, porque, com todo o respeito, Senador, nós
não participamos do acordo. O Líder do Bloco mantém a decisão da minha indicação. E até hoje ela não foi publicada.
Quando eu não tenho nada publicado ou lido, eu não tenho, em tese, legitimidade ou interesse de agir.

Mas o que eu vou dizer para os senhores? Eu vou até ao Supremo Tribunal Federal com essa questão. Essas coisas têm
que ser muito bem colocadas. Quando é acordado, é acordado. Quando não é acordado e tentam nos levar com o tempo...

Infelizmente a Senadora Rose não está aqui. Ela está resolvendo outro problema. Eu gostaria de tratar com ela. Mas a
minha agenda também não permite que eu espere ad eternum.

De acordo com a decisão de V.Exas., com o que nós estamos assistindo aqui hoje, com essa manifestação inclusive
do Senador Esperidião Amin, nós queremos cada vez mais, como a própria Senadora Adriana falou hoje na reunião de
Líderes, imprimir transparência. A Senadora Adriana foi muito clara hoje na reunião de Líderes: temos que imprimir
transparência ao que se faz na nossa Comissão de Orçamento.

Eu lembro aos senhores que, há cerca de 2 décadas, este Congresso Nacional sangrou com a CPI do Orçamento. E as
normas de transparência e alternância são os frutos bons desse processo, que começou quando se percebeu que o Presidente
da Comissão era o mesmo há 30 anos e que as decisões sobre o Orçamento brasileiro estavam nas mãos das mesmas
pessoas, dos mesmos partidos há décadas.

Dessa forma, foram criadas regras para que haja sempre a alternância de membros e de partidos no comando da Peça
Orçamentária.

Diante disso, eu quero saber qual vai ser o procedimento aqui dentro da Comissão Mista de Orçamento para resolvermos
esses impasses, que não atam e nem desatam.

A Indicação para as relatorias é do Bloco e não de um partido.

Entendo também que isso seja algo que deve ser decidido interna corporis. E dessa forma, interna corporis, foi decidido
no Bloco PODEMOS/PSDB/PSL, com voto vencido, acredito, do nosso nobre Senador Izalci em relação à questão.

Dentro da democracia é assim: um dia ganhamos, outro dia perdemos. Mas se eu tiver que perder esta relatoria, eu vou
perder com dignidade e dentro dos ditames absolutamente legais.

Eu gostaria de saber se eu já posso passar a minha contestação, para darmos prosseguimento a este impasse.

O Podemos e o PSL estão também em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Vou acatar, como foi dito, a questão de ordem de V.Exa., que será
encaminhada à CCJ, de acordo com o art. 132, parágrafo primeiro.

Agora, eu gostaria de aproveitar, Senadora, só para também registrar nos anais que, com relação a essa questão de ordem,
no dia da eleição, eu estive aqui e não havia ainda a presença de nenhum membro do bloco. Eu estava aqui quando se
iniciou o processo de votação da Mesa Diretora. O Senador Wellington Fagundes apresentou a candidatura dele para ser
Vice-Presidente. Eu não participei de nenhuma reunião do bloco para definição do membro do bloco.

O bloco é composto pelo Podemos, se não me engano, com 9 Senadores, por 7 Senadores do PSDB e por 1 Senador do
PSL, que é a Senadora Soraya Thronicke. São 17, não é isso? Eu não participei. Não fui convidado para essa decisão. O
encaminhamento foi feito, inclusive estava aqui sem assinatura, não tinha a assinatura do Líder do bloco.
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Quando o Senador Wellington apresentou a candidatura, eu disse que não, que eu também quero participar da Mesa,
vamos disputar. O Senador Alvaro Dias me ligou e disse que o Podemos gostaria de ter a relatoria da Receita. Então,
foi feito um acordo.

V.Exa. não estava aqui. Eu sinceramente não sabia disso. Ninguém me confirmou. Eu disse: Senador Wellington, se
V.Exa. abrir mão da Vice-Presidência, eu vou concorrer, e a relatoria da Receita fica garantida ao Podemos, e a Senadora
Soraya, do PSL, ficaria então com a vaga que seria do Vanguarda.

Foi feito este acordo. Eu inclusive já disse a V.Exa., disse para quem quiser, que essa questão de serviço é porque foi
eleição. Mas, eu não teria nenhum problema. Se quiserem desfazer a relatoria da Receita, tirar do Podemos a relatoria
da Receita, tirar a Vice-Presidência, não tem nenhum problema. Agora, no momento da eleição, não tinha aqui nenhum
presente. Como sempre, nas eleições, quando tem presença, quem está aqui fala, e eu me prontifiquei a participar.

Então, só para deixar registrado, nessa questão de ordem, a Senadora já fez o questionamento e eu o encaminhei para
CCJ, conforme o art. 132, § 1º.

A SRA. SORAYA THRONICKE (PSL - MS) - CCJ do Senado Federal, é isso? O.k.

Então, vamos resolver isso dentro dos ditames do Regimento Interno, dentro dos ditames legais, dentro das normas de
escalonamento pelo tamanho dos blocos, enfim, dentro das regras.

Não vai dar. A Senadora Rose acabou de dizer que o que foi apalavrado não se pode ser desapalavrado, mas as palavras
estão muito confusas e ninguém lembra da palavra de ninguém. Ninguém lembra do dia, da hora. Ninguém ouviu o que foi
acordado. Então, considerando isso, é melhor que possamos decidir, com direito de resposta, tudo dentro do Regimento
Interno, tudo dentro da documentação, sem documentos apócrifos, tudo assinado, tudo formalizado, tudo documentado.

Agradeço a todos.

Deputada Adriana, concordo com V.Exa., temos que ter transparência aqui acima de tudo. Isso vem sendo aqui... foi hoje
de manhã, foi agora com algo que aconteceu dentro do PLN em relação a um recurso de Santa Catarina. Enfim, foi mais
uma situação que nós precisamos colocar em ordem.

Muito obrigada, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Eu gostaria de não passar batido e deixar claro aqui que, onde
houver uma falta de transparência da condução desse trabalho, eu quero que seja registrada e assinada embaixo.

Vamos continuar a pauta. Houve inversão de pauta e vamos passar para o item 2.

Item 2. Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 11, de 2021-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor das Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho e do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor de R
$ 18.004.050,00 (dezoito milhões, quatro mil e cinquenta reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente. Relator: Deputado José Guimarães

Tem a palavra o Deputado José Guimarães, para que possa apresentar seu relatório.

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Parlamentares, remotamente, o nosso parecer
ao Projeto de Lei nº 11, de 2021, foi divulgado há mais de 10 dias. Portanto, todos os Srs. e Sras. Parlamentares dele
tomaram conhecimento até por conta do princípio da transparência, coisa que, segundo o Senador Esperidião Amin, não foi
verificada na votação de PLNs ontem, na sessão do Congresso Nacional. De qualquer sorte, todos receberam o relatório,
já amplamente divulgado na Comissão.

O PLN 11 abre crédito suplementar no valor de R$ 18.004.050,00 para a Justiça Federal e Justiça Eleitoral, inclusive
do meu Estado do Ceará, e para o Ministério Público da União. São recursos suplementares que estão previstos na Lei
Orçamentária Anual e estão de acordo com a legislação fiscal vigente no nosso País.

Estou relatando, em nome da Comissão, este PLN. Sou um Deputado de oposição, mas, com relação ao PLN, meu voto
é favorável, tendo, portanto, transparência e definindo os recursos como sendo uma suplementação necessária a esses
órgãos da administração pública federal.

Portanto, meu parecer é pela aprovação, estando o PLN 11 de acordo com a legislação fiscal existente e vigente em nosso
País.

Era só isso, Sra. Presidenta. Este é o meu voto.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - O relatório do Deputado José Guimarães está em discussão.
(Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão.
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O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Em votação na representação do Senado Federal.

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Gostaria de pedir a colaboração de todos. O item 3 é a apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei do Congresso
Nacional nº 18, de 2021. Mas, antes de apreciarmos o PLN, trataremos de uma questão importante para darmos andamento
aos trabalhos.

Eu queria agradecer muito aos Relatores que estão entregando os relatórios — ouviu, Deputado José Guimarães? —,
porque há muita importância no andamento do trabalho da Comissão.

Queria propor a quebra de interstício.

Está em votação a quebra de interstício na Câmara dos Deputados.

Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.

Em votação na representação do Senado.

Os Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.

Passamos ao PLN 18/21.

Item 3. Projeto de Lei do Congresso Nacional 18, de 2021, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos
Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovações e da Justiça e Segurança Pública, crédito especial no valor de R$
16.764.966 (dezesseis milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais), para os fins que
especifica. Relatora: Deputada Dra. Soraya Manato

Passo a palavra à Relatora, Deputada Dra. Soraya Manato.

A SRA. DRA. SORAYA MANATO (PSL - ES) - Sra. Presidente, peço autorização para ir direto ao voto.

"III- Voto da Relatora

Do exame da proposição, entendemos que a iniciativa do Poder Executivo não contraria de dispositivos constitucionais
e demais normas legais pertinentes à matéria. Entendemos também que ficou demonstrada pelas informações prestadas a
necessidade das alterações propostas, manifestando-nos, portanto, favoravelmente quanto ao seu mérito.

Assim sendo, somos pela aprovação do Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 18, de 2020-CN."

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Agradeço à Senadora, ou melhor, Deputada Soraya Manato. Estou
profetizando, Deputada. (Risos.)

Citei aqueles que entregam os relatórios. Não se trata de abstrair a discussão pertinente a qualquer matéria apresentada,
no entanto, há um prazo para isso e para tudo o mais. E a Relatora chamou-nos atenção exatamente pela sua precisão e
presteza em colaborar com os trabalhos da Comissão.

Está em discussão o relatório da Deputada Dra. Soraya Manato. (Pausa.)

Encerrada a discussão.

Em votação o relatório na Câmara dos Deputados.

Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Em votação na representação do Senado.

Os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

Agradeço sobretudo à Deputada pelo trabalho.
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O SR. HILDO ROCHA (MDB - MA) - Sra. Presidente, eu queria cumprimentar V.Exa., queria também cumprimentar o
Senador Izalci, que também faz parte da Mesa, e queria cumprimentar todas os colegas, Deputadas e Senadoras, Deputados
e Senadores.

Quero fazer um questionamento. V.Exa. está cobrando dos Relatores o trabalho de cada um, o que está correto, pois essa
é função do Presidente. Mas eu entreguei o relatório do PLN 9/21 em tempo hábil, e, até agora, ele não foi pautado. Eu
quero saber de V.Exa. que dia ele será pautado.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Posso pautá-lo para amanhã sem sombra de dúvida.

O SR. HILDO ROCHA (MDB - MA) - Perfeito. Estou preparado.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Tanto sobre o relatório da Deputada Soraya Manato quanto
sobre o relatório do Deputado José Guimarães, não houve até agora, que tenha chegado a esta Presidência, nenhum
questionamento. Mas, dado o desencontro de ideias e propostas em relação ao seu relatório, achei que V.Exa. precisasse
de mais tempo para discutir com seus colegas.

O SR. HILDO ROCHA (MDB - MA) - Não. Estou convencido de que estou certo no meu relatório.

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

Então, ele estará na pauta, se não couber amanhã, na próxima terça-feira sem sombra de dúvida.

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

Obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Os itens 4 e 5 são dois requerimentos do Deputado Hugo Leal.

