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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 7 de Outubro de 2021
(Quinta-Feira)

Às 11 horas

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Havendo número regimental, declaro aberta a 10ª Reunião
Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização para apreciação dos PLNs 16 e 20
constantes da pauta.

Há necessidade de termos uma reunião coloquial pequena para esclarecer a chegada ou não do relatório, que está pronto,
do Líder do Governo, Senador Eduardo Gomes, Relator dos dois PLNs, mas para isso sugiro que suspendamos esta reunião
por uns 15 minutos.

Está suspensa a reunião.

(A reunião é suspensa.)

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Havendo número regimental, declaro reiniciada a 10ª Reunião
Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, para apreciação das matérias constantes
da pauta.

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

Apreciação da ata.

Havendo concordância do Plenário, eu proponho a dispensa da leitura da Ata da 9ª Reunião Deliberativa Extraordinária,
realizada nos dias 28 e 29 de setembro de 2021. Caso haja alguma retificação, peço aos Srs. Parlamentares que se
manifestem. (Pausa.)

A ata está em votação na representação da Câmara dos Deputados.

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

Aprovada.

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Presidente, o sistema de registro de presença está fora do ar. Está fora, pelo
menos para mim.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Nós estamos com esse problema desde cedo, vai e volta. Mas foi
possível registrar quórum para continuarmos a sessão.

Em votação na Câmara dos Deputados.

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

Aprovada.
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Em votação no Senado Federal.

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

Aprovada.

Solicito que sejam declarados como lidos os expedientes recebidos pela Comissão do dia 29 de setembro até a presente
data, tendo em vista que essas informações encontram-se publicadas na página da CMO na Internet.

Quero comunicar que se encontra disponível o painel de registro de presença no fundo do plenário. Aqueles que não
fizeram seu registro podem fazê-lo.

Ordem do Dia.

O item 1, como é de conhecimento de todos e foi publicado, é a apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei
nº 16, de 2021, com a alteração encaminhada pelo Poder Executivo, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, crédito suplementar no valor de 690 milhões de reais, para reforço
de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. O Relator é o Senador Eduardo Gomes. Foram apresentadas quatro
emendas. Voto: pela aprovação do projeto na forma do Poder Executivo. Quanto às quatro emendas apresentadas, o
Relator vai oferecer, em seu pronunciamento, seu voto pela inadmissibilidade das Emendas nºs 1 e 2 e pela rejeição das
Emendas nºs 3 e 4.

O Relator vai se pronunciar sobre seu relatório. Tem a palavra para apresentação.

O SR. EDUARDO GOMES (MDB - TO) - Sra. Presidente, Srs. Senadores, Sras. Senadoras, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, eu queria, antes de iniciar a leitura do relatório, já que há a coincidência de exercer a Liderança do Governo no
Congresso e a vaga como membro da Comissão de Orçamento, primeiro, ressaltar o caráter institucional desta Comissão
no momento que nós atravessamos no País e a construção absolutamente consistente, por parte de todas as Lideranças
partidárias, independentemente dos partidos que representam, da pauta do Congresso Nacional — recentemente, para a
aprovação da LDO, e, agora, para a aprovação destes dois PLNs.

Estes dois PLNs que estão na pauta de hoje, Presidente, representam um número muito inferior ao número dos PLNs
disponíveis, primeiro, pelo compromisso de V.Exa. e pelo compromisso da Liderança do Governo de discussão ampla
desses PLNs, mas também pelo compromisso das Lideranças do Congresso Nacional com relação aos vetos.

Então, preciso trazer a justificativa de que, em todas as reuniões recentes do Congresso Nacional nesse sistema híbrido,
em que nós trabalhamos de forma remota e presencial, a Liderança do Governo promoveu reuniões amplas com Líderes
de todos os partidos — explicitamente, todos os partidos — para a discussão dos vetos. Por isso, hoje, temos a ausência
da reunião prévia dos vetos. Isso ficará para a próxima reunião do Congresso.

Este PLN diz respeito, Sra. Presidente, a um problema recente muito importante, que é a questão dos fármacos e do
atendimento a política de combate ao câncer, estando os insumos absolutamente em falta.

Precisamos deste gesto da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional para que não haja interrupção. Isso é muito
importante.

Mas importante também são a permanência das obras no País, a manutenção de emprego, a mão de obra e a razão de
existir de cada obra de infraestrutura deste País.

Estes dois PLNs têm a visão de remediar a situação nestes últimos 3 meses do ano e, mais do que isso, Sr. Presidente,
restabelecer nesta Comissão, com os Líderes de todos os partidos, o rito de cumprimento de acordo, de cumprimento de
prazo. E, quanto a isso, o Presidente Marcelo Ramos, que presidiu a última sessão do Congresso Nacional, também tem
atendido o acordo de Lideranças de passagem pela CMO dos PLNs a serem votados em plenário. Então, eu quero aqui,
em nome da Liderança do Governo, assumir o compromisso feito com as Lideranças de que, na próxima semana, será
feita toda a preparação da sessão subsequente do Congresso Nacional, com os vetos e PLNs.

Quero pedir desculpa, Sra. Presidente, por fazer uma exposição um pouco maior, mas era preciso dizer o que nós estamos
construindo aqui.

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, passo à leitura do adendo ao relatório apresentado do PLN 16, de 2021, que
está à disposição de todos os Parlamentares.

"1) Inclua-se ao final da análise do Relatório apresentado o seguinte texto:

Após a apresentação do relatório perante a Comissão Mista de Orçamentos, Fiscalização e Controle — CMO, o Poder
Executivo encaminhou Ofício do Ministério da Economia/SEI nº 438/21, pelo qual solicita a modificação do PLN nº
16/2021. Nesses termos, apresentamos o presente adendo, que reformula o Voto do Relator." — que acata, na íntegra, as
alterações demandadas do Poder Executivo.
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"O valor total do PLN fica mantido em R$ 690.000.000, conforme a proposta original do Poder Executivo.

Os recursos compensatórios para financiar as suplementações do crédito são originários de superávit financeiro apurado
em balanço patrimonial do exercício anterior (...)" — conforme previsto em lei.

"(...)

As programações suplementares são apresentadas no Anexo Programa de Trabalho Suplementação no final deste Adendo
e substituem, na íntegra, as inseridas no Anexo de Suplementação do relatório inicialmente apresentado.

2) Substitua-se o voto do Relatório apresentado pelo seguinte voto:

III. Voto do Relator

Diante do exposto e considerando a constitucionalidade, juridicidade, mérito e técnica legislativa da matéria, somos pela
aprovação do PLN 16/21, na forma da proposta modificada do Poder Executivo, pela inadmissão das Emendas nºs 1 e
2 e pela rejeição das Emendas nºs 3 e 4."

É esse o voto, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares.

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Sra. Presidenta, peço a palavra para discutir.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Primeiro, em conformidade com o disposto no § 2º do art. 146
da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, declaro inadmitidas as Emendas nº 1 e 2, indicadas pelo Relator
no seu voto.

O relatório está em discussão.

Com a palavra o Deputado José Guimarães.

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Sra. Presidenta, uso a palavra para me referir ao preâmbulo do voto do Senador
Eduardo Gomes no que tange ao funcionamento institucional desta Comissão.

Eu considero, Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Parlamentares, Líder Eduardo Gomes, que é muito importante nós construirmos
aqui na Comissão uma relação de confiança, de transparência e de compromissos, que devem sempre ser preservados.

Agora há pouco nós estávamos conversando, Presidenta — e esta Comissão tem a felicidade de tê-la como mulher
Presidenta, e V.Exa. sabe muito bem da importância dela —, dizendo que esta Comissão não é Comissão de governo ou
de oposição. Esta Comissão diz respeito ao funcionamento do Congresso e àquelas demandas que, oriundas da sociedade,
precisam ser acolhidas por todos nós.

É por isso que eu quero registrar, do ponto de vista da bancada do PT, Senador Eduardo, a nossa concordância e pedir que
nós, a partir de agora, desobstruamos todos os ciscos, os caminhos interditados, e que possamos construir uma relação
que sempre pautou o bom funcionamento desta Comissão.

Quando me chamou ali, Presidenta — V.Exa. sabe da nossa responsabilidade —, pedi a participação de V.Exa. para que nos
elevemos e tratemos dos problemas, porque ganha o País, ganha o Congresso e, sobretudo, ganhamos nós Parlamentares,
que temos a responsabilidade de discutir os projetos importantes para o País.

Portanto, eu quero só fazer o registro, já que o Senador falou, também nessa mesma linha, dizer que contará com a nossa
participação nessa linha que nós conversamos, Presidenta Rose de Freitas.

Obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Em seguida falará o Senador Izalci.

Eu queria apenas...

O SR. HILDO ROCHA (MDB - MA) - Sra. Presidente, já está disponível o relatório no sistema?

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - O Relator anunciou que está disponível no sistema. Eu consulto
o Sr. Walbinson se realmente está. (Pausa.)

Eu quero apenas reforçar as palavras do Deputado José Guimarães, porque desde o início nós temos... Evidentemente,
qualquer Comissão desta Casa reflete a situação política nacional e as intempéries que são adotadas em determinados
quadros que precisariam ter muito mais diligência e muito mais calma. Mas reformamos aqui o compromisso assumido de
que nenhuma matéria será votada se não passar pela CMO. E assim foi feito ontem, quando, diante do quadro de urgência,
alguém comentou que não poderia pensar que essa matéria estaria sobre a mesa do Congresso sem antes passar pelo crivo
das Sras. e Srs. Senadores.
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Portanto, Senador Eduardo Gomes, V.Exa. está recebendo de novo a nossa reiterada confiança de que todos os seus
procedimentos, que conhecemos muito bem, serão sempre na mesma linha do entendimento, do diálogo e do respeito com
os quais V.Exa. sempre pautou seu comportamento.

Faço das palavras do Líder do PT, o Deputado José Guimarães, as nossas palavras também.

