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SR. PRESIDENTE DEPUTADO LULA MORAIS (PCdoB): Boa tarde senhoras, senhores, telespectadoras, 
telespectadores da TV Assembleia e ouvintes da FM Assembleia.  
 Estamos dando início a uma audiência pública na Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação da Assembleia 
Legislativa, provocada no bom sentido que fomos pelo Deputado Federal Danilo Fortes que representa o Estado do Ceará 
através da legenda do PMDB que solicitou tendo em vista ser o relator da Lei de Diretriz Orçamentária que está sendo 
discutida no Congresso Nacional, realizar esse seminário, essa audiência aqui na Assembleia Legislativa em que possibilite 
a que os nossos segmentos presentes a essa audiência possa contribuir, sugerir ao aprimoramento da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias.  
 Sabemos nós que o tripé do sistema fiscal e orçamentário do Poder Público no Brasil hoje é com base em três 
importantes Leis: a Lei do Plano Plurianual que é aprovada no primeiro ano da gestão de cada executivo. E a cada ano a Lei 
de Diretriz Orçamentária que serve para pavimentar e definir que programas para políticas públicas deverão ser 
implementadas no nosso País. Os recursos para aplicação destes programas virão exatamente na Lei Orçamentária anual 
que será apresentada no segundo semestre ao parlamento brasileiro. No caso qualquer recurso para se definir no orçamento 
só poderá acontecer se estiver previsto na Lei de Diretriz Orçamentária, ou seja, se estiver escrito que programa deva ser 
constituído e, portanto destinado os recursos para este programa. É pré-requisito para a Constituição da Lei Orçamentária 
anual a aprovação da Lei de Diretriz Orçamentária. É exatamente isso que estaremos discutindo e conversando. 
 Aproveitando convidar o Deputado Sérgio Aguiar, o nosso Secretário Geral da Assembleia Legislativa para fazer 
parte da nossa Mesa que está exatamente deputado dando início ao processo de discussão da LDO, Lei Orçamentária da 
União para o ano de 2014. Tendo em vista essa apresentação, esse preâmbulo eu quero passar a palavra se o Deputado 
Sérgio Aguiar, desejar antes de passar para o Deputado Federal Danilo Fortes. Esteja à vontade!  
SR. DEPUTADO SÉRGIO AGUIAR (PSB): Obrigado Deputado Lula Morais, nosso Presidente da Comissão de 
Orçamento. Meu caro Danilo Fortes, Deputado Federal dos mais interessados na causa justa que é o desenvolvimento do 
Ceará. Sua excelência tem agora esse importante trabalho e o desafio de ser o relator da LDO. Com isso mostrar também 
para que o Estado do Ceará possa ser melhor aquinhoado com recursos do orçamento geral da União. Cumprimento o Vice-
Prefeito de São Gonçalo do Amarante, meu caro amigo Avelino Forte e saúdo a todos vocês. Tem alguns prefeitos que 
passaram pelo meu gabinete, não entendi como é que não chegaram ainda até aqui, vinham até aqui para prestigiar também 
esse evento.  

Nós temos essa perspectiva de cada vez mais procurarmos fazer com que os investimentos do Governo Federal 
para o Estado do Ceará sejam colocados de uma maneira bastante firme e com o propósito de cada vez mais fortalecer o 
desenvolvimento. Chega aqui, e se coloca o nosso grande Deputado Roberto Mesquita amigo aqui da Comissão de 
Orçamento e Finanças. Quero desejar ao Deputado Danilo Forte nessa espinhosa missão que sem dúvida nenhuma, servirá 
para mostrar a competência que ele tem em representar o Ceará em Brasília principalmente sendo deputado federal de 
primeiro mandato, mas que já se destaca, já disputa com relação ao trabalho que vem sendo executado nas mais variadas 
lutas pelo Estado do Ceará. E agora tendo a confiança do seu Partido para representá-lo numa relatoria de uma das peças 
mais importantes que existe no planejamento econômico da Nação. 