Item 4. Requerimento nº 23, de 2021, que requer encaminhamento de solicitação ao Excelentíssimo Sr. Ministro-
Relator Aroldo Cedraz de Oliveira, do Tribunal de Contas da União (TCU), para concessão de acesso aos autos do TC
014.379/2021-0.

O SR. HUGO LEAL (PSD - RJ) - Sra. Presidente...

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Peço só um minutinho.

O SR. HUGO LEAL (PSD - RJ) - Pois não.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - V.Exa. gostaria de encaminhar os dois?

O SR. HUGO LEAL (PSD - RJ) - Exatamente. Os dois têm mais ou menos o mesmo teor.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Antes eu queria... (Pausa.)

Já votamos. A quebra de interstício é fundamental para que possamos votar os requerimentos.

Em votação o requerimento na Câmara dos Deputados.

Aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado Federal.

Aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)

Aprovado.

Item 5. Requerimento nº 24, de 2021, do Deputado Hugo Leal, Relator-Geral da CMO, que requer encaminhamento de
solicitação ao Excelentíssimo Sr. Ministro-Relator Walton Alencar Rodrigues, do Tribunal de Contas da União (TCU),
para concessão de acesso aos autos do TC 000.797/2021-9.

Tem a palavra o autor dos requerimentos, o Sr. Deputado Hugo Leal.

O SR. HUGO LEAL (PSD - RJ) - Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, trata-se de requerimentos
de informação para acesso a dois processos oriundos da prestação de contas de 2020 da Presidência da República.

Tramitou ou tramita, no egrégio Tribunal de Contas da União, um processo que trata da avaliação das contas do Governo
de 2020, que tem por finalidade avaliar os instrumentos de planejamento e Orçamento do Governo Federal e avaliar as
ações setoriais do Governo.
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Desse parecer prévio, Excelência, dentre vários apontamentos que foram feitos, houve um debate nessa prestação de
contas sobre a questão da conhecida RP 9. E o entendimento do Tribunal foi o de abrir dois procedimentos dentro do
desdobramento dessa prestação de contas de 2020: um deles é esse que está na relatoria do Ministro Aroldo Cedraz e o
outro está na relatoria do Ministro Walton.

O procedimento sob a relatoria do Ministro Walton é um desdobramento ainda da questão da prestação de contas de 2020
no que se refere à RP 9, à interpretação que se deu no parecer prévio. O outro é uma avaliação ou investigação, o que
seja, que está sob a relatoria do Ministro Aroldo Cedraz.

Por óbvio, nós conhecemos o trabalho realizado pelo Tribunal de Contas da União. Mas é fundamental para esta Comissão
Mista de Orçamento e para mim especialmente, enquanto indicado Relator-Geral do Orçamento, que nós tenhamos
conhecimento ou acesso a essas informações. Precisamos disso para que possamos fazer, em caráter prévio, os ajustes
que forem necessários, os debates que forem necessários aqui.

Portanto, Presidente, peço a aprovação desses requerimentos de informação e o contato também de V.Exa. com a
Presidência e com os Ministros, para que possamos estabelecer esse nexo de avaliação, essa relação sempre muito positiva
com o Tribunal, e evitar futuros dissabores aqui na avaliação do Orçamento de 2022.

Então, peço a aprovação e o encaminhamento desses requerimentos.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Vamos discutir os requerimentos.

Em discussão na Câmara dos Deputados.

Tem a palavra a Deputada Adriana Ventura.

A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - Na verdade, Sra. Presidente, eu gostaria de parabenizar o nosso Relator-
Geral, o Deputado Hugo Leal, por esses requerimentos, porque essa discussão das emendas de relatoria é de extrema
relevância. Tentar buscar esclarecimentos e transparência, até para que possa conduzir bem os seus trabalhos nessa
relatoria-geral, é fundamental.

Por isso, eu voto favoravelmente e parabenizo o Relator.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Os requerimentos continuam em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão.

Em votação, na Câmara dos Deputados, os dois requerimentos, os Requerimentos nºs 24 e 25, de 2021. (Pausa.)

Aprovados na Câmara dos Deputados.

Em votação no Senado Federal.

Os Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovados os Requerimentos nº 24 e 25, de 2021. Tomaremos as devidas providências.

A Deputada Adriana agradece a V.Exa., Deputado Hugo.

Voltando à Ordem do Dia, quero dizer que houve inversão da pauta.

Item 1. Proposta de Instrução Normativa nº 2, de 2021, que regula os procedimentos para apresentação de emendas de
bancada estadual e atualiza a denominação e composição da Área Temática X - Economia. A autora sou eu mesma. Foi
apresentada apenas uma emenda.

Designo o Deputado Hugo Leal para ser Relator da instrução normativa.

O SR. HUGO LEAL (PSD - RJ) - V.Exa. quer que eu dê o parecer neste momento?

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - V.Exa. estava muito silente. É uma honra que V.Exa. relate essa
instrução normativa.

O SR. HUGO LEAL (PSD - RJ) - Excelência, trata-se de instrução normativa que regulamenta procedimentos para a
apresentação de emendas de bancada estadual e atualiza a denominação de composição da Área Técnica Temática de
Economia.

Diz a instrução normativa:

Art. 1º O montante destinado às emendas de bancada estadual de execução obrigatória, apresentadas ao
projeto de lei orçamentária para o exercício de 2022, será dividido de forma igualitária entre as bancadas.
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Parágrafo único. As emendas de cada bancada estadual apresentadas ao Projeto de Lei Orçamentária
Anual serão classificadas com indicador de resultado primário 7 (RP 7), salvo quanto aos valores
excedentes ao montante de execução obrigatória, que serão classificados com RP 2.

Art. 2º A denominação da área temática 'X – Economia', constante do Anexo da Instrução Normativa nº 1, de
2019, fica atualizada para 'X - Economia, Trabalho e Previdência'.

Art.3º As programações orçamentárias do Ministério do Trabalho e Previdência e do Banco Central do
Brasil devem integrar a Área temática X - Economia, Trabalho e Previdência.

Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Nós temos uma emenda da Deputada Adriana Ventura. Imagino que S.Exa. queira fazer a defesa da emenda também,
Sra. Presidente, porque a informação que eu havia obtido aqui, tendo em vista a nomeação ad hoc, é que a emenda seria
rejeitada. Mas eu gostaria, se possível, que ela fizesse a defesa da sua proposta, para que nós a avaliássemos em seguida
e aprovássemos a instrução normativa.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Eu queria fazer um esclarecimento.

Está nas minhas mãos a Ordem do Dia e nela consta que eu sou autora dessa proposta. Quero dizer que não sou autora
dessa proposta, que deveria ser do Colégio de Líderes, mas que fui nominada. Aceito por enquanto, mas, da próxima vez,
gostaria que isso fosse devidamente esclarecido.

Com a palavra a Deputada Adriana Ventura, para defender a emenda apresentada.

A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - Obrigada, Sra. Presidente.

Eu quero, previamente, antes de defender a minha emenda propriamente dita, falar sobre essa proposta de instrução
normativa, porque, em tese, é o parecer preliminar que vai determinar como esse recurso tem que ser distribuído.

Sobre a questão de critérios de divisão de emendas de bancada, eu sou nova aqui nesta Comissão e sei que V.Exas. estão
aqui há bastante tempo e conhecem o Orçamento muito mais do que eu. Mas todos sabem que essa matéria não é passível
de ser disciplinada via instrução normativa, que isso precisa ser feito via parecer preliminar ou via alteração de resolução.

Hoje, na nossa reunião de Líderes, quando conversamos, tratamos da questão de divisão de emendas de bancada. Foi
discutido inclusive pelo Deputado Arnaldo e por outros Deputados que precisaríamos colocar em discussão a divisão de
emendas de bancada, tanto pelo desvirtuamento de sua natureza como também pelos critérios de distribuição.

Na verdade, eu nem estou fazendo ainda a defesa da minha emenda, estou, primeiro, falando da questão procedimental.
E, como o grupo de trabalho foi criado, eu queria apelar para V.Exa. no sentido de que nós pudéssemos pelo menos
discutir isso.

Até falaram de um projeto de resolução — se eu não me engano era o de nº 2 ou nº 3, de 2019, não me lembro direito
do número que foi falado — para que nós regulamentássemos isso de uma maneira clara, já com critérios de distribuição,
porque isso não é feito via instrução normativa. Esse é o primeiro ponto.

Daqui a pouco eu defendo a minha emenda. Aguardo V.Exa. se pronunciar sobre isso.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - V.Exa. não deixa de ter razão, Deputada. Só que esta Casa, por
caminhos diversos e tortuosos, acaba fazendo do vício do cachimbo a boca torta. Isso tem sido usado ad eternum, ou seja,
a instrução normativa é feita dessa maneira.

V.Exa. fez uma proposta, e eu gostaria até de designá-la para ser autora de um projeto de resolução para que nós
possamos corrigir o erro que está sendo tratado aqui. Infelizmente, não há tempo para fazê-lo agora, mas para as próximas
providências. Agora eu não posso simplesmente anular o que foi feito, porque nós dependemos dessa votação da instrução
normativa para prosseguir com os trabalhos.

Se remontássemos há 5 anos ou mais do que isso, veríamos que o expediente adotado foi esse. Concordo quando V.Exa.
fala que isso não é devido, mas está em andamento e precisa ser culminado, senão os trabalhos terão que parar e não
haverá emenda de quem quer que seja nesta Casa.

V.Exa. poderia ser autora de um projeto de resolução e tomar essa iniciativa. Quando nós detectamos um erro e todos
concordam com ele, alguém tem que se colocar à disposição para fazer isso.

A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - Estou à disposição.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Então, V.Exa. está com esse trabalho. Reúna os companheiros
para que nós possamos corrigir esse erro.
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A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - Difícil vai ser coletar assinatura para o projeto de resolução. Eu tenho
dois projetos e peno para conseguir uma assinatura. Mas, se V.Exa. me ajudar, eu ficarei muito feliz.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Ajudarei V.Exa.

A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - Se V.Exa. me ajudasse a coletar as assinaturas, eu agradeceria muito.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Ajudo. E tenho certeza de que o projeto de resolução será bem-
vindo.

V.Exa. tem a palavra para defender a sua emenda.

A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - Na verdade, essa emenda tem por objetivo corrigir, na minha visão, uma
distorção muito grave, muito grande, que existe no critério de divisão de emendas de bancada.

Originalmente, essa divisão vinha sendo feita de forma igual entre todas as bancadas, com um tratamento que vinha sendo
dado inclusive às programações impositivas. Mas a minha sugestão é até para que isso seja mais justo, uma vez que não
se respeita nenhum critério, nem o de desigualdade social.

Todos falam: "Ah, tem Estado que tem menos Deputado ou mais Deputado para dar emenda". Há outros que falam assim:
"Tem Estado que é muito pobre". A questão aqui é que está se ferindo a autonomia, está se ferindo a Constituição Federal,
uma vez que um cidadão não vale mais que outro. Então, não é certo que um cidadão brasileiro receba, per capita, 20
vezes menos do que outro cidadão de outro Estado.

Eu sou do Estado de São Paulo. Lá nós temos 46 milhões de habitantes e, em que pese sermos o Estado que tem mais
recursos, também somos o Estado que tem mais pobreza. Há muitas e muitas comunidades de 200 mil, 300 mil, 400 mil
pessoas que vivem na miséria, em áreas invadidas.