Quero responder ao Deputado Hildo Rocha. Está no sistema o relatório? (Pausa.) O assessor Walbinson está tomando
as providências devidas para que se cumpra aquilo que foi anunciado pelo Relator sobre a publicação e a divulgação do
relatório.

Tem a palavra o Senador Izalci.

O SR. IZALCI LUCAS (PSDB - DF) - Primeiro, mais uma vez, quero parabenizá-los pela decisão de não se colocar
nada na pauta do Plenário sem que a questão passe antes pela Comissão. Acho isso muito importante. Parabéns a V.Exa.
e ao Plenário por essa decisão.

Também registro a importância desse PLN. Já havíamos cobrado isso em Plenário por diversas vezes, por se tratar de uma
matéria de suma importância. A Deputada Carmen Zanotto sabe que não se pode esperar pelos produtos radioterápicos
usados no tratamento do câncer.

Há diversos institutos de pesquisa com problemas, e o IPEN é apenas um deles. Outros institutos têm recurso até agora,
mas não terão dinheiro para pagar contas de água e de luz. Precisamos resgatar isso.

Nesse PLN há parte dos recursos do FNDCT também. Tudo isso demanda editais. Se demorar demais, não haverá tempo
de lançar o edital para a realização do fundo nacional, que agora é lei. Não pode ser contingenciado, é um fundo financeiro,
e agora esse recurso tem que ser resgatado e colocado nesse fundo tão importante.

Quero manifestar meu apoio. Eu já tinha solicitado ao Presidente do Congresso que pautasse esse PLN, mas passando
pela Comissão, evidentemente.

Eu ouvi apenas a leitura do Relator, e vou orientar no sentido de apoiar e votar essa matéria o mais rápido possível.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Tem a palavra agora o Deputado Hildo Rocha e, em seguida,
o Deputado Bosco.

O SR. HILDO ROCHA (MDB - MA) - Sra. Presidente Senadora Rose, quero parabenizá-la pela atitude de evitar que
o PLN fosse votado diretamente pelo Plenário do Congresso Nacional sem ser deliberado devidamente pela Comissão
Mista de Orçamento.

Eu lamento apenas que os relatórios não tenham sido entregues, não tenham sido disponibilizados em tempo hábil para
que pudéssemos fazer uma análise mais detalhada do assunto.

O PLN 16, que estamos deliberando no presente momento, não vai ter nenhum tipo de problema, porque o relatório do
ilustre Senador Eduardo Gomes, que é Líder do Governo, muito competente e muito correto nos seus compromissos, está
sendo aprovado da forma como veio do Governo.

Já o PLN 20 tem um substitutivo, o qual ainda não foi disponibilizado. Entendo que, se há um substitutivo, o projeto
não está sendo aprovado da forma como veio do Governo Federal, que é o texto que nós lemos, que nós estudamos, do
qual temos conhecimento. Nesse substitutivo — está dito aqui — não se estão admitindo as emendas. Elas estão sendo
rejeitadas, e uma foi retirada. Nós temos que ter conhecimento desse substitutivo.

Agora, com relação ao PLN 16, que está em discussão, entendo que ele não tem nenhum tipo de problema. Poderíamos ter
aperfeiçoado seu texto, mas não foi possível em função do tempo, até porque também há a necessidade de se produzirem
e de se adquirirem os medicamentos necessários para o combate ao câncer, principalmente de tireoide. Nesse PLN está
uma solução, mas ela não é definitiva. Entendo que devemos aprovar o PLN 16, sem problema nenhum. Não vejo nenhum
óbice com relação a isso.

Quero apenas lamentar que o Governo não esteja cumprindo o que foi acordado aqui com os membros da Comissão,
principalmente em relação às Comissões anteriores. Nós temos o conhecimento de que isso pode trazer problema, porque
esta é uma Comissão de acordos. Como disse o Deputado José Guimarães, esta não é uma Comissão de partido A ou de
partido B, nem é de Governo ou contra Governo. Ela é do povo brasileiro.

Os integrantes eleitos de cada partido representam aqui segmentos da população. Uns representam mais o setor
agropecuário, outros representam mais o setor da indústria. Estou falando apenas na área da economia. Quando se trata
de serviço público, alguns defendem a educação, como é o caso do Senador Izalci, que, durante o período em que foi
Deputado Federal, sempre defendeu aqui a educação. Outros defendem a saúde, como é o caso da Deputada Carmen
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Zanotto, que se preocupa muito e é conhecedora da área da saúde, de todos os problemas que temos tanto da média quanto
da alta complexidade. Ela já representa um partido que vem com essa ideia, que faz a defesa dessa área. O Partido dos
Trabalhadores defende os trabalhadores com afinco, a questão dos salários dos trabalhadores, as condições de trabalho.

Cada partido aqui defende teses diferentes, mas sempre chegamos a um acordo, porque aqui se decidem as políticas
públicas, para onde vai o dinheiro. Se vai aumentar o salário, vai aumentar a Previdência; se vai aumentar a Previdência,
temos que direcionar mais dinheiro para a Previdência. De onde se vai tirar esse dinheiro? Essa é a lógica da existência
de uma Comissão como esta, que tem que ser mista. É a única Comissão Mista Permanente.

Logicamente, para levar o texto ao Plenário, é preciso que a bola seja levada já redonda, para fazer o gol.

Muito obrigado, Sra. Presidente. Parabéns pela sua atitude!

O SR. CORONEL TADEU (PSL - SP) - Sra. Presidente, peço a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Eu queria comentar uma questão levantada. Chegaram algumas
observações nos alertando de que não está sendo ouvido o que estamos tratando aqui na Comissão. Nós temos dois
problemas que eu acho que podem ser solucionados pela supervisão do setor que vem aqui, agora, verificar qual é o
defeito. Não podemos fazer uma sessão sem que as pessoas ouçam o que está sendo debatido. Ela é semipresencial, e,
portanto, é importante ouvirmos aqueles que estão participando remotamente.

Deputado Coronel Tadeu, V.Exa. queria falar pela ordem?

O SR. CORONEL TADEU (PSL - SP) - Sim. Eu queria deixar bem claro aos que estão presentes que eu estava na sessão
virtualmente, há poucos minutos. Vi que a sessão começou e entrei virtualmente, mas não escutei a leitura do relatório. O
Deputado Hugo Leal não escutou, o Deputado Arnaldo Jardim não escutou, a Deputada Dra. Soraya Manato não escutou.
Vários Parlamentares não escutaram a leitura do relatório, do parecer do Senador Fernando Bezerra. Na sequência, eu
lembro que falou o Senador Izalci, mas ainda não tínhamos áudio e não conseguíamos nos comunicar com a Comissão
virtualmente. Por isso, eu saí lá do plenário para vir aqui dar um alerta a V.Exa.

Peço escusas aos Parlamentares presentes, mas nós temos alguns...

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. CORONEL TADEU (PSL - SP) - É o Senador Eduardo Gomes. Desculpe-me, Senador. Mil perdões! Quem sabe
tenha sido um elogio a V.Exa., que é um grande parceiro também. Então, corrigindo: Senador Eduardo Gomes.

Obrigado, Deputada Adriana.

Eu queria só explicar tecnicamente o que estava acontecendo, para que V.Exa. tomasse uma providência, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Tenho uma observação. Quando V.Exa. fez a troca do nome e
depois corrigiu com tamanha elegância, o Deputado Hugo Leal deu um sorriso na tela.

O SR. CORONEL TADEU (PSL - SP) - Então, ele está vendo.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Ele está ouvindo.

O SR. CORONEL TADEU (PSL - SP) - Como se diz no interior, tem feição, mas não tem prosa. No interior se fala
assim: "Está com feição, mas não tem prosa".

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Falo isso para não ficarmos com a dúvida.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP - SC) - Em Lages se diz: "Tem semblante, mas não tem sotaque".

O SR. CORONEL TADEU (PSL - SP) - Muito bom, Senador Esperidião.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Há dois oradores, e eu quero suspender os trabalhos.

Pediu o Sr. Relator para fazer uma correção no último item, para que ele pudesse trazer o texto completamente corrigido
para cá.

Então, se todos estiverem de acordo, eu dou a palavra ao Deputado Bosco e à Deputada Angela, suspendo a sessão em
seguida, até que se corrija o problema, que eu acho que não existe para todos. No início da sessão, a Deputada Soraya se
manifestou, na fase da audiência pública, e agora estamos em dúvida se ela está ouvindo ou não.

A SRA. DRA. SORAYA MANATO (PSL - ES) - Eu estou ouvindo bem. Eu só não ouvi a leitura do relatório. Depois
disso, para mim ficou o.k.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Está bem.
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Mesmo assim, a equipe técnica está vindo.

Depois de fazer a correção, o Relator vai fazer a leitura novamente.

Tem a palavra o Deputado Bosco Costa.

O SR. BOSCO COSTA (PL - SE) - Sra. Presidente Senadora Rose, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, com
o mesmo raciocínio dos Deputados José Guimarães e Hildo Rocha, que me antecederam, nós estamos a favor de aprovar
esse PLN. Sabemos que, num período de pandemia, não podemos prorrogar a questão do PLN que trata principalmente
de uma doença tão grave como o câncer.

E não é só isso. Eu também me somo aos meus pares aqui quando dizem que esta é uma Comissão suprapartidária, uma
Comissão Mista do Congresso Nacional. Precisamos de entendimento e de diálogo. O Brasil não pode esperar. Todo
o Brasil viu o Vice-Presidente da Câmara, Deputado Marcelo Ramos, dizer que, enquanto estivesse presidindo, jamais
votaria qualquer projeto de Orçamento que não passasse por esta Comissão, que é o fórum principal dos debates.

Eu quero me somar aos meus pares e dizer que estamos de acordo com o PLN 16, para que seja votado o mais rápido
possível.

Reforço o que disseram os Deputados que me antecederam. Tenho certeza de que acordo deve ser cumprido. Quando se
faz qualquer tipo de acordo, seja ele qual for, o mínimo que o cidadão pode fazer é cumprir aquilo que foi combinado,
que foi acertado.