Eu vejo também — e gostaria de sugerir aqui aos meus colegas — que poderíamos ajustar esse critério de divisão de
emendas de maneira que respeitássemos as duas Casas Legislativas. Então, no caso do Senado, onde temos três Senadores
por Estado, 50% das emendas de bancada seriam divididas igualmente entre os Estados, para respeitar a Casa Legislativa
e a representação dos Estados. E, no caso da Câmara dos Deputados, nós dividiríamos pelo critério populacional dos
Estados, porque não é certo um Estado com 46 milhões de habitantes receber o mesmo valor que um Estado com 600 mil
habitantes, 700 mil habitantes. Isso é um contrassenso.

Se levarmos em conta ainda que alguns Estados não usam as emendas de bancada da maneira adequada, com obra
estruturante, com projeto de grande vulto, e que se faz uma divisão em que as emendas de bancada são utilizadas como
emenda individual, eu acho que isso deveria ser trazido à discussão.

Os Estados que estão sendo prejudicados de maneira drástica com essa divisão são São Paulo, Minas Gerais, Rio de
Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Ceará e Pará. Todos esses Estados têm perda.

Então, eu peço atenção dos colegas para que discutamos esse assunto. Inclusive, eu pedi uma audiência pública para nós
o discutirmos de maneira profunda, uma vez que dividir igualmente porque alguém quer e alguns se beneficiam não é
justo com a população brasileira e é inconstitucional.

Obrigada, Sra. Presidente.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PTB - PB) - Sra. Presidente, como estão as inscrições sobre esse assunto?

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Deputado, eu gostaria apenas, como estamos em processo de
votação, de terminar a votação. Depois concedo a palavra a V.Exa.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PTB - PB) - Esse assunto não está em discussão?

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Nós estamos votando a instrução normativa, sobre a qual a
Deputada apresentou uma emenda.

Deputado Alexandre Leite, V.Exa. quer falar sobre a instrução normativa? (Pausa.)

Nós estamos em discussão. Embora V.Exa. não faça parte da Comissão, a sua palavra é assegurada a qualquer tempo.
Aliás, o primeiro a falar é o Deputado Wilson, o segundo é V.Exa. e o terceiro é o Deputado Hildo.

Tem a palavra o Deputado Wilson Santiago.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PTB - PB) - Sra. Presidente, de fato, a Deputada Adriana tem tido um cuidado
grande com o Estado de São Paulo, e nós até a parabenizamos por estar exercendo com dignidade o seu mandato de
representante do maior Estado do País.
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Mas não pode V.Exa., Deputada Adriana, deixar de reconhecer que todos nós aqui deste Congresso Nacional temos, ao
longo desses anos, debatido esse assunto e que esta foi a fórmula justa encontrada: dividir somente as emendas de bancada
com esse valor equitativo. Isso não é muita coisa, isso, para São Paulo, é um pingo d'água no oceano. V.Exa.sabe disso.

Devemos levar em consideração que existem também muitos recursos que são liberados para o Estado de São Paulo pelo
critério populacional: a questão da saúde pública é pelo critério populacional; os índices de educação são pelo critério
populacional; todos os investimentos em grandes programas para o Estado são pelo critério populacional. Além do mais,
as emendas individuais são para 70 Deputados de São Paulo, enquanto que um Estado que só tem 8 Deputados recebe 8,
vamos dizer assim. São Paulo tem 62 vezes mais 16 milhões de reais por ter 70 Deputados e mais 3 Senadores.

Então, é por essas razões e tantas outras que o próprio Congresso, ao longo desses anos, chegou à conclusão de que São
Paulo, apesar de ter outros milhões de reais de recursos de arrecadação própria, de investimentos do Governo Federal e
tantas outras fontes de arrecadação que não têm os outros Estados da Federação, teria essa compensação ou, digo até,
essa desvantagem em relação a algum dos Estados da Federação. E são poucos os que recebem esses recursos a mais da
emendas de bancada, que, pelo volume, estão muito aquém da realidade que São Paulo na verdade tem.

Nós até parabenizamos São Paulo porque, embora sejamos mais pobres, não podemos criticar quem é mais rico — não
é, Presidente?

Portanto, Deputada Adriana, nós até parabenizamos São Paulo e parabenizamos V.Exa. pelo zelo na defesa dos interesses
do seu Estado. Mas deixe esses "estadozinhos" mais pobres espalhados Brasil afora levarem pelo menos a única coisa de
vantagem, que são essas emendas de bancada com valores equitativos.

Era só isso, Sra. Presidente. Agradeço a atenção de V.Exa. e dos demais colegas.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Com a palavra o Deputado Alexandre Leite.

O SR. ALEXANDRE LEITE (DEM - SP) - Presidente Rose, Sras. e Srs. Senadores e Senadoras, Deputados e Deputadas,
eu gostaria de pedir que esse debate fosse protelado, haja vista que nós ainda precisamos de um amadurecimento sobre ele.

Faço questão de esclarecer alguns pontos. A Deputada Adriana muito bem defendeu o nosso Estado, mas eu, que me
encontro na condição de coordenador da bancada paulista, tenho um projeto para uma instrução normativa que resolveria
essa questão.

Trata-se aqui de trazer igualdade na divisão de emendas de bancadas estaduais para todos os Estados. O problema é que
o Estado de São Paulo parte de desigualdade, principalmente no que tange a atenção hospitalar.

Aqui eu peço a atenção das Sras. e dos Srs. Parlamentares, pois vou citar o exemplo de duas instituições, se der tempo, que
atendem o Brasil todo, Senador Izalci. Eu vou apresentar os números e as contas que os outros Estados deixam para São
Paulo pagar. O SUS não paga tudo, a conta fica para os paulistas. Então, nós não saímos em pé de igualdade. As bancadas
mandam emendas de bancada para as instituições hospitalares pequenas, médias ou de grande porte dos seus Estados.

Nós não temos essa liberdade, porque nós não saímos nesse mesmo pé de igualdade. São Paulo é o coração hospitalar do
Brasil, que abriga atendimentos de todo o País. O déficit deixado pelos outros Estados, pelos atendimentos inerentes a
pessoas advindas de outros Estados, causa um rombo financeiro na nossas instituições de proporções. Vou citar algumas.

Eu vou citar a instituição Hospital do Amor de São Paulo como exemplo, Presidente. Nós temos um déficit operacional
anual de todos os Estados, em 2019, de 353 milhões e 486 mil. O Estado de São Paulo é responsável por 173 milhões e
986 mil desse déficit . O déficit que os Estados do Brasil, principalmente Minas Gerais, o que mais demanda São Paulo,
deixam para o Hospital do Amor é de 179 milhões e 500 mil, isso no ano de 2019!

A bancada federal paulista tem que mandar dinheiro para esse hospital, que é uma gota no oceano. Eu pergunto: como é
que se parte em pé de igualdade? Que igualdade é essa? Nós estamos pagando a conta por outros Estados.

O GRAACC de São Paulo — eu estou citando alguns — recebe pacientes do Brasil inteiro, mas o SUS não paga o
equivalente. O GRAACC tem um déficit anual de 97 milhões e 113 mil. Desses 97 milhões, 17 milhões 970 mil são
inerentes a atendimentos de outros Estados.

Isso foi no ano de 2020, que foi um ano glorioso para as instituições que receberam a mais em virtude do combate à
COVID-19.

Eu cito aqui, por ordem de atendimento, os Estados que mais demandam atendimentos do Estado de São Paulo: Minas
Gerais, Paraná, Bahia, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Goiás, Amazonas, Pará, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Distrito
Federal, Santa Catarina, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Rondônia, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe,
Amapá, Tocantins, Rio Grande do Sul, Acre, Piauí e Roraima. A conta fica para São Paulo!
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Aqui eu tenho o número de pacientes atendidos e o número de atendimento que esses pacientes demandam; um paciente
geralmente, num atendimento de alta complexidade, no caso de oncologia, demanda mais de cem atendimentos; transplante
de medula; tratamento completo de câncer beira 1 milhão de reais. Isso deixado por outros Estados, Senadora Rose.

São Paulo paga essa conta por todos os Estados. O SUS não manda dinheiro nem para pagar a conta de São Paulo, nem
para pagar a conta deixada pelos outros Estados.

O que eu quero dizer com tudo isso, para finalizar? Para partirmos do ponto de igualdade financeira, nós criamos um
esboço de uma instrução normativa que faz reserva em todas as bancadas, para que o Relator atenda e faça a compensação
de despesas de Estados que recebam pacientes de outras unidades da Federação.

Eu tenho a instrução normativa bem descrita aqui, para conseguirmos atender somente àquelas instituições que atendem
a outros Estados em grandes volumes. Mesmo com essa reserva financeira, vai continuar existindo um grande rombo
financeiro, mas amenizador, Deputada Adriana. Uma conta de 179 milhões e 500 mil. Isso em uma instituição que eu
estou mencionando! Nós vamos tentar, de alguma forma, pelo menos beneficiar as dez maiores que atendem o Brasil.

O parente fica doente lá no Amazonas, vai para um hospital porta aberta como o Hospital do Amor e vai se tratar em São
Paulo, no Hospital das Clínicas, no HCor, no GRAACC, no Hospital do Câncer. O Brasil fica doente, mas se trata em São
Paulo. A bancada federal paulista paga a conta. Como é que nós saímos em pé de igualdade desse jeito?

Nós também temos as instituições menores para beneficiar, Senador Izalci. Eu tenho as Santas Casas para atender. Do
mesmo jeito que os outros Estados têm instituições menores, São Paulo também tem. Mas nós não conseguimos ter o direito
de mandar para elas, porque nós temos que salvar financeiramente essas instituições importantes para o Brasil, não é só
para São Paulo. Nós temos obrigação moral e financeira de atender a essas instituições grandes, que acabam consumindo
praticamente todo o recurso da bancada federal paulista. No passado, foram 189 milhões para essas instituições, Senadora
Rose.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Peço a V.Exa. que conclua, por favor.

O SR. ALEXANDRE LEITE (DEM - SP) - Já vou concluir.

Obrigado por toda a paciência e vênia, Senadora. Eu me emociono fazendo essa defesa, porque ela precisa ser feita, porque
ela precisa ser discutida. Nós não estamos pedindo a mais.

A instrução normativa que nós fizemos com todo cuidado é para que os senhores e o Relator do Orçamento destinem
recursos para as grandes instituições que atendem aos hospitais cujas demandas nos Estados são deixadas para nós. Não
vai ser a bancada federal paulista que vai destinar esse recurso. Vai ser o Relator-Geral do Orçamento, com a participação
dos membros da CMO. Vocês vão destinar essas emendas suplementares compensatórias.

Aí, sim, fazendo esse ajuste financeiro, talvez nós possamos começar a falar em igualdade financeira ou tratamento
igualitário. Mas, enquanto não existir tratamento em pé de igualdade com as instituições de saúde — estou sendo bem
específico —, elas correm o risco de quebrar.

O Estado de São Paulo não tem convênio com todas essas instituições. A bancada federal não vai aguentar pagar o rombo
financeiro deixado todos os anos. Esses hospitais atendem a todo o Brasil. No momento em que elas quebrarem, aí, sim,
vai-se correr atrás de tentar remediar algo que está sendo anunciado diante de tamanho prejuízo financeiro.

Muito obrigado, Deputada Rose.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Eu gostaria apenas de lembrar que às 16 horas, impreterivelmente,
começa a sessão no Senado Federal. Mais ainda: não vejo como continuar esta reunião, não apenas pela conveniência de
um ou de outro, mas muito mais pelo fato de que temos como oradores o Deputado Hildo, o Deputado Arnaldo Jardim, a
Deputada Dra. Soraya Manato, o Senador Izalci e o Deputado Hugo Leal, e temos que respeitá-los.

O SR. HUGO LEAL (PSD - RJ) - Sra. Presidente, posso fazer uma sugestão, já que V.Exa. me nomeou Relator ad hoc?
Essa matéria tem uma série de apontamentos e polêmicas.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Todos os anos.

O SR. HUGO LEAL (PSD - RJ) - Sim, eu sei que isso ocorre todos os anos. Então, vamos fazer um debate um pouco
mais qualificado? Entendo todas as manifestações que foram feitas aqui.

Eu recolheria essa instrução normativa, para podermos fazer esse aprimoramento interno no Colégio de Líderes num outro
debate, para que pudéssemos chegar aqui de uma forma mais harmônica. Não se trata de não me bastar fazer aqui uma
apreciação como Relator. Essas matérias trazidas são pertinentes, são lógicas, e cada Estado que falar aqui vai ter a sua
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lógica de defesa. Como acabei de ser designado Relator, eu desejaria apenas que tivéssemos algum momento para poder
apreciá-las de forma mais qualificada.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Nós só não temos o tempo, Sr. Relator, se nós não votarmos.
Não temos como abrir o prazo das emendas.

O SR. HUGO LEAL (PSD - RJ) - Não há prazo de emenda, porque já passou o prazo de emenda.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Eu não estou falando sobre a instrução normativa. Eu estou
falando das emendas relativas a todos os relatórios que estão nesta Casa. No momento em que o Presidente abrir o prazo,
aí é contado o prazo, e não tem jeito.

O SR. HUGO LEAL (PSD - RJ) - Mas, para as emendas de bancada, nós ainda temos prazo, Excelência. Se V.Exa.
adiasse, e fosse convocada reunião para amanhã ou quinta-feira, nós traríamos uma instrução normativa.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - A proposta era uma reunião de Líderes amanhã às 10 horas.

O SR. HUGO LEAL (PSD - RJ) - Perfeito. Eu estarei na reunião de Líderes, e nós discutimos esta matéria.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Eu gosto de ouvir V.Exa. falar assim, porque amanhã será uma
reunião de Líderes, e os Líderes terão de estar nessa reunião.

O SR. HUGO LEAL (PSD - RJ) - Sim, senhora.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Na quarta-feira à noite, é comum ir para o aeroporto e ver, mais
ou menos às 22 horas, muitos indo embora.

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

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Eu só quero lembrar isso.

O SR. ARNALDO JARDIM (CIDADANIA - SP) - Presidente, muito objetivamente quero, primeiro, saudar a reunião
de Líderes que houve hoje e foi muito produtiva.

Segundo, ao defender os interesses de São Paulo, assim como fizeram a Deputada Adriana Ventura e o Deputado
Alexandre Leite, eu quero fazer um apelo à Deputada Adriana para que retire hoje a sua emenda e retomemos esse assunto
em dois níveis.

A Presidente hoje constituiu uma Comissão, com o Deputado Marcelo Castro e V.Exa., que discutirá inclusive o perfil
das emendas estruturantes das bancadas estaduais. Eu acredito que a proposta feita pelo Deputado Alexandre Leite, que
é semelhante ao que eu proporia, poderá ser analisada quando do relatório preliminar da proposta orçamentária. Nesse
momento, nós poderíamos fazer isso.

Deputada Adriana, permita-me dizer que, nesse instante, vale mais a pena nós registrarmos essa posição, o processo andar,
e termos tempo para tratar disso nesses dois espaços em vez de agora nesta situação.

Essa é a sugestão que eu faço. Acho mais sensato assim procedermos. Se acatados essa questão de ordem mais o apelo e
a sugestão, nós poderíamos fazer isso rapidamente, Presidente. Eu sei que o Líder Wellington é muito convincente, mas
talvez eu consiga convencê-la também.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Não há necessidade de nenhum convencimento, porque faltam 6
minutos para a sessão, então eu vou suspender a reunião e convocar o Colégio de Líderes para amanhã às 10 horas.

O SR. ARNALDO JARDIM (CIDADANIA - SP) - Presidente Rose, para terminar, e agradecendo V.Exa. pela
condução, se de repente a Deputada Adriana anuir a isso que estou sugerindo, nós poderemos deliberar a Resolução nº
1 imediatamente.

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

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - V.Exa. está sugerindo anuir à instrução normativa? (Pausa.)

Passo a palavra, primeiro, ao Deputado Hildo Rocha.

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

O SR. HILDO ROCHA (MDB - MA) - Muito obrigado, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - O Deputado Danilo Forte está pedindo a palavra pela ordem.
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O SR. HILDO ROCHA (MDB - MA) - O.k. Posso ceder.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Tem a palavra, pela ordem, o Deputado Danilo Forte.

O SR. DANILO FORTE (PSDB - CE) - Sra. Presidenta, hoje, na reunião do Colégio de Líderes, foi constituída uma
Comissão sob a liderança do Senador Marcelo Castro com relação a essa informação da IN.

Por que nós não esperamos essa proposta que vai ser desenvolvida pelo Senador Marcelo Castro, para que possamos
em cima dela fazer essa reformulação? É muito melhor do que ficar perdendo tempo e debatendo, porque ela já viria
consensuada, a partir da Comissão, numa proposta do Senador.

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

O SR. HILDO ROCHA (MDB - MA) - Sra. Presidente Deputada Rose de Freitas, cumprimento V.Exa. mais uma vez
e cumprimento o Senador Izalci.

Vejo que este tema realmente é polêmico, mas tem que ser resolvido, tem que ser normatizado. A proposta da Deputada
Adriana Ventura, feita através de uma emenda ao projeto de mudança de resolução, não é errada, é correta. Mas, se formos
discutir neste momento a questão da Federação brasileira, vamos encontrar muitas incoerências e disfunções. Quase todos
os Estados acabam se lamentando por ter algum tipo de prejuízo por pertencer à Federação.

São Paulo traz essa questão da saúde. Nós sabemos que os preços praticados pelo SUS estão defasados, e isso contribui
para esse déficit nos hospitais filantrópicos. Mas, se levarmos outro ponto em consideração, São Paulo não está no apagão
por causa do Nordeste brasileiro. Hoje São Paulo vive em função da energia que nós estamos gerando, a energia eólica.
O Maranhão mesmo tem duas hidrelétricas grandes: a de Boa Esperança, no Rio Parnaíba; e a Estreito, no Rio Tocantins.
Estas são duas hidrelétricas que estão no Maranhão e geram energia para o sistema nacional, atrapalhando inclusive o
tráfego de embarcações no Tocantins. Elas geram energia para suprir não apenas o Maranhão, mas também outros Estados
do nosso País.

Além disso, o Maranhão tem um grande parque eólico, é um dos maiores. Se somarmos o parque eólico do Maranhão,
do Piauí, do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco, nós seremos, sem dúvida nenhuma, um dos
grandes fornecedores de energia da América, justamente por ser uma energia mais pura, mais ecologicamente correta.
Inclusive tramita um projeto de minha autoria no Congresso Nacional que diz que cada Estado que gerar a sua energia
que a controle e, se precisar da energia de outro Estado, que pague. Aí entraria a questão das tarifas: bandeira amarela
e bandeira vermelha.

Para que V.Exa. tenha uma ideia, hoje os maranhenses estão pagando energia mais cara, com bandeira vermelha, porque
fornecem energia para São Paulo. Não era para o maranhense pagar energia com bandeira vermelha, se tivesse sido adotada
outra forma, que não fosse a da Federação brasileira. São Paulo reclama de algumas perdas, mas ele também é beneficiado
em pertencer à Federação brasileira, como é o caso da energia. Se não fosse o Nordeste e boa parte do Norte, com esse
advento do La Niña, que fez com que a quantidade de chuva no Sul e Sudeste diminuísse, São Paulo estaria comprando
energia muito cara de termoelétrica e não teria outro fornecedor para ele tão próximo.

Então, há essas vantagens e desvantagens. Eu entendo as preocupações da Deputada Adriana. Acho até que podemos
melhorar isso. A ideia de V.Exa. foi boa, e achei que a atitude da Comissão de uma forma geral foi correta, porque nós
temos que estabelecer definitivamente esse critério para a distribuição das emendas de bancada.

O Maranhão, pela ideia de S.Exa., não perde. Pelo contrário, o Maranhão ganha um pouco. Mas entendo que temos que
olhar também os outros Estados da Federação brasileira.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Com a palavra a Deputada Dra. Soraya Manato. Para encerrar,
o Senador Izalci Lucas.

A SRA. DRA. SORAYA MANATO (PSL - ES) - Boa tarde a todos.

O que a Deputada Adriana e o Deputado Alexandre Leite falaram eu achei interessante. No entanto, vou comentar mais
em relação ao que o Deputado Alexandre Leite falou.

O Espírito Santo também é sobrecarregado por outros Estados em termos de saúde: Bahia e Minas Gerais. As pessoas
do Sul da Bahia e do Norte de Minas Gerais, vocês acham que elas vão para Belo Horizonte ou para Salvador? Elas vão
todas para Vitória, para tratar todos os tipos de doença. Os hospitais do SUS em Vitória também são sobrecarregados, e
quem paga essa conta é a bancada capixaba. Nós somos somente dez Deputados Federais e três Senadores.

Eu entendo como o Deputado Hildo Rocha: uma mão lava a outra. O problema não é dos outros Estados. O problema é
do SUS, em virtude do subfinanciamento da saúde. Deveria se partir do princípio de que quanto mais se produz, mais se
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ganha, só que há um detalhe: São Paulo recebe médicos do Brasil todo, médicos do Nordeste, do Norte e do Sudeste que
se especializam e são convidados para ficar em São Paulo. Por quê? Porque, se todos os médicos, esse material humano
de ponta que fica em São Paulo, saem de São Luís do Maranhão e vão prestar serviço na medicina em São Paulo, quem
ganha é o Estado de São Paulo.

Outra coisa. Todos os doentes do Brasil vão para São Paulo. Os médicos de São Paulo são especialistas em doenças
raríssimas por quê? Porque lá é o celeiro de doenças do Brasil. Então, São Paulo não só não perde com isso, como São
Paulo ganha — e ganha muito! — em referência mundial em termos de saúde.

Mas nós estamos falando do Brasil. Nós vamos ter que fazer uma carteirinha como se faz nos Estados Unidos na fronteira
com o Canadá. Com a carteirinha, quem não é paulista não poderá consultar e nem fazer nenhum tratamento médico em
São Paulo. Há que se pensar também nesse lado da sobrecarga. Mas isso não é um problema do Estado; é um problema
do SUS. Tem que se reinventar alguma coisa em relação ao subfinanciamento da saúde.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Com a palavra o Senador Izalci Lucas.

O SR. IZALCI LUCAS (PSDB - DF) - Primeiro, eu quero parabenizar a Deputada Adriana e o meu amigo Deputado
Arnaldo Jardim por esse tema. Participei desta discussão nesta Comissão, principalmente depois que nós aprovamos a
emenda impositiva individual. Essa discussão foi feita aqui durante anos e anos. De fato, há diversas distorções, e é
evidente que precisam ser corrigidas, com relação à saúde. Inclusive o Distrito Federal atende todo mundo.