No mais, quero parabenizar V.Exa., Presidente Rose, os Deputados, as Deputadas, os Senadores e as Senadoras.

Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Tem a palavra a Deputada Angela Amin.

A SRA. ANGELA AMIN (PP - SC) - Eu gostaria de cumprimentá-la, Presidente, cumprimentar o Senador Izalci, o Líder
do Governo, Senador Eduardo Gomes, e os demais Parlamentares que estão nesta Comissão.

Eu não faço parte desta Comissão e vim aqui em nome da bancada do Estado de Santa Catarina para agradecer ao Senador
Eduardo Gomes, Líder do Governo.

Há alguns meses, conversamos com o Senador Eduardo Gomes de maneira insistente, para que pudéssemos recompor o
orçamento do nosso Estado para as BRs catarinenses. Vou citar apenas um indicador: o movimento dos Portos de Itajaí
e de Navegantes, no nosso Estado, aumentou 40% no período da pandemia.

A nossa defesa é exatamente para que, por meio desse PLN, possamos recompor em parte aquilo que é necessário para que
tenhamos uma logística diferenciada no nosso Estado. Há uma grande dificuldade para os empresários do nosso Estado.

A bancada catarinense atuou junto ao Governo do Estado. Para que os Parlamentares tenham noção da importância do
investimento, o Governo do Estado alocou as principais rodovias federais do Estado e está pagando a conta do Governo
Federal. Quer dizer, o povo catarinense, de maneira duplicada, está investindo nessas rodovias 675 milhões de reais. Então,
é muito importante que a União dê uma pequena resposta a esse Estado, que tem contribuído para a economia do Brasil.

Ressalto ainda, Senadora, a importância de se fazer a recomposição do orçamento. Eu participei de duas lives esta semana
tratando da necessidade de recompor o orçamento para comprar fármacos, para que não se interrompa 100% da fabricação
de medicamentos, em especial contra o câncer.

Então, gostaria de fazer o registro da importância desse PLN, que vai fazer com que esta Casa garanta mais segurança e
tranquilidade aos pacientes de câncer no Brasil.

Muito obrigada, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Com a palavra a Deputada Carmen Zanotto.

A SRA. CARMEN ZANOTTO (CIDADANIA - SC) - Obrigada, Presidente.

Eu quero agradecer à CMO, não como membro desta Comissão, mas como Parlamentar da Casa, pela compreensão da
necessidade da aprovação do PLN 16.

Dentre outros temas, esse projeto trata da recomposição dos recursos para o IPEN para a produção de produtos
radiofármacos. Dessa forma, não correremos mais nenhum tipo de risco de passarmos pela situação por que passamos
quando da paralisação da produção desses insumos estratégicos não só para o tratamento do câncer, o que é fundamental,
mas também para os exames de diagnóstico, como a ressonância magnética. O País sofreu praticamente um colapso nessa
área, durante 10 dias sem essa produção.
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Eu quero lhe agradecer muito, Senador Eduardo Gomes, pelo seu relatório, mas tenho uma dúvida. Eu tinha a informação
de que o Governo mandaria uma mensagem para recompor os valores, para que não precisássemos de mais um PLN, uma
vez que os valores que estão neste PLN são insuficientes, não atravessam o ano de 2021. Não sei se ele já mandou essa
mensagem. V.Exa. recebeu alguma coisa do Governo ou ainda não? (Pausa.)

Não. Então, serão os valores que já estavam originalmente no PLN 16. Obrigada.

Agradeço muito mesmo, porque o ato desta sessão extraordinária, aqui na CMO e no plenário da nossa Casa, significa o
compromisso do Parlamento brasileiro, Câmara e Senado Federal, com relação a esse tema, que está diretamente ligado
à vida das pessoas, aos diagnósticos e aos tratamentos.

Com relação ao PLN 20, também quero agradecer a recomposição dos recursos para as rodovias de Santa Catarina,
conforme havia sido acordado. É claro que eles não são suficientes, mas o Senador e o Governo honraram o acordo com
a bancada de Santa Catarina na recomposição desses valores para as nossas rodovias.

Muito obrigada.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Concedo a palavra ao Relator, Senador Eduardo Gomes, para
esclarecer se é necessário ou não suspender a sessão.

O SR. EDUARDO GOMES (MDB - TO) - Sra. Presidente, Srs. Senadores e Sras. Senadoras, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, em 3 minutos já estaremos com a impressão do texto final.

Quero dizer à Deputada Carmen Zanotto que ocorrerão mais algumas modificações nos PLNs que estão em tramitação.
A garantia que demos ao Ministro da Ciência e Tecnologia e ao Ministro da Saúde, por própria necessidade evidente do
Governo, é que não faltará recurso para esse fim neste ano e nem para o começo do ano que vem, já que é uma preocupação
a transição do efeito do Orçamento até 2022.

Sra. Presidente, eu quero deixar mais uma vez registrado, inclusive para o Senador Izalci Lucas, que, na composição deste
PLN 16, há a informação da manutenção do acordo que foi articulado na época pelo Senador Izalci e por toda a bancada
ligada à ciência, tecnologia e inovação. Trata-se de que qualquer recurso que fosse utilizado para outro fim tivesse que
ter a justificativa de mérito do Ministério. Isso comprovaria que o acordo foi bom para o Governo e bom para a ciência,
porque todos os projetos em andamento têm recursos garantidos até o final do exercício de 2021 e porque os recursos
de 2022 estão garantidos.

Quero agradecer ao Senador Izalci e agradecer também ao Ministério por tratar desse assunto da forma como estava
acordado.

Queria pedir, Sra. Presidente, só mais 1 minutinho para que chegue o texto corrigido.

O SR. IZALCI LUCAS (PSDB - DF) - Presidente, eu queria aproveitar para falar ao Líder do Governo no Congresso.

Nós fizemos diversas discussões com relação ao FNDCT — Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico, Líder Eduardo, e uma das questões levantadas foi a questão dos juros — inclusive estive no Ministério da
Economia discutindo isso —, com a TJLP — Taxa de Juros de Longo Prazo sendo substituída. Na última vez que eu
conversei, ficaram de mandar uma medida provisória, porque os juros que hoje estão lá são inviáveis, são muito altos
e incompatíveis. Nós acabamos conseguindo um recurso reembolsável, mas ele não está sendo procurado exatamente
porque a taxa de juros não é atrativa.

Então, o Ministro da Economia ficou de mandar, através de uma medida provisória, a mudança para a SELIC. Como não
mandou ainda, peço que V.Exa. intervenha com relação a isso, para que possamos viabilizar o recurso de bilhões que está
lá, que não está sendo demandado porque o juro é incompatível.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Obrigado, Senador.

Com a palavra a Deputada Dra. Soraya Manato.

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

Eu queria parabenizar o Senador Eduardo Gomes pela sua relatoria.

Nós que somos médicos, que somos da Comissão de Seguridade Social e Família, sabemos da importância desse PLN. Ele
é urgente, ele contribui para salvar vidas e busca atender demandas do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares —
IPEN e do Instituto de Engenharia Nuclear — IEN, que atendem, pasmem vocês, a somente 50% das demandas do País.

Os radioisótopos não são usados somente para doenças oncológicas. Eles são usados também para doenças
neurodegenerativas e doenças cardíacas. Com o aumento da sobrevida da população brasileira, essas doenças têm

7/20



Reunião de: 07/10/2021 Notas Taquigráficas - Comissões CÂMARA DOS DEPUTADOS

aumentado demais. Tem que haver, então, essa recomposição, que nós sabemos que, com esse PLN, ainda será insuficiente.
Mas há urgência nesse setor. Nós temos que dar mais acesso à população geral a esse tipo de atendimento.

Nós vimos que o IPEN, no Ofício nº 97/2021, colocou que seria interrompida a produção de radiofármacos. Por isso a
urgência na votação da PEC 517/10, que abre a produção desses radiofármacos para o setor privado. Quando foi instaurada
a Constituição, em 1988, os Constituintes da época viram que era importante proteger a população, assegurando que os
radiofármacos não fossem usados de forma errônea.

Só que, nesses quase 40 anos, a medicina evoluiu muito, e hoje os radiofármacos são usados para várias doenças, para
pesquisas e, como eu mesma falei, para a radiocirurgia guiada, para a radioterapia oncológica.

Então, isso é importantíssimo. Mas eu acho que esse valor ainda é insuficiente, e nós vamos trabalhar junto ao Ministério
da Economia para poder melhorá-lo.

Essa é a minha fala. Quero parabenizar o Senador, parabenizar todos os Deputados que trabalham nessa causa e
conscientizar todos os colegas da importância de aprovarmos a PEC 517/10, que, por enquanto, está na Comissão Especial
para estudo.

Muito obrigada.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Tem a palavra o Senador Wellington Fagundes. Em seguida, darei
novamente a palavra ao Relator, para que ele possa repetir e concluir o seu relatório e dele todos tomarem conhecimento.

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT) - Sra. Presidente, eu vou aqui ler um documento.

Ontem eu estive no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e eles estavam extremamente preocupados porque, se
nós não votássemos hoje, há possibilidade de muito do que é da área ser interrompido.

Antes de ler o documento, eu quero registrar também para o Brasil e para a nossa Comissão que o nosso papel é exatamente
alocar os recursos do Orçamento e sempre somos cobrados se estamos fazendo isso da melhor forma possível ou não.
E tivemos aqui, no passado, uma discussão sobre a questão dos recursos para a produção de vacinas no Brasil, para as
pesquisas.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações está apoiando 14 pesquisas no País. Eu sempre tenho dito que um país
do nosso tamanho, com 220 milhões de habitantes, a sétima ou oitava potência do mundo, não poderia deixar de fabricar
vacinas, até porque novas variantes são possíveis e também porque falta vacina no mundo.