O que falta, realmente, é um cartão único para a coisa funcionar. O Sistema Único não tem controle de nada, nem no
Distrito Federal nem no Brasil. Só se controla o que se mandou. Não há controle de nada, nem mesmo controle de estoque
de medicamento. Então, é evidente que já devia estar funcionando. É lógico que São Paulo é uma referência para todos
nós na saúde, mas o DF também é muito demandado.

Acho que é um tema que tem que ser debatido aqui mesmo. Acho que esta Comissão é importantíssima. Eu vejo que temos
que administrar bem o Senado, porque lá não há essa proporcionalidade. Portanto, tem que haver um convencimento, tem
que haver, realmente, uma estratégia para, realmente, chegarmos a um consenso.

De fato, há muitas distorções, inclusive na aplicação da emenda de bancada agora. Quando nós as criamos lá atrás — o
Deputado Hildo é mestre nisso —, era para projetos estruturantes. De fato, houve certa distorção com relação a isso. A
maioria não tem aplicado mais emendas em projetos estruturantes.

Eu quero parabenizar. Não sou contra, muito pelo contrário. Eu repliquei aqui o que eu ouvi durante anos e anos. O
Deputado Arnaldo sabe disso. Mas acho que precisa ser debatido. Temos que buscar uma solução para não ficar da forma
como está, sem regulamentação.

Era isso. Amanhã então, às 10 horas, estaremos aqui.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Bom, eu vou suspender a reunião e convocar reunião de Líderes
para amanhã, às 10 horas. Espero que todos compareçam para que possamos finalizar este debate.

O SR. HUGO LEAL (PSD - RJ) - Eu apresentarei, então, o relatório aqui com a questão da emenda.

Eu só queria fazer uma ponderação, Sra. Presidente. Acho que a manifestação do Deputado Arnaldo Jardim goza de
razoabilidade, porque esta discussão é muito importante para a instrução normativa. Apesar de ser extremamente relevante,
é uma instrução normativa. Acho que nós teremos outras oportunidades, especialmente no relatório preliminar, de voltar
a este tema.

A questão das emendas de bancada tem que ser tratada no pacto federativo. Acho que lá é o melhor ambiente para tratar
isso.

Eu não veria nenhuma dificuldade em encaminhar a instrução normativa para aprovação. Mas entendo que esse assunto
ainda vai retornar aqui, em outros ambientes, principalmente com relação ao financiamento da saúde.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Para que, no ano que vem, o próximo Colegiado não se debruce
sobre o mesmo assunto, com as mesmas características e com as mesmas interpretações das questões levantadas.

Portanto, amanhã, vamos nos debruçar sobre esse assunto. Para o momento, faremos o que for possível ser feito e,
posteriormente, o que possa ser tomado como decisão em caráter definitivo.

Está suspensa a reunião. Amanhã, às 10 horas, teremos reunião de Líderes.

O SR. HUGO LEAL (PSD - RJ) - A nossa reunião da CMO que está suspensa fica para amanhã também? Pode ser que
V.Exa. abra a reunião amanhã também?
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A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Depois da reunião de Líderes poderemos fazer isso. Se porventura
chegarem os novos relatórios, podemos apreciá-los extrapauta, se for o entendimento de todos.

Muito obrigada. Até amanhã.

QUARTO SEM ÁUDIO

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Declaro reiniciada a 9ª 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. Proposta de Instrução Normativa nº 2, de 2021, que regula os procedimentos para apresentação de emendas de
bancada estadual e atualiza a denominação e composição da Área Temática X - Economia.

Relator: Deputado Hugo Leal.

O SR. DANILO FORTE (PSDB - CE) - Sra. Presidente, eu gostaria de fazer uso da palavra por 3 minutos.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Enquanto aguardamos o Relator vir ao plenário, concedo a palavra
ao Deputado Danilo Forte.

O SR. DANILO FORTE (PSDB - CE) - Muito obrigado. Sra. Presidente, Senadora Rose de Freitas, Senador Izalci
Lucas, demais membros da Comissão Mista de Orçamento, o que me traz aqui é uma grande preocupação com o que está
acontecendo hoje em uma das instituições mais importantes para nós do Nordeste.

O Banco do Nordeste do Brasil volta ao noticiário, de uma forma pejorativa, de uma forma até, talvez, leviana na forma
de lidar. Estão sendo questionados atos da atual gestão pela imprensa, sem nenhuma profundidade de averiguação, o que,
mais uma vez, cria transtorno para essa instituição de fomento tão importante para nós nordestinos.

Senadora Rose, para V.Exa. ter ideia, 86% dos empregos industriais do Nordeste são oriundos de projetos aprovados e
financiados pelo Banco do Nordeste do Brasil.

E, mesmo depois de toda a crise pela qual o banco passou na gestão da ex-Presidente Dilma Rousseff... Nós, inclusive —
V.Exa., como Presidente desta Comissão, e eu, como Relator da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias —, viabilizamos,
naquela época, 4,1 bilhões de reais, exatamente para tirar o Banco do Nordeste da crise que estava ali instalada. E agora
fomos de novo surpreendidos. Nas redes sociais, o Presidente de um partido, Dr. Valdemar, vem acusando a atual gestão,
de forma leviana, para, inclusive, desestabilizar uma instituição financeira que foi criada pela luta do desenvolvimento,
para diminuir os desequilíbrios regionais do Brasil.

Essa instituição vem desde a década de 50, por lá passaram grandes homens, de muita tradição no Nordeste, de muita
credibilidade, desde Rômulo de Almeida, passando pelo ex-Governador Gonzaga Mota, por ex-Ministro de Estado, várias
personalidades que participaram, inclusive, da luta política em defesa do Nordeste, e agora está sendo aviltada por uma
agressão leviana, descompromissada e que só faz criar dificuldades, inclusive, para a operacionalidade desse banco.

Nós já vivemos isso. Quando houve a "crise do cuecão", lembro-me muito bem, foi feita uma intervenção no banco. Lá
chegou Ary Joel, se eu não me engano, um executivo do Banco do Brasil muito respeitado, de muita credibilidade, que
passou apenas 8 meses lá no banco. Por quê? Porque não conseguiu dar continuidade ao seu trabalho, exatamente pela
dificuldade operacional que encontrou dentro do banco.

E agora que o Presidente Romildo conseguiu dar estabilidade ao banco, que conseguiu, com probidade, recuperar todo
o trabalho da instituição e hoje transformou novamente o banco em um grande banco de fomento, vem de novo uma
indagação, em função de um convênio do banco com uma instituição não governamental que presta apoio e assessoria
ao banco.

Que seja investigado. Que seja aprofundada a investigação. Se ocorreu desvio de recursos públicos, que sejam condenados
pela Justiça aqueles que estão levianamente tirando dinheiro do banco. Agora, o que nós não podemos é fazer uma agressão
à instituição, que merece respeito. A instituição gera desenvolvimento e ajuda a Região mais pobre do Brasil a se reerguer
diante de tanta crise e de tanta dificuldade.

Então, eu acho que neste momento é necessário que nós tenhamos um debate com maior serenidade e maior seriedade,
não de forma açodada, não de forma palanqueira ou eleitoreira, mas buscando exatamente construir uma solução, uma
alternativa para essa instituição.
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Aqui eu reafirmo o meu compromisso com o Nordeste brasileiro. Reafirmo o meu compromisso com a minha luta pela
diminuição das desigualdades regionais, da discriminação que há do Centro-Sul, e, principalmente, do mercado financeiro
com relação às instituições do Nordeste. E afirmo o meu compromisso em defender essa instituição. Essa instituição é
nossa. Essa é uma instituição genuinamente nordestina, caracterizada exatamente pelos seus quadros técnicos, que têm
identificado as alternativas econômicas para o crescimento e desenvolvimento com inclusão social da nossa Região. E
nós não podemos deixar que ela seja agredida dessa forma.

Por isso, reitero aqui a minha solidariedade a todos aqueles funcionários do Banco do Nordeste que trabalham com
dedicação, com zelo, com probidade, com cuidado com a coisa pública. Fundamentalmente, o banco é voltado para dar
oportunidade ao povo sofrido da Região, que precisa de investimento e de reconhecimento nacional. O banco não pode
ser tratado de forma leviana por aqueles que nem conhecem o Nordeste, não sabem como a instituição trabalha, mas estão
agredindo uma instituição do porte do Banco do Nordeste. Eu fico muito preocupado com isso.

Não quero aqui agredir ninguém. Respeito a todos, como sempre respeitei nesta Casa, no Congresso Nacional, e na minha
história política. Mas eu acho que este não é o melhor momento para se tratar com leviandade essa instituição séria, que
precisa ser respeitada. E, do ponto de vista administrativo, se houver alguma irregularidade, que seja apurada. Estamos em
um momento de fragilidade econômica, de pós-pandemia, em que estamos tentando retomar o País. E V.Exa., Presidenta
Rose, está tomando todo o cuidado exatamente para fazer com que a Comissão Mista de Orçamento possa ajudar o País na
retomada da questão da economia, da geração de emprego. Mas agora ocorre exatamente essa leviandade, uma agressão
descabida a todos nós identificados com o Banco do Nordeste do Brasil.

Portanto, deixo aqui a minha saudação aos funcionários do banco. E fica a certeza de que no passado os maus gestores
foram afastados, muitos inclusive condenados pela Justiça e muitos responderam com seu patrimônio pela falta de zelo
com a nossa instituição. E novamente faço a arguição: se tiver que ser auditado, que seja; se tiver que ser punido, que
seja. Mas não agridam o Nordeste e muito menos a instituição mais importante de fomento da Região, que é o Banco
do Nordeste do Brasil.

Obrigado, Presidenta Rose.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Parabenizo o Deputado Danilo Forte por suas palavras e
registramos o nosso apoio, na íntegra, a V.Exa. na sua comunicação.

Nós vamos voltar à questão da Instrução Normativa nº 2, de 2021. Pergunto se mais alguém gostaria de debater.

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT - SP) - Eu, Sra. Presidente, Deputado Carlos Zarattini.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Tem a palavra o Deputado Carlos Zarattini.

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT - SP) - Presidente, bom dia. Bom dia a todos.

Presidente, eu só gostaria de manifestar aqui a minha discordância com o fato de que anteontem foi votado no plenário do
Congresso a questão de PLNs. Eu acho que nós devemos fazer um esforço para evitar que se vote no plenário. A Comissão
de Orçamento já está em funcionamento.

Então, não é correto que a Presidência do Congresso leve os PLNs diretamente ao plenário. É necessário que eles passem
aqui pela Comissão, para serem analisados, avaliados, eventualmente modificados, a fim de que depois cheguem ao
plenário.

Eu queria registrar aqui a nossa discordância em relação ao método que foi utilizado pela Presidência do Congresso, para
que se respeite esta Comissão Mista de Orçamento, que já está em funcionamento há alguns meses.

Então, era essa a minha manifestação.

Queria agradecer a V.Exa.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Deputado Carlos Zarattini, V.Exa. tem toda a razão. Todos estamos
de acordo com V.Exa.

Nós já fizemos um comunicado oficial da CMO sobre esse assunto. Não haverá reincidência, haja vista que, para chegar a
esta Comissão, os PLNs foram votados na última quinta-feira, na última hora, e havia prejuízo significativo. E atendendo
ao apelo do Líder do Governo Eduardo Gomes, nós aceitamos que esses três PLNs fossem à votação, fato que não se
repetirá novamente. Isso já foi declarado e reiterado com o apoio de todos os membros da Comissão.

Com a palavra o Deputado Domingos Neto.

O SR. DOMINGOS NETO (PSD - CE) - Presidente, quero fazer uma breve intervenção.
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Parabenizo o Deputado Danilo Forte pelo que disse, que é um Deputado do Ceará, onde fica a sede do Banco do Nordeste.
Esse é um problema, Presidente, que está afetando uma instituição que presta serviço em todo o Nordeste e que tem
sido fundamental para o desenvolvimento econômico, através da gestão do Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste.

O fato que se está discutindo, que se contratou uma ONG, devia ser discutido para verificar se há alguma irregularidade
nisso — pode ter ou não. Mas a forma que foi feita... Há um vídeo de um Presidente de partido, descredibilizando
pessoalmente o Presidente, que, diga-se de passagem, é um homem de bem e que tem o respeito de todo o Nordeste, porque
organizou a instituição, as federações das indústrias e do comércio, e todas do Nordeste inteiro reconhecem o seu trabalho.

Sinceramente, aqui fica também o meu apoio para que não deva ser feito dessa forma, sobretudo com uma instituição que
tem importância para o nosso Estado e para todo o Nordeste, porque acaba que todo o trabalho institucional do Banco
do Nordeste entra em uma crise provocada puramente por política e, no momento, sem nenhum conhecimento de fato
do que está acontecendo.

Então, faço coro aqui com as palavras do Deputado Danilo Forte e peço também que esta Comissão de Orçamento possa
ser um palco de defesa a essa instituição, que é tão importante para o nosso País.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PTB - PB) - Sra. Presidente...

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

Com a palavra o Deputado Wilson Santiago.

O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PTB - PB) - Sra. Presidente, o Deputado Domingos e o Deputado Danilo têm
extrema razão em defender a instituição Banco do Nordeste.

Todos nós, que somos do Nordeste, reconhecemos a importância do banco, o trabalho do banco para atender as demandas,
especificamente dos pequenos produtores rurais espalhados pelo Nordeste inteiro. Então, o Banco do Nordeste não pode
sofrer nenhum atropelo e, muito menos, nenhum risco de descrédito no que se refere às suas ações ou à aplicação dos
seus programas.

É bem verdade que tudo que tiver relação com a denúncias tem que ser apurado. Mas essas apurações não podem ser
incluídas, e digo até denegridas, no sentido de fazer com que o banco perca o seu crédito com a população brasileira.

É muito grande a importância do Banco do Nordeste para a Região. É um patrimônio para o Nordeste, igual é a
PETROBRAS para o Brasil inteiro. Por esta razão é que nós não podemos concordar que qualquer ação destrutiva ou que
denigra a imagem do banco seja no Congresso absorvida pacificamente.

Temos que defender, sim, que se apure tudo o que existir de denúncia. Ninguém concorda com nada que, de fato, esteja
errado. No entanto, temos que separar o banco de atitudes individuais de determinadas pessoas.

Esse é o nosso posicionamento e, eu tenho certeza, de todos aqueles que conhecem e sabem da importância do Banco do
Nordeste para a economia de todos nós nordestinos.

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

O SR. HILDO ROCHA (MDB - MA) - Na mesma linha do que disse o Deputado Danilo, referendado pelos Deputados
Domingos Neto e Wilson Santiago, quero confirmar, Sra. Presidente, Senadora Rose de Freitas, a quem saúdo — quero
também saudar o Senador Izalci Lucas e todos os colegas Deputados e Deputadas —, que o Banco Nordeste é de grande
importância para todo o povo nordestino.

O Banco do Nordeste tem feito alguns investimentos no Maranhão que estão ajudando no desenvolvimento da indústria,
da pecuária e da agricultura. Tem sido grande parceiro dos produtores, da indústria e do comércio do Estado.

A forma como foi colocada a imagem do Presidente e de toda a diretoria do banco não foi correta. Se há um contrato que
pode ser motivo de fiscalização por fraudes em sua execução, o correto não é sugerir a exoneração de todos os diretores
do banco.

Eu até já apresentei uma Proposta de Fiscalização e Controle — PFC à Comissão de Fiscalização na tarde de ontem. E vou
sugerir uma audiência pública lá no ambiente da Comissão, para que nós possamos apurar melhor todas essas denúncias,
porque, de repente, são falsas, são fake news que estão sendo usadas apenas para derrubar a diretoria do banco, um banco
que é importante para o Brasil.

Eu queria fazer essas colocações neste momento, Sra. Presidente.

Muito obrigado.
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A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Vou sugerir aos Srs. Parlamentares que fizeram esse desagravo
ao Banco do Nordeste que deixem isso registrado em documento assinado por S.Exas.

Vamos continuar a discussão sobre a Instrução Normativa nº 2, de 2021.

Encerrada a discussão, passo a palavra ao Relator, Deputado Hugo Leal.

O SR. HUGO LEAL (PSD - RJ) - Sra. Presidente, acho que a matéria já foi deveras discutida. Entendo que poderia ser
ainda mais discutida. E isso deverá acontecer. Teremos novas oportunidades, em outros momentos.

No relatório preliminar, que já foi debatido, eu me manifestei — eu tenho a minha visão.

Como eu já fiz a leitura do relatório ontem, vou ler apenas o voto. Peço a aprovação de V.Exas.

"Do exame do projeto, verificamos que a iniciativa se faz necessária para que se possa abrir prazo para apresentação de
emendas ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 19, de 2021 — Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2021.

Em que pesem as ponderações apresentadas na emenda da Deputada Adriana Ventura, entendemos que no momento o
melhor a se fazer é repetir o procedimento adotado nos últimos anos, ao mesmo tempo em que se faça uma discussão mais
aprofundada do assunto, em projeto de resolução do Congresso Nacional, por ser instrumento mais efetivo para se definir
as regras duradouras em relação à tramitação dos projetos de Lei Orçamentária.

Diante do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Instrução Normativa na forma em que foi apresentada."

Esse é o voto, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Vou colocar em votação o relatório da Instrução Normativa nº 2.

Em votação na representação da Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)

Aprovado, com o voto contrário da Deputada Adriana Ventura.

Em votação na representação do Senado Federal.

Aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)

Aprovado no Senado Federal.

Passaremos agora à apreciação do destaque apresentado pela Deputada Adriana Ventura.

O Relator está com a palavra.

Antes, pergunto à Deputada Adriana Ventura se gostaria de fazer uso da palavra.

A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - Claro!

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Pois não. V.Exa. está com a palavra.

A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - Muito obrigada, Sra. Presidente.

Bom, na verdade, nós iniciamos uma discussão que, como bem disse o Sr. Relator, deve seguir e ser aprofundada, porque
o tema não é simples, é complexo.

Eu queria deixar consignado que o objetivo do destaque é trazer equidade e justiça à distribuição e destinação das emendas
de bancada, que são verbas que deveriam ser utilizadas para investimento em obras de grande vulto, para desenvolvimento
do Estado.

Nós temos, sim, diferenças regionais, mas nós temos muitas diferenças populacionais. Então, o critério de divisão do
valor de emendas de bancada de forma igualitária não é justo, porque todos os cidadãos brasileiros têm o mesmo valor,
todos são iguais. O valor das emendas de bancada era de 242 milhões de reais e passou agora para 212 milhões de reais,
aproximadamente. Não é justo que um cidadão paulista valha 4 reais e 60 centavos e um de Roraima valha 348 reais.
Ainda se nós estivéssemos falando de investimento estruturante, de obra de grande vulto, seria outra coisa, mas não é
isso o que acontece na prática. Muitas vezes, as emendas de bancada são utilizadas como se fossem individuais, o que
não está correto.

Então, o que nós temos que buscar é uma forma de fazer com que haja isonomia entre toda a população brasileira e também
entre os Parlamentares e que não haja desvirtuamento da utilização da emenda de bancada, que vem sendo utilizada de
maneira incorreta.
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Um cidadão não vale mais que o outro. E também há outro problema grave, que muitas pessoas tentam justificar. Um
Deputado ontem falou assim: "Isso é compensado com as emendas individuais. São Paulo é a maior bancada, tem 70
Deputados". Mas há bancadas que são sub-representadas aqui.

As bancadas de Estados maiores, como São Paulo, Rio de Janeiro e outros, estão sub-representadas, ao passo que as de
outros Estados estão super-representadas. Pela proporcionalidade, elas deveriam ter um ou dois Deputados, mas têm oito.

Então, eu acho que temos que discutir isso com critério e com profundidade. Eu espero que tenhamos a oportunidade de
fazer isso no projeto de resolução. Essa é a minha defesa.

Obrigada, Sra. Presidente, pela sua atenção e gentileza.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Deputada Adriana, com certeza, a Comissão que será organizada
pelo Senador Marcelo continuará, e nós teremos a oportunidade de votar e resolver esse assunto de uma maneira mais
definitiva. Somos premidos pelo tempo, pelas circunstâncias, que atropelam o trabalho de todos nós, mas sabemos que
temos que conduzir dessa maneira.

Eu parabenizo V.Exa. pelo discurso e pela atuação nesta Casa.

Concedo a palavra ao Sr. Relator.

O SR. DOMINGOS NETO (PSD - CE) - Relator, V.Exa. me concede 10 segundos, só para eu dar uma informação aos
Deputados do Nordeste, os Deputados Danilo, Hildo, Wilson?

A ONG que está sendo questionada na licitação, o segundo lugar, que vem do mercado de São Paulo, fez uma proposta
pelo dobro do preço no Banco do Nordeste. Isso é só para que tenhamos a noção de que não há nada de irregular. É uma
licitação que está sendo ganha no preço. Isso é só para fazer justiça.

Quero dar essa informação a todos os Deputados do Nordeste, porque, certamente, é de interesse de S.Exas.

O SR. JOÃO CARLOS BACELAR (PL - BA) - Sra. Presidente...

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Tem a palavra o Deputado João Carlos Bacelar.

O SR. JOÃO CARLOS BACELAR (PL - BA) - Sra. Presidente, o nosso Presidente Deputado Valdemar Costa Neto
está sendo citado aqui, e eu, como membro do Partido Liberal, tenho a obrigação de fazer a defesa do partido.

Eu queria explicar que eu concordo aqui com os pares. O Romildo é um homem sério — eu testemunhei isso algumas vezes
— e de finíssimo trato. Ele tratava todos muitíssimo bem, mas o Presidente Valdemar Costa Neto recebeu uma mensagem
do Presidente da República, na sexta-feira à noite, pedindo providências sobre esse assunto. Eu acredito que a imprensa
tenha questionado o Presidente sobre isso, e o Presidente, com a peculiaridade e sinceridade que ele tem, retransmitiu isso
automaticamente para o Deputado Valdemar Costa Neto. E ele disse que não acreditava, mas que iria fazer uma consulta
ao Presidente Romildo. E assim ele fez. E ele foi informado pelo Romildo que realmente existia esse contrato com essa
ONG, no valor de seiscentos e poucos milhões de reais, e que, se fosse relicitar, esse contrato seria muito maior.

Eu acho que isso foi um desencontro de informação, porque o Presidente Valdemar Costa Neto também é uma pessoa
de finíssimo trato, Líder inconteste de um partido de 44 Deputados Federais hoje e quatro Senadores. E ele tem a
responsabilidade da liderança que ele exerce no partido, de homem público, de Presidente de um partido do tamanho do
nosso.