Essas 14 pesquisas estão sendo incentivadas porque, felizmente, Senador Izalci, nós aqui da Comissão aprovamos os
recursos na hora certa. E o resultado disso é que já está definido que, no dia 29 deste mês, o Brasil começará a aplicação
das primeiras doses da vacina fabricada no País. Eu acho que essa é uma notícia extremamente alvissareira. Isso será em
Salvador, na Bahia, Estado onde foi desenvolvida a vacina.

Temos também a vacina da Universidade Federal de Minas Gerais, que está bem avançada. Eu acredito que, até o mês
que vem, teremos, no mínimo, mais outras duas vacinas já na fase de final de testagem e aplicação no ser humano. Esses
fatos chamam atenção porque eu acho que são extremamente alvissareiros e importantes para o Brasil.

Por isso, sobre os recursos que estamos agora aprovando, eu gostaria de ler o seguinte: Devemos falar dos recursos
constantes do PLN 16, que abre parte dos recursos destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico, no valor de 655,4 milhões de reais, cuja obrigatoriedade de utilização, impedindo a inclusão da sua
arrecadação anual em reserva de contingência, bem como seu contingenciamento ao longo do exercício financeiro, foi
aprovado por este Congresso no PLC 177/21, o que significa um salto nos investimentos em ciência e tecnologia a partir
de agora em uma perspectiva de mudança do patamar do Brasil nessa área em um futuro próximo.

Entretanto, mais urgente e preciosa para a vida de milhões de brasileiros é a aprovação dos 34,6 milhões
de reais destinados à produção de radiofármacos pelo IPEN — Instituto de Pesquisas Energéticas e
Nucleares. A aprovação desses recursos ainda é insuficiente, pois o IPEN ainda necessitará de um novo
complemento da ordem de 55 milhões de reais até o final de 2021. É urgente, pois os radiofármacos
destinam-se a intervenções relacionadas a diagnóstico e cura de variados tumores e outras patologias em
apoio a especialistas, médicos, como oncologia, neurologia, endocrinologia, cardiologia, nefrologia, tanto
os adultos como os pediátricos.

Além disso, deixarão de ser realizados no País PET/CT, SPECT/CT e inúmeros outros exames que somente
nos próximos anos somam mais de 500 mil procedimentos por todo o Brasil.

Já estou concluindo, Sra. Presidente.
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É importante ressaltar que, independentemente dos fatores que contribuíram para esta falta de recurso
pontual, cabe a este Parlamento demonstrar sua preocupação com a vida de milhões de brasileiros
e aprovar, como estamos fazendo aqui, a liberação desses recursos orçamentários, pois, após a
disponibilização do orçamento, ainda teremos uma logística complexa de importação de matérias-
primas, a produção e a distribuição dos radiofármacos, envolvendo a colocação antecipada de pedidos
de radioisótopos e radiação de alvos no exterior, transporte por mar, aéreo e terrestre no exterior e no
território nacional e o agendamento de pacientes coordenado com tais entregas.

O desabastecimento dos produtos nos hospitais e clínicas do País resulta em transtornos familiares de
grande monta, sobretudo para pacientes que necessitam viajar por via terrestre para as capitais em busca
de atendimento e que têm seu tratamento interrompido, seja este pelo SUS, ou pelo Sistema de Saúde
Suplementar.

Portanto, Sras. e Srs. Parlamentares, estamos aqui, acima de qualquer sentimento político-partidário,
unidos para o bem-estar do povo brasileiro.

A relevância que representa o que nós estamos aprovando aqui é o que eu gostaria de registrar, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Em seguida daremos a palavra ao Relator do PLN 16. Peço que
S.Exa. possa repetir o relatório, a leitura inicial e o adendo.

O SR. EDUARDO GOMES (MDB - TO) - Vou repetir bem sucintamente e até corrigindo valores e suplementação que
foram levantados aqui pela Deputada Carmen Zanotto sobre a necessidade de recursos até o fim do ano.

Parece que já temos aqui uma solução mais consistente para os recursos dos radiofármacos.

"Adendo ao relatório apresentado do PLN 16/2021.

Inclua-se ao final da análise do relatório apresentado o seguinte texto.

Após a apresentação do relatório perante a Comissão Mista de Orçamentos, Fiscalização e Controle — CMO, o Poder
Executivo encaminhou Ofício do Ministério da Economia/SEI nº 438/2021, pelo qual solicita a modificação do PLN
16/2021. Nesses termos, apresentamos o presente adendo, que reformula o voto do Relator.

O valor total do PLN fica mantido em 690 milhões de reais, conforme a proposta original do Poder Executivo.

Os recursos compensatórios para financiar as suplementações do crédito são originários de superávit financeiro, apurado
em balanço patrimonial do exercício anterior, conforme previsto no inciso I do § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320, de 1964.

No entanto, após análise das programações alteradas, verificamos a necessidade de ajustá-las para cumprir acordos
firmados nesta Comissão de Orçamento.

As programações suplementadas são apresentadas no Anexo Programa de Trabalho Suplementação no final deste Adendo
e substituem, na íntegra, as inseridas no Anexo de Suplementação do relatório inicialmente apresentado.

Substitua-se o voto do relatório apresentado pelo seguinte voto:

Voto do Relator.

Diante do exposto e considerando a constitucionalidade, juridicidade, mérito e técnica legislativa da matéria, somos pela
aprovação do PLN nº 16, de 2021, na forma da proposta modificada do Poder Executivo, pela inadmissão das Emendas
nºs 001 e 002 e pela rejeição das Emendas nºs 003 e 004."

E, para a correção, o valor dos radiofármacos já vem composto com 63 milhões de reais, para atender à solicitação dos
Parlamentares, evitando qualquer votação, pelo menos até o final do ano, atendendo às necessidades solicitadas pela área
fim e pelos Parlamentares.

É esse o voto, Sr. Presidente.

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT) - Enquanto aguardamos a fala do Presidente, eu quero parabenizar o
Relator, porque isso realmente representa um avanço muito grande por parte da nossa Comissão, porque isso vai salvar
vidas. Só quem tem alguém acometido por câncer sabe o sofrimento.

Então, este esforço que estamos fazendo aqui hoje é extremamente importante para a saúde de muitos brasileiros.

Quero parabenizar também o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, através do Ministro Marcos Pontes e também
de toda a sua assessoria, por estar muito preocupado em fazer com que o Brasil possa avançar na ciência e na tecnologia.

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Tem a palavra a Deputada Carmen Zanotto.

A SRA. CARMEN ZANOTTO (CIDADANIA - SC) - Obrigada, Presidente Izalci.
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Eu quero aqui, mais uma vez, demonstrar a importância de o Governo ter mandado a mensagem complementar ao PLN
16, garantindo assim não apenas os 26 milhões de reais que estavam no PLN 16, mas, sim, 63 milhões de reais para a
retomada da produção dos radiofármacos, que já aconteceu a partir da portaria. Haverá segurança para a produção de
radiofármacos no País até o início do ano que vem. Isso é muito importante. Agora, em hipótese alguma, vamos ter solução
de continuidade.

Os recursos alocados nesse PLN estão assegurando a produção total de radiofármacos, para que o Brasil atenda e trate os
pacientes com câncer, que precisam desses insumos estratégicos.

Então, quero aqui, na pessoa do Senador Eduardo Gomes, agradecer a todos e todas desta Comissão. Quero agradecer à
Deputada Adriana Ventura, que insistia, em meu nome, para que esta reunião acontecesse. Esse PLN trata do salvamento
de vidas.

A nossa Casa, que é uma Casa pesada, sofre intensamente com muitas pautas, mas essa é uma pauta positiva, porque dá
acesso ao tratamento e aos exames com os radiofármacos necessários.

Então, agradeço ao Governo por ter mandado a complementação orçamentária. Dessa forma, essa pauta se encerrará com
a votação no plenário do Congresso no dia de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Eu quero parabenizar o Líder, mas pergunto: em relação à
complementação, está vindo a origem? Teve cancelamento ou alguma outra coisa? De onde vem esse complemento? Vem
de receitas?

O SR. EDUARDO GOMES (MDB - TO) - Não! Vem do fundo de receita de superávit.

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Ah, de superávit.

O SR. EDUARDO GOMES (MDB - TO) - Passou de 23 milhões de reais para 63 milhões de reais.

O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Está bom. Então, parabenizo V.Exa.

Já vou imediatamente encerrar a discussão.

A discussão está encerrada.

Em votação o relatório, ressalvados os destaques, na Câmara dos Deputados.

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

Aprovado.

Em votação o relatório na representação do Senado.

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

Aprovado.

Passamos, então, aos destaques.

Destaque nº 1.

O Deputado Arnaldo Jardim não está.

Fica prejudicado o Destaque nº 1.

Destaque nº 2.

Como o autor também não se encontra, fica prejudicado o destaque.

O PLN foi aprovado.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Informo a todos que há um requerimento apresentado pelo
Deputado Hugo Leal, que é o nosso Relator, pela retirada do item 2 da pauta.

Item 2. Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 20/2021-CN, que abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo e de Encargos Financeiros da União, crédito
suplementar no valor de R$ 2.084.708.300,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

Eu quero submeter o requerimento ao Plenário.

Vou dar a palavra ao Deputado Hugo Leal.

Depois vou submeter à votação o requerimento apresentado.

Com a palavra o Deputado Hugo Leal.
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O SR. HUGO LEAL (PSD - RJ) - Desculpe, Senadora.

V.Exa. poderia fazer a convocação?

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

O SR. HUGO LEAL (PSD - RJ) - Não. Poderia falar novamente? É sobre o PLN 20? É isso?

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Eu acabei de pronunciá-lo. V.Exa me ouve bem?

O SR. HUGO LEAL (PSD - RJ) - Agora estou ouvindo bem.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Pois não. Eu acabei de falar sobre o requerimento de V.Exa. que
pede a retirada de pauta do item 2.

O SR. HUGO LEAL (PSD - RJ) - Eu pedi, sim, a retirada do PLN 20, Excelência, exatamente porque há um conflito,
no caso específico do meu Estado, o Estado do Rio de Janeiro, de cancelamento de ações, de cancelamento de recursos.
Tudo bem que é para a suplementação do hospital universitário, mas estão cancelando recursos para a área de assistência
social, para a área dos projetos sociais e também dos Conselhos Tutelares. Havia a expectativa de inclusão dessa ação
com a mudança do Secretário, que assumiu recentemente. Eu recebi esse pedido.

Repito: a questão não é para onde foram os recursos, que poderiam até ser justificáveis para o Estado do Rio de Janeiro,
cuja destinação seria para hospitais federais, mas o modo, a forma como foi feita. Onde foi feito o cancelamento de quase
3 milhões de reais causa preocupação e apreensão, exatamente porque nós sofremos muito com restrição de recurso para
a área da assistência social, especialmente, no que se refere aos Conselhos Tutelares.

Queria fazer este apelo e ouvir do Relator se é possível haver outra perspectiva que não seja a retirada de recursos dessa
área tão sensível da assistência social, dos Conselhos Tutelares e dos demais.

Eu apenas manteria o pedido de retirada para que pudéssemos, de forma mais objetiva e com alguma alternativa, fazer
a compensação desses recursos.

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

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Concedo a palavra ao Senador Esperidião Amin

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP - SC) - Sra. Presidente, eu vou ser muito singelo e me dirigir diretamente ao meu
querido amigo Deputado Hugo Leal, que é um homem sensato. Se eu fosse alinhar as injustiças que o meu Estado tem
sofrido, no tocante às rodovias, complementando o que disse a Deputada Angela Amin, até V.Exa. iria chorar. Quero
poupá-lo. Em resumo, Santa Catarina, com os cortes havidos na aprovação do Orçamento, que só aconteceu em abril,
teve destinado para as obras federais que estão em execução menos de um terço do que foi despendido no ano passado,
ou seja, as obras entraram em paralisia.

No ápice da crise, nós realizamos uma reunião, de 7 horas e 10 minutos de duração, na Comissão de Serviços de
Infraestrutura, para que o Estado de Santa Catarina, o Governo do Estado, sem empréstimos, repassasse 465 milhões de
reais para que as obras não fossem paralisadas.

Neste projeto, há uma recomposição parcial das dotações federais, nada que se compare a um assunto de saúde, como
discutimos há pouco, mas, retirar de pauta, Deputado Hugo Leal, não é sensato. V.Exa. sabe do apreço, da consideração
que eu sempre tive com as questões do seu Estado, em particular, as que V.Exa. defende.

Por isso, antes de pedir para votar contra ou a favor da matéria, eu faço esse apelo para a sua consciência e V.Exa. vai
continuar contando com a minha modesta solidariedade nas questões do seu Estado do Rio de Janeiro, como sempre tem
contado, para uma solução compensatória.

Muito obrigado.

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

O SR. EDUARDO GOMES (MDB - TO) - Sra. Presidente, Srs. Parlamentares, eu quero reforçar o apelo ao Deputado
Hugo Leal, que tem hoje a maior responsabilidade de equilíbrio orçamentário e de eficiência do Orçamento público do
Brasil, porque, de maneira muito honrosa, com mérito, é o nosso Relator-Geral do Orçamento do exercício de 2021
apreciado por esta Comissão.

Faço este apelo, concordando duas vezes com S.Exa.: sobre a necessidade do recurso para os hospitais e também sobre
a necessidade da recomposição oportuna, logo após a votação desses PLNs, já que há alguns em tramitação que têm
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o objetivo de corrigir algumas distorções. Embora, neste caso, a retirada de recursos foi, mais ou menos, sistêmica,
porque retirou recurso de 23 Estados. Apenas quatro Estados que não têm essa ação não tiveram os recursos retirados
momentaneamente.

Então, quero assumir aqui o compromisso de, junto com o Deputado Hugo Leal, que representa muito bem o Rio de
Janeiro, que representa também esta Comissão como Relator-Geral, desenvolvermos um trabalho agora nos próximos dias
para a recomposição, já que, na origem, o Ministério da Saúde tem recursos suficientes para serem alocados novamente
em algumas unidades.

Quero pedir a S.Exa que retire a solicitação de retirada de pauta. Também entendo que compõe esse PLN uma série de
providências importantes do País para a manutenção de emprego e manutenção de obras estratégicas em todos os Estados
brasileiros.

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

O SR. HILDO ROCHA (MDB - MA) - Sra. Presidente, Senadora Rose de Freitas, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,
Sras. Senadoras, Srs. Senadores, de fato, o Deputado Hugo Leal tem alguma razão no que ele traz aqui para que se possa
discutir melhor os cancelamentos. Inclusive, há cancelamento para o Estado do Maranhão. Os 16 milhões de reais que
seriam utilizados para a recuperação de bacias hidrográficas estão sendo cancelados.

Além disso, há um cancelamento enorme no que diz respeito às áreas de assentamento no Brasil inteiro, que alcança
todos os Estados da Federação. Há uma política de desenvolvimento rural que será interrompida, porque essas áreas de
assentamento, esses Projetos de Assentamento — PAs, precisam desses recursos para ter estradas de acesso à produção,
para escoar a produção do pequeno produtor rural, do agricultor familiar; precisam fazer um sistema de abastecimento de
água para que eles possam ter água em casa, assim, não vão embora para São Paulo, inchar mais ainda a capital, ou para
Fortaleza, Teresina, Vitória, no Espírito Santo. Isso impacta diretamente todos os Estados.

Eu vi que estão tirando recursos do turismo de São Paulo, de Alagoas, de Roraima e de outros Estados, para que fiquem
por decisão do próprio Ministro. Ou seja, esses Estados aqui lutaram muito para que esses recursos constassem na lei
orçamentária. Está sendo tirado o que era para São Paulo, para Alagoas, para Roraima. Com certeza, o Relator Setorial
acertou com a bancada desses Estados; de repente, esse dinheiro sai, e vai ficar a critério do Ministro do Turismo decidir
onde vai botá-lo. Onde o Ministro vai botá-lo? Ninguém sabe onde ele vai botá-lo. Alguém aqui sabe me explicar para
onde é que esses 30 milhões de reais vão ser destinados?

Por que estão tirando recursos de São Paulo? Eu não sou representante de São Paulo, nem de Alagoas, nem de Roraima, mas
estão retirando recursos desses Estados, assim como da assistência social. A assistência social precisa de recursos, senão
não funciona. Se a assistência social não funcionar, o Bolsa Família não funciona; se a assistência social não funcionar,
o BPC não funciona. Tem que haver condições de trabalho para que a assistência social, na ponta, funcione. Então, o
Deputado Hugo Leal está correto, não está errado.

Nós temos que saber melhor a destinação desses recursos. E o que foi cortado? Tudo bem, é preciso cancelar alguma coisa,
mas há superávit — há superávit — e há excesso de arrecadação, que poderia ser usado, em vez de fazer cancelamento.

Portanto, eu concordo com o requerimento do Deputado Hugo Leal.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Vamos colocar em votação o requerimento.

O SR. HILDO ROCHA (MDB - MA) - Peço votação nominal, Sra. Presidente.

O SR. HUGO LEAL (PSD - RJ) - Haverá encaminhamento, Presidente? O Deputado Daniel...

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Eu estava aguardando o Senador Izalci, que levantou uma questão
pertinente. Ele estava conversando com o Relator.

Posso, Senador Izalci, proceder à votação?

(Intervenção fora do microfone.)

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Não, nós vamos colocar em votação o requerimento do Deputado
Hugo Leal.

(Intervenção fora do microfone.)

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

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Sra. Presidente, eu quero sugerir encaminhamento, uma proposta de acordo
ao Líder.
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A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Só um minutinho.

Eu queria apenas saber se o Senador Izalci... São dois inscritos para cada Casa: na Câmara já falaram os dois; no Senado
falou o Senador Esperidião Amin e o Senador Eduardo Gomes. Como ele estava levantando uma questão pertinente, eu
não sei, no diálogo...

O SR. HUGO LEAL (PSD - RJ) - Eu falei como autor do requerimento.

O SR. EDUARDO GOMES (MDB - TO) - Presidente, é porque foi feito um apelo, e não tivemos oportunidade de ouvir
o Deputado Hugo Leal.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - O Senador Eduardo Gomes fez uma proposta e gostaria de ouvir
a resposta do Deputado Hugo Leal.

O SR. HUGO LEAL (PSD - RJ) - Sra. Presidente, eu quero ser bem claro.

Eu sei muito bem da responsabilidade que está sobre os meus ombros, partilhada com todos os membros desta Comissão.
O trabalho do Relator nada mais é do que a catalisação de todos os desejos e manifestações desta Comissão. Então, o
papel do Relator sempre será esse. Mas eu gostaria de insistir numa manifestação, e a linha lógica é exatamente essa.

A grande preocupação que nós temos não é com a questão da suplementação. A lógica é a questão dos cancelamentos.
O que fere mais aqui é que, dos 8 milhões do cancelamento, 90% do cancelamento, quase a totalidade, tirando 500 mil,
são nas ações de proteção social especial — ações de proteção social especial. É isso! E a outra é a proteção de defesa
do direito de todos na questão dos conselhos tutelares.

O que eu sempre discuto não é, como foi falado, a lógica da suplementação, no que a suplementação é a gestão dos
hospitais federais no Rio de Janeiro, especialmente o Clementino Fraga Filho, aqui da UFRJ.

Eu entendo perfeitamente que nós podemos fazer esse debate. O que eu não estou percebendo... Faço um apelo ao Líder
do Governo, o Senador Eduardo Gomes, que nós tenhamos uma ponderação, façamos uma discussão prévia com relação
a essas questões. Os PLNs vão chegando, e não se respeita uma lógica, não há um debate interno.