Sra. Presidente, eu queria dizer a V.Exa. e aos pares, porque eu acho que isso fez criar essa comoção aqui dos Deputados
do Nordeste. Então, eu sugiro a V.Exa., Deputado Domingos, que faça uma comissão para conversar com o Presidente
Valdemar, até para dirimir esses fatos. Mas eu não posso também ouvir aqui ataques ao meu Presidente e ficar calado. O
Presidente Valdemar é uma pessoa por quem eu tenho o maior respeito, admiração e carinho. Enquanto eu estiver na vida
pública partidária, eu estarei no Partido Liberal, que é o único partido ao qual eu fui filiado até hoje. Eu estou no quarto
mandato pelo partido e indo para o quinto e não posso ouvir uma crítica ao meu Presidente e ficar calado.

Peço ao Deputado Domingos Neto, ao Deputado Danilo Forte e aos outros Deputados do Nordeste que aqui falaram que
levem esse manifesto que V.Exas. mencionaram até o Presidente Valdemar Costa Neto e conversem com ele. Ele é do
diálogo. Não é à toa que ele é um líder, e é um líder de um partido com altos e baixos. O partido teve momentos de
fragilidade e hoje é um partido de altíssimo respeito e de credibilidade.

O Presidente foi informado dessa situação e, automaticamente, tomou um atitude, diante da pressão que recebeu do
Presidente da República. Acho que pode ter havido algum desencontro de informações, mas eu não vou admitir aqui
críticas ao meu Presidente Valdemar Costa Neto. Peço a V.Exas. que façam seus manifestos, façam suas oposições
partidárias, mas que, ao mesmo tempo, encaminhem... Posso ser até, Deputado Danilo Forte, o indutor dessa reunião.
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Peço ao Presidente que escute uma comissão de Parlamentares para ouvir o contraditório. Acho que o contraditório tem
que ser feito, e não podemos imputar às pessoas corretas nenhuma mancha, se não for garantido o direito ao contraditório.

Está aqui também o Deputado da Paraíba Wilson Santiago, que é um Deputado de alta relevância e ex-Senador da
República, que também tem serviços prestados nesta Casa, no seu Estado e no País. Então, acho que todos aqui têm muita
responsabilidade quanto ao que disseram.

Dou como sugestão que se crie essa comissão para conversar com o Presidente Valdemar Costa Neto. Eu posso ser,
inclusive, o indutor dessa reunião, Deputado Danilo Forte, para que se dirima essa dúvida. Acho que podem ter havido
alguns desencontros, acertos e desacertos. Acho que qualquer um de nós que tivesse recebido um áudio do Presidente da
República numa sexta-feira à noite iria ficar preocupado. E não é qualquer valor: são 600 milhões de reais.

Presidenta Rose de Freitas, já que isso foi levantado aqui na Comissão, eu acho que o melhor encaminhamento seria esse:
criar o direito ao contraditório e levar a posição dos que se manifestaram ao Presidente Valdemar.

O SR. HILDO ROCHA (MDB - MA) - Sra. Presidente, peço a palavra. Só para esclarecer, Sra. Presidente, peço minuto.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Por favor, eu gostaria de continuar. Estamos num processo de
votação. Eu abri o espaço para que o Deputado pudesse se manifestar, e não haverá réplica nem tréplica.

O SR. HILDO ROCHA (MDB - MA) - Peço só 1 minuto, Presidente. É só 1 minuto. Encerrarei o assunto.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Darei a palavra a V.Exa. tão logo o Relator possa concluir a
votação.

O SR. HUGO LEAL (PSD - RJ) - Deixe-me só proferir o parecer. É só o parecer à emenda da Deputada Adriana Ventura.

Eu dou o parecer agora. Eu já me manifestei.

Apesar de ser meritória a emenda da Deputada, esta Relatoria a rejeita e indica a aprovação da instrução normativa nos
termos em que ela está.

Respeitando, data maxima venia, a intenção e o mérito que V.Exa. traz, eu estou rejeitando a emenda e conduzindo à
aprovação da instrução normativa na forma como foi apresentada.

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT - SP) - Peço a palavra pela ordem, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - O olhar da autora do destaque para V.Exa. foi fulminante, Relator.

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT - SP) - Peço a palavra pela ordem, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Eu estou num processo de votação. Gostaria de concluir.

O destaque foi rejeitado pelo Relator.

Coloco-o em votação na Câmara dos Deputados.

Aqueles que o rejeitam e que aprovam o parecer do Relator permaneçam como se acham. (Pausa.)

Registro o voto contrário da Deputada Adriana Ventura.

Está rejeitado na Câmara. Não vai ao Senado.

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT - SP) - Peço a palavra pela ordem, Presidente.

O SR. DANILO FORTE (PSDB - CE) - Peço a palavra pela ordem, Presidente. Eu fui citado.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Está inscrito o Deputado Claudio Cajado.

O SR. DANILO FORTE (PSDB - CE) - Eu fui citado pelo Deputado João Carlos Bacelar.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - V.Exa. falará, com certeza.

O Deputado Claudio Cajado está com a palavra.

Em seguida, falará o citado, o Deputado Danilo Forte. Depois falará o Deputado Carlos Zarattini.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PP - BA) - Obrigado.

Eu queria apenas me reportar ao que foi dito sobre o Banco do Nordeste. Eu acompanhei o final das palavras dos
colegas e queria, Presidente, dar um depoimento. Eu sou cliente do Banco do Nordeste. Eu sou agricultor, já tenho vários
empréstimos do Banco do Nordeste para plantio de milho e soja e atribuo à instituição um valor extremamente importante
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para o produtor rural brasileiro, em especial, para aqueles que praticam a agropecuária. Eu estou agora com um projeto
para a suinocultura, e o banco tem dado a ele uma atenção excepcional.

Fiz uma visita presencial, juntamente com o meu sócio, ao Dr. Romildo, no Ceará, e quero dar um depoimento: ele é
um servidor de carreira, é um homem da maior finesse e um funcionário exemplar. Eu quero dizer com base na minha
experiência pessoal, e não como Parlamentar apenas. Minha experiência revela que o Presidente do Banco do Nordeste,
Dr. Romildo, é uma pessoa extremamente competente. Já deve estar se aposentando, porque foi ao topo da carreira, como
Presidente.

E queria dizer que eu recebi o vídeo do Presidente Valdemar Costa Neto, e o que nós precisamos ver é que uma instituição
tão séria quanto o Banco do Nordeste, se contratou uma ONG para fazer o Crediamigo, pelo que eu tenho informação, é
porque isso foi bom para o banco. Eu nunca vi banco perder dinheiro — nunca! Se houver um banco que perde dinheiro, é
por incompetência ou fraude e acaba quebrando. O Banco do Nordeste tem, principalmente através da gestão do Romildo,
recorde de eficiência e de bons resultados. Aliás, esses resultados são auditados pelo Banco Central.

Nós temos que ter confiança nas instituições públicas — Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNB. Preocupa-me muito
a politização dessa questão. Se há a informação de que havia uma ONG petista prestando serviços ao banco, isso tem
que ser apurado, eu concordo. A informação chegou ao Presidente da República, e o Presidente contactou o Presidente
Valdemar, do PL, Partido Liberal, que tomou uma atitude. Porém, o vídeo me parece um pouco açodado, feito sem que
antes se tenham apurado direito essas questões, principalmente do ponto de vista da gestão, porque, se a ONG é capaz, é
competente e traz bons serviços e lucro ao banco, nós temos que ver se é viável ou não retirá-la para botar uma empresa
ou para colocar outra organização que venha a ter custos maiores.

Eu não conheço essa ONG, não sei qual é, nunca ouvi falar, inclusive, mas o que me preocupa é recair sobre a imagem
da instituição e sobre o Presidente Romildo um ônus que não lhes cabe.

O que eu pediria? Que houvesse uma apuração rigorosa desses fatos, uma auditoria feita por um órgão independente que
pudesse aferir se essa ONG tem ou não capacidade técnica; se existe ou não vinculação política; e se ela tem sido ou não
positiva e eficiente para o banco, no que diz respeito ao resultados que apresenta.

Essa seria a nossa colocação. Como V.Exa., Sra. Presidente, disse que ia fazer uma moção, um ofício, seria bom constarem
esses fatos que eu estou aqui expondo, para que nós não politizássemos uma questão, sem que houvesse uma preocupação
com a consequência dos atos que foram praticados e que eventualmente poderão ser desvendados.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Só comunico a V.Exa., Deputado, que eu não disse que faria uma
moção, porque não caberia a esta Presidência promovê-la. Apenas pedi àqueles que se manifestaram que organizassem
uma moção, e ela seria enviada pela própria Comissão. Essa foi a palavra.

Eu peço que sejam breves, porque nós estamos com uma pauta para ser votada.

Tem a palavra V.Exa., Deputado Danilo Forte.

Depois falará o Deputado Carlos Zarattini.

O SR. DANILO FORTE (PSDB - CE) - Sra. Presidente, foram muito ponderadas as palavras do Deputado Claudio
Cajado, e acho que a sensibilidade do Deputado João Carlos Bacelar foi de compreensão, realmente, a esse desacerto,
para minimizar os efeitos da postura do Presidente do PL, o ex-Deputado Valdemar.

Eu não vou aqui fazer nenhum comentário a respeito da credibilidade ou não do Presidente do PL, o Dr. Valdemar, até
porque não me cabe isso, mas eu tenho respeito e zelo, sim, pela instituição mais importante para o desenvolvimento da
Região Nordeste, que já é muito sacrificada e discriminada no Brasil.

É exatamente em cima disso que eu acho que, para qualquer início de diálogo, o Presidente do PL, o Dr. Valdemar,
deveria fazer uma retratação, da mesma forma que fez a agressão. Eu acho que cabe agora um momento de humildade,
de reconhecimento de que foi agressivo. Não é uma instituição qualquer, é uma instituição financeira. A sensibilidade do
mercado financeiro é muito grande. Sabemos que, por detrás disso, sempre houve manobras para tentar dilacerar o banco,
para tentar extinguir o banco, porque o mercado financeiro privado sempre teve olho gordo, como se diz na linguagem
popular, nas operações que o Banco do Nordeste faz. E o centro-sul do País, onde está a concentração financeira e a
riqueza do País, sempre olhou com desprezo para a Região Nordeste.

Então, diante disso, eu estou disposto, Deputado João Carlos Bacelar, a fazer um encontro. Eu não tenho medo de dialogar
com ninguém, muito pelo contrário. V.Exa. sabe que eu sou do diálogo, sou da argumentação, mas eu também sou da
defesa da dignidade das pessoas. Ninguém pode, de forma leviana, agredir outra pessoa só com base em "alguém me
disse" ou "eu ouvi falar". Seja lá de onde vem a informação, sempre cabe uma indagação, inclusive pelos meios judiciais.
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A Justiça está aí para isso. O papel do Ministério Público, o papel da Controladoria-Geral da União, o papel da Justiça é
exatamente o de averiguar. E onde há dinheiro público, temos que averiguar, temos que acompanhar.

Agora, isso não é de hoje. Esse trabalho e a parceria dessa ONG com o Banco do Nordeste vêm desde 2003. E, como muito
bem disse o Deputado Claudio Cajado, é importante focarmos nos resultados, não na natureza ideológica dos dirigentes
de qualquer organização. Isso não é papel nosso. Esse discurso fica para a política, para o pleito eleitoral. É lá que nós
vamos discutir as questões das divergências políticas e ideológicas. Agora, ao se ideologizar e politizar uma instituição
financeira, coloca-se em risco inclusive a credibilidade dessa instituição financeira. E é isso que nós não queremos para o
Banco do Nordeste. Quando politizaram o Banco do Nordeste, e o Banco do Nordeste virou instrumento político de um
partido político, deu no que deu: deu no cuecão, deu do desvio dos recursos públicos e deu na ausência da credibilidade
do banco. É hora de resgatar esse banco, de fortalecer esse banco, para ajudar a economia do Nordeste.