Quero até abrir um parêntese, Presidente, para deixar claro exatamente isso. Todos os PLNs têm que passar por esta
Comissão. Este é o local do debate, e não o Plenário. Não se pode atravessar a Comissão e deixar tudo para o Plenário.
Eu vejo que V.Exa. tem se manifestado nesse sentido — eu avalizo e assino embaixo. Eu só quero fazer este registro.

É claro que eu entendo a manifestação do Senador Eduardo Gomes como Líder do Governo, e sua ponderação, é claro,
vai ter a minha sensibilidade, assim como a manifestação do Senador Esperidião Amin. Todos eles estão preocupados,
mas o papel da CMO é exatamente esse.

Eu não vejo nenhum problema em retirar esse requerimento para que passemos à apreciação. Apesar da defesa enfática
do Deputado Hildo Rocha — e eu agradeço à S.Exa. —, eu não veria problema em retirar o requerimento, desde que
assumíssemos esse compromisso, Presidente, especialmente com relação aos cancelamentos na área de ação social, de
proteção social. Senão, é ilógico! Com todo o respeito que tenho às várias áreas, cultura, turismo, investimento, tudo bem
retirar uma verba e adiar um investimento, mas isso não pode acontecer na área de proteção social. Eu vou repetir essa
intenção.

O que eu faria, Sra. Presidente? Eu não teria problema em retirar esse requerimento de retirada, neste momento, como
autor do requerimento, desde que nós assumíssemos esse compromisso, especialmente com relação a esses cancelamentos
que se dão numa área sensível, que é a de proteção social, senão, fica totalmente ilógico trabalharmos aqui — não falando
de obras, mas falando de pessoas, de sobrevivência das pessoas.

Portanto, eu proponho esse entendimento, esse acordo, com o apelo que foi feito por outros Parlamentares. Eu faço a
retirada do requerimento, mas deixo esse alerta. Eu sei que a responsabilidade que teremos à frente é muito maior, mas
eu não posso deixar de registrar, nesta Comissão Mista de Orçamento, esse pensamento.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP - SC) - Eu faço votos de que o Senador Eduardo Gomes cumpra o compromisso que
vai assumir.

Só não posso deixar de dizer que lamento muito o resultado do Fluminense, que ontem foi derrotado pelo Fortaleza. Esse
galardão aí atrás é um insulto!

O SR. HUGO LEAL (PSD - RJ) - Por favor! Há matéria em pauta. Não faça esse apelo, não. (Risos.)

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Senador Esperidião Amin, pelo meu Fortaleza...

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Não se pode tripudiar, não é? (Risos.)
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O SR. EDUARDO GOMES (MDB - TO) - Sra. Presidente...

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Tem a palavra o Senador Eduardo Gomes.

O SR. EDUARDO GOMES (MDB - TO) - Eu quero, primeiro, concordar com o Deputado Hugo Leal, nosso Relator-
Geral do Orçamento, e dizer que está feito o compromisso.

V.Exa. e os Líderes desta Comissão estão reiniciando o processo de estabelecimento de compromisso e de ordenamento
que foi citado agora há pouco pelo Líder do PT nesta Comissão, para restabelecer a rotina e o rito da Comissão de
Orçamento, a partir da passagem desses dois PLNs por esta Comissão.

Temos ainda em estoque, para breve votação, dez PLNs, que só serão apreciados depois desse debate que propôs o
Deputado Hugo Leal.

Quero também dizer que há uma vantagem neste País em ser botafoguense. Eu não estou discutindo essa questão de
primeira divisão agora e dedico os meus domingos a ficar com a minha família, porque o Botafogo nunca joga em dia
de domingo.

Obrigado. (Risos.)

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Havia sido pedida a palavra pelo Deputado José Guimarães, mas
eu vou conceder ao Senador...

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Já estou satisfeito, pode proceder à votação.

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

Com a palavra o Senador Izalci Lucas.

O SR. IZALCI LUCAS (PSDB - DF) - Sra. Presidente, só quero registrar, Senador Eduardo Gomes, que há realmente um
recurso do Conselho Tutelar do DF, que é da bancada. De fato, eu fiz emenda individual, que já foi executada, mas atendi a
25% dos Conselhos. Todo mundo aqui sabe da importância do Conselho Tutelar, que hoje não tem a infraestrutura básica.

Então, se puder assumir conosco, como V.Exa. disse, a reposição, de alguma forma, desse valor para o Conselho Tutelar
do DF, eu agradeço a V.Exa.

O SR. EDUARDO GOMES (MDB - TO) - Pois não.

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA) - Senadora Rose, poderia dar uma palavra?

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

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB - BA) - Senadora Rose, agradeço a V.Exa. e cumprimento o Líder e a todos pelas
intervenções que foram feitas.

Eu tive alguns problemas para acompanhar o início da sessão e tinha interesse em associar-me ao requerimento apresentado
pelo Deputado Hugo Leal. Acho que é muito necessário e pertinente que se faça um debate criterioso e aprofundado
sobre os cancelamentos nesse PLN. Mas também em outros PLNs nós temos um rol de cancelamentos que merecem uma
apreciação cuidadosa, criteriosa, para não prejudicar setores, especialmente os setores sociais, que são os mais afetados
por esses cancelamentos.

Então, eu queria associar-me ao entendimento feito com o Líder do Governo no Congresso, Senador Eduardo Gomes, que
tem sido muito cumpridor de acordos, e dizer que quero participar desse esforço de entendimento para recomposição de
recursos necessários, inadiáveis, na área social, na área agrária, na área de geração de renda, enfim, para que os próximos
PLNs tenham espaço para esse tipo de debate.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Apenas esclareço ao Deputado Daniel Almeida que o nobre
Relator-Geral Deputado Hugo Leal pronunciou-se sobre o consentimento de retirada do requerimento. Não sei se assim
procedendo, Deputado Hugo...

V.Exa. faz um pronunciamento extremamente importante para esta Comissão. Não me refiro ao procedimento que nós
adotamos, pelo qual todos clamaram, de que todas as matérias pertinentes passarão pela CMO. Isso é matéria vencida e
nós não admitiremos, ou se vai passar pelos interesses da representatividade desta Comissão. Portanto, reafirmo a V.Exa.
esse compromisso com o Relator-Geral.

Agora, sobretudo, abre-se caminho para que as considerações feitas pelo nosso Líder do Governo, mas também nobre
Senador Eduardo Gomes, sejam levadas a efeito a partir deste dia.
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Tão logo votemos o PLN 20, V.Exa. poderá considerar a posteriori as oportunidades que estão sendo colocadas de debater.
Não pode um Senador que luta por um recurso tão pequeno, mas tão importante, não conhecer o corte no relatório final.
Isso não tem sentido.

Então, daqui para frente, os relatórios terão que ser feitos com antecedência. E o debate com V.Exa., que sempre é muito
bom, nós solicitamos que seja realizado sempre oportunamente.

Tem a palavra V.Exa., Senador Eduardo Gomes.

O SR. EDUARDO GOMES (MDB - TO) - Sra. Presidente, inicialmente, quero agradecer ao Deputado Daniel Almeida,
com quem tenho excelente relação de trabalho. Conhecemos a sua história e é evidente que levarei em consideração todas
as observações para que melhoremos as condições de debate nesta Comissão das matérias pertinentes ao Orçamento...

O SR. HUGO LEAL (PSD - RJ) - Sra. Presidente, eu gostaria de fazer uma questão de ordem. É só para citar o Senador
Eduardo Gomes e V.Exa., como autor do requerimento que foi agora retirado. Eu acho que este pronunciamento é muito
importante, esta manifestação, e peço desculpas ao Senador Eduardo Gomes.

Sobre esse equilíbrio que V.Exa. na Presidência reafirmou, eu vou sugerir também que V.Exa. faça uma distribuição
mais equânime dos PLNs. Eu tenho absoluta certeza da competência e da capacidade do nosso Senador Eduardo Gomes.
Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas nós temos vários outros Senadores e Deputados que também têm competência
e capacidade semelhante para assumir as relatorias. Eu sei que em todos eles há interesse do Governo, e é natural que
seja assim, mas também defendo uma distribuição mais equânime dessas relatorias, com a salvaguarda dos Senadores
e dos Deputados.

Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Permitam-me, eu vou ter que responder, infelizmente, a questão
levantada pelo Deputado Hugo Leal.

O SR. EDUARDO GOMES (MDB - TO) - Sra. Presidente, se V.Exa. me permitir, para não causar polêmica, eu gostaria
de responder.

Primeiro, nós estamos saindo de um sistema híbrido. E eu queria deixar claro que, na passagem pelas relatorias recentes
em que a Comissão de Orçamento tinha as votações em Plenário, em 100% dos PLNs que relatei apresentei o relatório sem
nenhuma emenda admitida. Foi uma situação absolutamente extraordinária, que, por minha decisão, prefiro não relatar.
Então, eu queria dizer que a exemplo desses PLNs em que nós fizemos acordo para abrir o processo de restabelecimento
de votos nesta Comissão, os relatórios foram apresentados sem emenda. Mas eu entendo o que S.Exa. disse e de maneira
nenhuma me sinto constrangido, até porque já fui Relator Setorial diversas vezes na Comissão de Orçamento e Líder
de partido na Comissão de Orçamento, portanto entendo a responsabilidade de colocarmos todos os Parlamentares em
sistema de rodízio para que sejam Relatores.

Segundo, eu queria preservar a Presidente, pois entendo que isso foi fruto de acordo quanto à forma de votação, não quanto
ao mérito dos projetos. Senão, eu não estaria impedido, como Líder do Governo, como estou, de colocar, em exercício da
avaliação do PLN, um relatório sem emendas, praticamente, a não ser aquelas vindas originalmente no projeto.

Sra. Presidente, só para evitar discussões e preservar aqui a lisura de V.Exa. nesse processo, eu queria dar essas explicações
que são pertinentes e vêm de um processo de negociação de Lideranças. Mas concordo com o Relator-Geral Deputado
Hugo Leal. E também tenho explicado isso aos Líderes partidários quando tenho oportunidade.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Se V.Exa. não tivesse concordado, logicamente, por uma questão
até de comodidade do trabalho, eu estaria apreciando as palavras de V.Exa. para dizer que eu concordo com elas, pura e
simplesmente, mas não posso fazê-lo, porque foi feita a mim a solicitação de que eu distribuísse melhor as relatorias.

Deputado Hugo Leal, além de ser nosso companheiro, V.Exa. é um querido amigo. Peço a V.Exa. que, por favor, observe,
quando as relatorias foram distribuídas, quantos Parlamentares fizeram parte delas. De dez projetos, V.Exa. relatou dois,
não apenas por ser um Senador brilhante, mas também por ser Líder.

Havia um contencioso de compromissos nesta Comissão que não foram levados a termo com os Estados que todos
aqui representamos. Portanto, ninguém seria melhor... Eu, recém-chegada, num Orçamento... Sua feitura levou 3 meses.
O Orçamento nunca foi feito nesta Casa dessa maneira. Então, muitos compromissos, muitas emendas que não foram
respeitadas foram compromissadas pela figura do Líder. E o Líder, melhor do que ninguém, pode falar para dentro do
Governo e tentar pacificar esse cenário, que não era um bom cenário.
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Foram atribuídas relatorias ao Deputado Hugo Leal, à Deputada Soraya, ao Deputado Guimarães e a vários outros
Parlamentares, e o Líder Eduardo se dispôs a assumir como Relator. Nós fomos até ele — e o Governo também — solicitar
que ele resgatasse uma credibilidade que estava indo embora desta Comissão. Esse é o grande papel que ele está assumindo
neste momento.

Eu queria deixar essas palavras não conflituosas, mas de esclarecimento. Tenho certeza de que o Deputado Hugo prestou
muito atenção a elas.

Tem a palavra o Senador Eduardo Gomes.

O SR. EDUARDO GOMES (MDB - TO) - Sra. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, boa tarde.

Passo a ler o relatório

"Trata-se do Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 20, de 2021, que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, em favor de diversos Órgãos do Poder Executivo e de Encargos Financeiros da União, crédito suplementar no
valor de 2 bilhões, 84 milhões e 708 mil e 300 reais, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. (...)

O crédito em pauta tem por objetivo suplementar:

a) o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: Administração Direta e CONAB (...);

b) o Ministério da Economia: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — IBGE (...);

c) o Ministério da Educação: Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Complexo Hospitalar e de Saúde da Universidade
Federal do Rio de Janeiro; e Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (...);

d) o Ministério da Justiça e Segurança Pública: Administração Direta (...);

e) o Ministério de Minas e Energia: Indústrias Nucleares do Brasil S/A (...);

f) o Ministério da Saúde: Fundo Nacional de Saúde (...);

g) o Ministério da Infraestrutura: DNIT (...);

h) o Ministério da Defesa: Fundo Naval (...);

i) o Ministério do Turismo: Administração Direta (...);

j) o Ministério da Cidadania: Administração Direta e Fundo Nacional de Assistência Social (...);

k) os Encargos Financeiros da União: Fundo de Garantia à Exportação (...).

No prazo regimental, foram apresentadas 42 emendas ao projeto de lei, sendo que, ainda dentro do prazo, o Autor da
Emenda nº 24 solicitou a retirada de sua proposição. O Autor da Emenda nº 42 solicitou a alteração da sua proposição,
porém já fora do prazo de apresentação de emendas, motivo pelo qual, infelizmente, nós nos vemos impossibilitados
regimentalmente de acatar o seu pedido."

É o relatório.

II. Análise

"(...) As Emendas nºs 1, 4 e 9 não devem ser admitidas por proporem que recursos sejam destinados a programas
inexistentes na LOA de 2021.

Na mesma linha, as Emendas nºs 21, 22, 33, 34 e 39 ocasionam aumento no valor original do projeto, admitindo apenas
no caso de erros e omissões, o que não é o caso das referidas emendas.

Por essa razão, indica-se sua inadmissão.

No que tange às Emendas nºs 7 e 18, observa-se que contemplam programação em unidade orçamentária não beneficiária
do crédito, devendo ser inadmitidas (...)

Por fim, com relação ao mérito, somos pela rejeição das Emendas nºs 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20,
23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 42 e 43.

III. Voto do Relator

Diante do exposto, o nosso voto é no sentido de que o PLN nº 20, de 2021, atende os preceitos constitucionais e de
juridicidade que devem orientar sua adoção.

Quanto às emendas apresentadas, entendemos que devam ser declaradas inadmitidas (...) as Emendas nºs 1, 4, 7, 9, 18,
21, 22, 33, 34 e 39.
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Por fim, com relação ao mérito, votamos pela rejeição das Emendas nºs 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 42 e 43; e pela aprovação do PLN nº 20, de 2021, na forma
proposta pelo Poder Executivo."

É o relatório, Sra. Presidente, Srs. Parlamentares.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Lido o relatório, em conformidade com o disposto no § 2º do
art. 146 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, declaro inadmitidas as Emendas nºs 1, 4, 7, 9, 18, 21, 22,
33 e 34, indicadas pelo Relator no seu voto.

O relatório está em discussão.

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Presidenta, por favor, eu gostaria de usar a palavra brevemente.

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

O SR. JOSÉ GUIMARÃES (PT - CE) - Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Parlamentares, quero registrar que nós da Oposição
fizemos um acordo para aprovar esse PLN.

Nesse projeto há uma obra muito importante para o meu Estado, o Ceará. Trata-se da adequação do trecho rodoviário de
Caucaia que dará acesso ao Porto do Pecém.

O Brasil conhece a importância estratégica do Porto do Pecém, no Ceará, que é vital para a economia, devido ao seu
impacto no PIB e na geração de emprego e renda. Para V.Exas. terem uma ideia, no Complexo Industrial e Portuário do
Pecém foi instalada uma Zona de Processamento de Exportação — ZPE, e as empresas que se instalaram lá estão gerando
15 mil empregos diretos no Estado. O Governador Camilo Santana está dotando toda a área de uma infraestrutura invejável.

O problema era essa BR. Portanto, fazer essa adequação é muito importante, porque vai permitir o acesso ao porto com
tranquilidade. As obras de infraestrutura que o Governador Camilo Santana está fazendo também são muito importantes.
Tudo isso alavanca o nosso Estado, Senador Eduardo Gomes.

Eu quero agradecer a todos que participaram das conversas para a aprovação desse importante PLN, que tem muito mérito,
principalmente no que diz respeito ao meu Estado, o Ceará.

Muito obrigado, Presidenta.

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

O SR. HILDO ROCHA (MDB - MA) - Cumprimento a Sra. Presidente Rose de Freitas, as Sras. Deputadas e os Srs.
Deputados, as Sras. Senadoras e os Srs. Senadores.

Cumprimento também o Relator Senador Eduardo Gomes, que, num esforço gigantesco, conseguiu apresentar o relatório.
Logicamente, o texto não é aquele que nós desejávamos, mas é o possível, tendo em vista o acordo que foi construído
para rever alguns cancelamentos que foram encaminhados.

É bom que se deixe claro que esses cancelamentos não foram feitos pelo Relator. Eles vieram na proposta original, no
PLN encaminhado pelo Executivo. Eu lamento esses cancelamentos feitos pelos técnicos do Ministério da Economia, que
não levaram em consideração todo o esforço de Deputados e Senadores que estiveram na Comissão anterior, na Comissão
que elaborou esse projeto de lei orçamentária, que é a lei que está em execução. Eu não participei da Comissão anterior,
mas fico sentido por saber que, apesar do esforço feito por Senadores e Deputados para destinar recursos aos seus Estados
e às suas cidades, tudo tenha sido cancelado de uma hora para outra. Eu sei que eles ficam chateados, e isso é muito triste.
Eles já estavam contando com os recursos, que já faziam parte do Orçamento da União.

Entretanto, agora o DNIT vai ter recursos orçamentários para continuar a executar obras de grande importância para o
povo brasileiro. Duas dessas obras rodoviárias são fundamentais para o Maranhão.

Uma delas é a duplicação da travessia urbana da cidade de Imperatriz, que é a segunda maior cidade do Estado do
Maranhão. O Governo Federal não está colocando dinheiro novo nesse PLN, está apenas corrigindo o que ele errou lá
atrás. Nós da bancada do Maranhão já havíamos destinado recursos da emenda impositiva de bancada para que fosse feita
na cidade de Imperatriz essa obra, que ainda está na fase inicial. O custo dela é de duzentos e poucos milhões de reais, e
existe pouco recurso para sua conclusão. Então, esse aporte que está sendo feito possibilita que até o final do ano se possa
fazer mais 2 quilômetros de pavimentação na BR-010.

A outra obra, que beneficia tanto o Maranhão quanto o Piauí, é executada na BR-226, no trecho em Timon, vizinho a
Teresina. É preciso que seja feita a travessia naquele Município, porque da forma como era... A obra já está sendo feita,
e com bom andamento, tirando o trânsito de dentro da cidade, o que é importante. E não havia recurso para isso também.
Essa complementação que vem agora com o PLN ajuda a dar continuidade a essas obras.
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Fica aqui o nosso compromisso de rever com o Governo os cortes feitos, principalmente na área da reforma agrária. As
pessoas podem pensar que esse dinheiro é para desapropriar terra. Ele não é para desapropriar, é para levar melhores
condições e políticas públicas para onde já há área desapropriada, para onde já há projeto de assentamento, para as famílias
que moram nessas áreas. Quando foi feita essa reforma agrária e as pessoas foram colocadas lá, havia o compromisso de
lhes dar água, luz, estrada, energia, escola, educação, saúde. O povo foi para lá contando com isso, e acaba que o Governo
brasileiro... Aqui eu não estou falando de Presidente da República A ou B. Eu estou dizendo que o Governo brasileiro tem
um compromisso com essas famílias. Cortar dinheiro significa dizer que esse compromisso vai ser postergado.