Então, eu estou a sua inteira disposição para qualquer diálogo com quem quer que seja. Agora, eu acho que nós precisamos
do respeito e da credibilidade que o Banco do Nordeste tem.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Tem a palavra o Deputado Carlos Zarattini.

O SR. CARLOS ZARATTINI (PT - SP) - Sra. Presidente, em primeiro lugar, eu queria registrar o meu voto contrário
ao voto do Relator no destaque da Deputada do NOVO.

Essa forma de distribuição das emendas de bancada é equivocada. Não precisaria ser igualitária. Eu acho que nós temos
que ser desiguais até para que os Estados com menor poder econômico sejam mais contemplados. Não é possível que
haja uma igualdade simplesmente utilizando um divisor para que todo mundo receba a mesma quantidade. Cabe razão à
Deputada Adriana Ventura. Nós gostaríamos de apoiá-la e buscar uma solução para isso.

Da mesma forma, Sra. Presidente, temos que encontrar uma solução em relação à emenda de Relator. Todos sabem que
existe uma ação junto à Ministra Rosa Weber, no Supremo Tribunal Federal, questionando a forma como é distribuída
a emenda de Relator.

Este ano nós temos que achar uma solução para a emenda de Relator. Não pode continuar desse jeito, beneficiando alguns
Deputados em detrimento da totalidade do Congresso Nacional, de Deputados e de Senadores.

Por fim, Sra. Presidente, eu queria dizer que o Partido dos Trabalhadores não detém qualquer ONG. Nós temos o partido
e a fundação do partido, que é regulamentar na lei dos partidos. Nós não temos nenhuma ONG.

Então, é um absurdo o Presidente da República vir com essa discussão. Ele tem que avaliar se a ONG citada presta ou não
um bom serviço ao Banco do Nordeste e ponto final. Se não estiver prestando um bom serviço, que se ativem os órgãos
de controle — a CGU, o Ministério Público, o TCU —, e se faça uma auditoria. Agora, não venha com essa conversa
mole, que já está enchendo o saco de todo mundo no Brasil.

Desculpe-me! O Presidente da República tem que trabalhar em vez de ficar falando bobagem, utilizando o microfone todo
dia para falar bobagem e querer fazer luta ideológica.

Vai trabalhar, por favor, Sr. Jair Bolsonaro!

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Tem a palavra o Relator, o Deputado Hugo Leal. (Pausa.)

Vamos colocar em votação.

Tem a palavra o Deputado Juscelino Filho, nosso Relator da LDO.

O SR. JUSCELINO FILHO (DEM - MA) - Sra. Presidente, Senadora Rose, caros colegas, eu também quero corroborar
as palavras do Deputado Claudio Cajado e outros e fazer a nossa defesa. Nós conhecemos o trabalho que o Romildo
Rolim vinha desempenhando à frente da instituição do Banco do Nordeste, sempre com muita competência. O banco
sempre entregou os resultados onde deveria fazê-lo, porque se trata de um banco de fomento importantíssimo para o País
e, principalmente, para a Região Nordeste.

Ontem, eu vi o vídeo e recebi diversas mensagens e telefonemas de vários produtores do nosso Estado, geradores de
emprego e renda, preocupados com a situação. Eles também conhecem o trabalho da diretoria do banco, conhecem o
trabalho que a superintendência do banco faz no Estado do Maranhão. Todos estavam externando uma preocupação,
porque o Romildo e toda a diretoria gozam do prestígio e respeito de toda a classe produtora no nosso Estado.

Quero aqui deixar este registro. Vi o vídeo publicado pelo Presidente Nacional do PL. Acho que a forma correta é a que
o Deputado Claudio Cajado colocou: tem que ser apurado, tem que ser auditado, porque não pode ser colocado daquela
forma sem mostrar os fatos com mais clareza. O Banco do Nordeste tem um papel importante no nosso País, na nossa
região, no nosso Estado do Maranhão, e isso nos traz uma preocupação. Trata-se de toda a Diretoria de uma instituição
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que hoje tem um grande papel no nosso País, de desenvolvimento, de geração de oportunidade, de emprego e renda. Só
quero deixar este nosso registro também de solidariedade a esses acontecimentos que vimos, e torço para que apareçam
com mais clareza esses fatos, para que não se cometam injustiças.

Estas são as nossas palavras, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Apesar de já termos realizado o processo de votação, eu quero
registrar o voto contrário manifestado em tela pelo Deputado Carlos Zarattini — contrário ao encaminhamento e a favor
do destaque. Será considerado o voto em questão.

Para a conclusão desta pauta, há um requerimento de inclusão. Conforme o art. 235 do Regimento do Senado Federal e
o art. 128 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, eu submeto ao Plenário requerimento para inclusão na
pauta e quebra de interstício de 2 dias úteis para apreciação dos relatórios apresentados aos Projetos de Lei nºs 10 e 14
e dos Requerimentos nºs 25 e 26, de 2021.

O SR. DANILO FORTE (PSDB - CE) - Favorável.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Em deliberação no Plenário.

Pergunto à Câmara dos Deputados se todos estão a favor. (Pausa.)

Obrigada.

Em relação a esta votação, perguntamos também aos Senadores. (Pausa.)

Aprovado.

Passaremos à apreciação então do Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 10, de 2021, que abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e do Ministério Público da União, crédito especial no valor
de R$1.229.972,00, para os fins que especifica.

A Relatora é a Deputada Flávia Morais, e o relatório é pela aprovação do projeto de lei, nos termos propostos pelo Poder
Executivo.

Em face da ausência da Relatora, designo o Deputado Danilo Forte para fazer a leitura do relatório.

O SR. DANILO FORTE (PSDB - CE) - Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, este relatório
vem no sentido de abrir um crédito especial no valor de R$1.229.972,00 para a Justiça Eleitoral. A importância dele se
dá exatamente para a conclusão de pagamentos de obras que estão sendo realizadas pela Justiça Eleitoral, principalmente
no meu Estado, o Estado do Ceará, na construção do Edifício-Sede da Justiça Eleitoral. O nosso prédio do TRE no Ceará
tem mais de 50 anos de uso; é um prédio já muito acanhado, muito diminuto para o tamanho e a importância que a Justiça
Eleitoral tem no nosso Estado e é totalmente inadequado às normas de segurança exigidas hoje pelos órgãos de controle
da habitabilidade e da funcionalidade de qualquer edifício-sede da envergadura de um Tribunal Regional Eleitoral.

Tanto o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará como também o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que engloba
os Estados de Rondônia e do Acre, e também a Sede do Ministério Público no Município de Bagé, no Rio Grande do
Sul, são exatamente os Estados e as localidades que serão beneficiados com esses recursos que serão disponibilizados
para a Justiça Eleitoral.

Diante disso, vou ao voto da Relatora.

"A presente proposição se acha articulada na modalidade apropriada de crédito adicional, isto é, crédito especial, por
objetivar a alocação de nova programação não prevista na Lei Orçamentária em vigor (Lei nº 14.144, de 22 de abril de
2021) e ser formulada de acordo com o que determina o art. 46 da Lei nº 14.116, de 31 de dezembro 2020 (LDO/2021).

Do exame da proposição, verificamos que a iniciativa do Poder Executivo não contraria dispositivos constitucionais e
demais normas legais pertinentes à matéria.

Diante do exposto, somos pela aprovação do PLN nº 10, de 2021-CN, na forma proposta pelo Poder Executivo.

Sala da Comissão, 29 de setembro de 2021.

Deputada Flávia Morais"

Deputado ad hoc Danilo Forte.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Em discussão o relatório apresentado pelo Deputado Danilo
Forte. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, em votação na Câmara dos Deputados.

Aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
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Aprovado.

Em votação no Senado Federal.

Aqueles que o aprovam permaneçam como se se acham. (Pausa.)

Aprovado.

Agradeço ao Deputado Danilo Forte, sempre presente e atuante nesta Comissão.

Passamos agora à apreciação do relatório do Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 14, de 2021, que abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor da Justiça Eleitoral, crédito especial no valor de R$944.400,00, para os fins que especifica.

O Relator, pela ausência da Relatora, é o Deputado João Carlos Bacelar. O relatório original é pela aprovação do projeto
de lei do Poder Executivo. Ao projeto não foram apresentadas emendas.

V.Exa. tem a palavra.

O SR. JOÃO CARLOS BACELAR (PL - BA) - Sra. Presidente, Sras. e Srs. Senadores e Deputados, "a presente
proposição se acha articulada na modalidade apropriada de crédito adicional, isto é, crédito especial, por objetivar a
alocação de nova programação não prevista na Lei Orçamentária em vigor (...) e ser formulada de acordo com o que
determina o art. 46 da Lei nº 14.116, de 31 de dezembro 2020 (LDO/2021).

Do exame da proposição, verificamos que a iniciativa do Poder Executivo não contraria dispositivos constitucionais e
demais normas legais pertinentes à matéria.

Diante do exposto, somos pela aprovação do PLN nº 14, de 2021-CN, na forma proposta pelo Poder Executivo."

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Em discussão o relatório apresentado pelo Deputado João Carlos
Bacelar. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, em votação na Câmara dos Deputados.

Aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado Federal.

Aqueles que o aprovam permaneçam como se se acham. (Pausa.)

Aprovado.

Temos um extrapauta, que citei na reunião de Líderes.

Apreciação do Requerimento nº 25, de 2021, que requer realização de reunião de audiência pública para tratar sobre a
forma de divisão das emendas de bancada estadual para o orçamento anual de 2022. Autora: Deputada Adriana Ventura.

V.Exa. deseja fazer uso da palavra, Deputada Adriana?

A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - Sobre este requerimento não, porque eu já falei sobre emenda de bancada.
Eu só queria reforçar a importância de aprofundarmos o debate sobre esse tema.

Obrigada.

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

O requerimento está em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-lo, está encerrada a discussão.

O requerimento está em votação na Câmara dos Deputados.

Aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado Federal.

Os Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)

Temos a apreciação de outro requerimento.

Requerimento nº 26, de 2021, que requer a realização de reunião de audiência pública para tratar sobre as emendas do
Relator-Geral no Orçamento da União. Autora: Deputa Adriana Ventura.

Deputada Adriana, V.Exa. quer fazer uso da palavra ou podemos passar à votação?

A SRA. ADRIANA VENTURA (NOVO - SP) - Vou falar por 1 minuto só, Presidente.
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Na verdade, é só para corroborar com o que o Deputado Carlos Zarattini já disse. Nós precisamos realmente discutir a
questão das emendas de Relator e seus impactos na democracia, na isonomia e na transparência. Por isso foi solicitada
esta audiência. Eu inclusive já conversei sobre isso com o Sr. Relator e com V.Exa., Sra. Presidente. É muito importante
para esta Comissão debater este tema de uma maneira aberta, para que possamos melhorar esse instrumento.

Obrigada.

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

O requerimento está em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-lo, está encerrada a discussão.

O requerimento está em votação na Câmara dos Deputados.

Aqueles que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)

Aprovado.

Em votação no Senado Federal.

Os Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)

Aprovado.

Quero agradecer a presença a todos e sobretudo registrar a importância que tem a reunião de Líderes e coordenadores para
que possamos dar um bom andamento à pauta nesta Casa.

Considero encerrada a presente reunião.
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