Parabenizo mais uma vez o Relator Senador Eduardo Gomes.

Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Tem a palavra o Senador Wellington Fagundes.

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT) - Sra. Presidente, primeiro, eu gostaria de dizer ao Senador Esperidião
Amin que retirei a minha emenda. Quero que ele compreenda que todos os catarinenses que foram para o Mato Grosso
ficaram ricos. Então, eles também têm que nos ajudar lá no Mato Grosso...

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP - SC) - O problema é que a riqueza ficou lá. (Risos.)

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT) - Eles têm que nos ajudar a escoar a produção, para dar sobrevida aos
nossos catarinenses.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PP - SC) - Ou seja, nós exportamos gente para produzir riqueza no seu Estado. Ainda
não estamos cobrando royalty.

O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PL - MT) - Mas se eles produzirem lá e não puderem arrancar a safra, se não
puderem levar a safra para os portos, eles vão empobrecer.

Quero parabenizar o Senador Eduardo Gomes pelo relatório e fazer um alerta.

Senador Eduardo, V.Exa. é o Líder do Governo aqui. Precisamos fazer um trabalho mais forte junto ao Governo,
principalmente junto ao Ministério da Infraestrutura. Os recursos são extremamente escassos para fazer a manutenção das
nossas estradas este ano, em todo o Brasil. Nós temos que apoiá-lo, para que realmente consigamos convencer a equipe
econômica e o Ministro Tarcísio. Vemos o General Santos Filho tendo dificuldade de administrar recursos mínimos,
infelizmente.

Não podemos voltar a fazer operação tapa buracos no Brasil. Fazer uma operação tapa buracos significa a desmoralização
do Governo e, claro, de todos nós da classe política.

Sra. Presidente, quero comentar sobre alguns recursos que foram alocados para meu Estado dentro do relatório. Destaco
a adequação do trecho rodoviário entre Rondonópolis, Cuiabá e Posto Gil, na BR-163. Esse era o trecho em que havia
mais acidentes frontais no Brasil. Felizmente, a duplicação está sendo concluída, e o número de acidentes diminuiu em
mais de 90%. O Brasil é o campeão de acidentes nas estradas, com mais de 40 mil mortes por ano. Eu luto pela duplicação
do trecho entre Rondonópolis e Cuiabá até Posto Gil, e depois, claro, quando houver a concessão, até Sinop. Eu registro
aqui a importância desse recurso.

Senador Eduardo, eu também quero lhe agradecer o recurso destinado à construção do contorno rodoviário de Barra do
Garças. Esse recurso vai permitir a conclusão dessas obras no Estado do Mato Grosso, e eu venho lutando há muitos anos
para isso. Estivemos há poucos dias em Barra do Garças, junto com o Ministro, testemunhando essa obra que contempla
três cidades, em dois Estados. Essa estrada é importante também para o escoamento da produção.

Eu ainda cito a construção do trecho rodoviário em Uruaçu, na divisa de Goiás com Mato Grosso, na BR-080. Lá está
sendo construída uma ponte que vai garantir o escoamento da produção daquela região.

Também menciono a construção do trecho rodoviário da divisa entre Pará e Mato Grosso até Santarém, na BR-163. Essas
obras serão realizadas no Pará, mas são extremamente importantes, porque vão escoar toda a produção de Mato Grosso.

Estamos aqui para agradecer, porque esses recursos são fundamentais para que continuemos produzindo e ajudando o
Brasil.

Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Tem a palavra o Deputado Bosco Costa, último inscrito.

Em seguida, vou conceder a palavra ao Relator.
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O SR. BOSCO COSTA (PL - SE) - Sra. Senadora Presidente desta Comissão, serei breve.

Senador Eduardo, parabenizo V.Exa. por esse relatório. Na mesma linha dos demais Deputados e Senadores que usaram
a palavra, aproveito esta oportunidade para falar do meu Sergipe, que também é o Estado de V.Exa. e de seu pai, que
é de Estância.

Senador e Líder do Governo Eduardo Gomes, nos últimos anos, nos últimos Governos, a BR-101, que liga o Rio Grande
do Sul ao Rio Grande do Norte, foi esquecida no nosso Estado. O primeiro trecho no Nordeste a ter a duplicação da
BR-101 iniciada foi o de Aracaju a Laranjeiras, e já se vão 28 anos.

Senadora, quem sai hoje de Natal, no Rio Grande do Norte, chega a João Pessoa, na Paraíba, com a BR-101 pronta; quem
sai de João Pessoa chega a Recife com ela pronta; quem sai de Recife chega a Maceió com ela pronta; quem sai de Maceió
chega à divisa do Rio São Francisco com ela praticamente pronta. Há um pequeno trecho em São Miguel dos Campos,
em Alagoas, com problemas relacionados aos índios. O trecho que vai de Cristinápolis, na divisa de Sergipe com a Bahia,
até Esplanada também está pronto. O trecho de Esplanada até Feira de Santana está sendo concluído.

Lamentavelmente, no nosso Estado, onde foi iniciada a duplicação da BR-101, a obra está paralisada no trecho norte,
de Aracaju a Propriá, porque a empresa a abandonou. O Ministro Tarcísio tem feito um grande esforço no Brasil, mas
estão destinados apenas 30 milhões de reais para a conclusão do trecho norte, o que é muito pouco. E o trecho sul, que
vai de Estância a Cristinápolis, orçado em mais ou menos 500 milhões de reais, também está paralisado, sem previsão
ou perspectiva de início de obra.

Eu faço esse apelo a V.Exa. e ao Governo Bolsonaro, para que se lembrem do nosso Sergipe. Não é justo que os outros
Estados tenham concluído toda a duplicação, enquanto a duplicação está parada em Sergipe, que foi o primeiro Estado
a iniciar essa obra.

Senadora, muito obrigado pela paciência de V.Exa., que é sempre gentil e companheira.

Senador, faço esse registro a V.Exa., que é Líder do Governo.

Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Tem a palavra o Sr. Relator Eduardo Gomes.

O SR. EDUARDO GOMES (MDB - TO) - Sra. Presidente, Srs. Parlamentares, agradeço as palavras e as observações.

Esta reunião da Comissão de Orçamento é o início de uma grande tarefa de ajustes e buscas por saídas para as obras
prioritárias de todos os Estados.

Deputado Bosco Costa, V.Exa. falou da BR-101, que assim como a BR-235, que une Tocantins a Sergipe, tem um trecho
que aguarda a contratação de projeto — ela também está paralisada no meu Estado. Ambas são obras muito importantes
para o País.

Sra. Presidente, passo à leitura da complementação do voto no relatório do PLN 20/21, apresentado na CMO.

"Altere-se o parecer na inadmissibilidade da Emenda nº 7, para aprová-la no mérito.

Voto do Relator.

Diante do exposto, o nosso voto é no sentido de que o PLN nº 20, de 2021, atende os preceitos constitucionais e de
juridicidade que devem orientar a sua adoção.

Quanto às emendas apresentadas, entendemos que devam ser declaradas inadmitidas, conforme os arts. 15, inciso XI; 109,
inciso I, e 146 da Resolução nº 1, de 2006, do Congresso Nacional, as Emendas nºs 1, 4, 9, 18, 21, 22, 33, 34 e 39).

Por fim, com relação ao mérito, votamos pela rejeição das Emendas nºs. 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23,
25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42 e 43, e pela aprovação do PLN nº 20, de 2021, na forma do substitutivo
apresentado, em decorrência do acolhimento das Emendas nºs 7, 8 e 26.

Sala das Comissões, 7 de outubro de 2021."

Esta é a complementação do voto, Sra. Presidente.

Muito obrigado, Sra. Presidente e Srs. Parlamentares.

A SRA. CAROLINE DE TONI (PSL - SC) - Pela ordem, Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Concedo a palavra, pela ordem, à Deputada Caroline de Toni.

A SRA. CAROLINE DE TONI (PSL - SC) - Boa tarde a todos.
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Estou entrando em voo, mas, antes, eu gostaria de informar que fiz dois destaques ao parecer do Senador Eduardo Gomes,
que são os Destaques nºs 33 e 34. No entanto, eu gostaria de reconsiderar a apresentação e pedir a retirada desses dois
destaques que fiz ao parecer, ao relatório.

Requeiro, então, a retirada dos Destaques nºs 33 e 34.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Agradeço à Sra. Deputada, desejando-lhe um bom voo.

Estão, portanto, retirados os Destaques nºs 33 e 34.

Deputada Soraya, V.Exa. gostaria de fazer uso da palavra?

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

Eu queria, primeiro, parabenizar o Senador Eduardo Gomes.

Senadora Rose de Freitas, V.Exa. é do Espírito Santo, assim como eu, e fazemos parte de uma bancada bem coesa. A
principal obra estruturante no Estado do Espírito Santo consome todos os anos, não desta bancada, mas da anterior também,
mais de 50%... (falha na transmissão).

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Deputada, nós estamos com dificuldade de ouvi-la.

A SRA. DRA. SORAYA MANATO (PSL - ES) - Ah, é que estou num lugar ruim mesmo.

Eu quero parabenizar mais uma vez a bancada capixaba por todo seu empenho em relação à principal obra estruturante
do Estado do Espírito Santo.

Um abraço a todos.

A SRA. PRESIDENTE (Rose de Freitas. MDB - ES) - Está encerrada a discussão.

Passamos à votação.

Em votação o relatório.

A complementação de voto, sem os destaques, está em votação na representação da Câmara dos Deputados.

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

Aprovada.

Em votação na representação do Senado Federal.

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

Aprovada.

Agradeço a presença do Sr. Relator e de todos os presentes.

Sr. Relator, agradeço o trabalho de V.Exa., que foi feito por meio de grande debate com o Poder Executivo.

Declaro encerrada a presente reunião, lembrando a todos que nós temos sessão do Congresso Nacional, que já se iniciou.

Está encerrada a presente reunião.
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