Então, dito isso quero desejar uma boa reunião a todos. Aqui em nome também do Presidente da Mesa Diretora 
Deputado José Albuquerque que não pode estar conosco tendo em vista que nós temos hoje a luta pela refinaria. E o evento 
desta tarde é no Município do Crato que iniciar-se-á agora às 16 horas. Um abraço a todos.  
SR. PRESIDENTE DEPUTADO LULA MORAIS (PCdoB): Obrigado, Deputado Sérgio Aguiar.  
 O Deputado Roberto Mesquita desejaria dar uma palavra!  
SR. DEPUTADO ROBERTO MESQUITA (PV ): Senhor Presidente Deputado Lula Morais e Senhor Deputado Sérgio 
Aguiar. Queria cumprimentar e saudar o Deputado Federal Danilo Forte que orgulha a todos os cearenses pelo trabalho 
incessante em prol do Estado do Ceará na Câmera Federal. E o destaque de ser no primeiro mandato já o relator da Lei de 
Diretriz Orçamentária. Queria cumprimentar todos que aqui se encontram, o ex-Deputado Avelino Forte. E dizer da 
importância que tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias sendo ela uma das peças mais importantes das Casas Legislativas. A 
Lei de Diretrizes Orçamentárias é mãe da Lei Orçamentária Anual. E é nela onde os parlamentares podem colocar a sua 
digital. Daí a importância de termos hoje nós cearenses, um nordestino à frente da relatoria como relator da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, também um senador como presidente da Comissão de Orçamento o Senador Lobão.  

Espero que a Lei de Diretrizes Orçamentárias que irá dar as diretrizes da Lei Orçamentária Anual que vai fazer 
com que as políticas a serem implementadas no ano de 2014 no Brasil sejam feitas com o cuidado de se levar em conta as 
desigualdades regionais, com o cuidado de se levar em conta os grandes problemas que afligem a Nação, notadamente os 
problemas que vem surgindo nos últimos tempos e que as multidões hoje nas ruas cobram dos Parlamentos, cobram das 
autoridades.  

É com muita alegria que participo dessa audiência pública que faz parte da elaboração da Lei de Diretriz 
Orçamentária, cumprimentando o relator por escolher a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará como palco dessa 



ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, PARA DEBATER O PLN 2/2013 CN - DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO 
DA LEI ORÇAMENTÁRIA DA UNIÃO PARA 2014, REALIZADA NO AUDITÓRIO (COMPLEXO DAS COMISSÕES TÉCNICAS), EM 20 DE JUNHO DE 2013. 

2 

 

audiência pública, fazendo com que nós possamos sugerir alguma política a ser colocada na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. E também com essa política a ser implementada, nós vermos a Lei Orçamentária Anual contemplando 
aquilo que foi discutido na audiência pública.  

A Presidência da Assembleia representada pelo presidente da Assembleia que nesse momento também.... 
SR. DEPUTADO SÉRGIO AGUIAR (PSB): ... Deputado Roberto Mesquita me permita só um aparte? 
SR. DEPUTADO ROBERTO MESQUITA (PV ): Pois não!  
SR. DEPUTADO SÉRGIO AGUIAR (PSB): Eu acabei de dizer que o nosso presidente está se deslocando para o Crato, 
em virtude da luta pela refinaria. E eu tinha terminado de falar. Foi suspenso lá no Crato? Só para reparar aqui que eu dei 
uma informação que foi a que chegou ao meu conhecimento por parte do gabinete da presidência.  
SR. DEPUTADO ROBERTO MESQUITA (PV): Eu não tenho a menor dúvida que também está aqui o presidente como 
um dos que carrega nas suas costas a bandeira da implantação da refinaria de pedir ao relator para que na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias que contempla investimentos na Petrobrás não esqueça de abrigar recursos para que nós possamos ver esse 
sonho dos cearenses realizado.  
 Senhor presidente eu desejo que a Lei de Diretriz Orçamentária aprovada pelo Congresso contemple o maior 
número de propostas que venham a atender as desigualdades regionais. Eu já ouvi fala de Vossa Excelência preocupado 
com a questão dos municípios. Sabe Vossa Excelência que os municípios do nordeste, em especial e do norte vive de pires 
na mão. Nós temos que discutir com muita urgência, e isso clama as ruas um novo pacto federativo. Nós temos cada vez 
uma maior concentração de recursos por parte da União e municípios onde as pessoas vivem e as políticas precisam ser 
implementadas de pires na mão. E os senhores deputados federais muitas vezes impotentes para mudar essa realidade. 
Impotentes para fazer com que o orçamento seja feito de forma impositiva, vê aquilo que as suas Leis feitas através do 
orçamento, através de Emendas não serem aplicadas. 
  Porque se dá a importância a Lei de Diretriz Orçamentária, mas ao mesmo tempo se permite que a Presidenta da 
República possa fazer com que aquele orçamento seja redistribuído, desvincule receita, altere aquilo que vem da vontade 
do povo representada por esse Parlamento. Então, para lhe parabenizar Deputado Danilo Forte dizer do orgulho que tenho 
de ser seu conterrâneo, do orgulho que tenho de ver o trabalho que Vossa Excelência realiza na Câmara Federal. E dizer 
que temos a certeza que como conterrâneo seu teremos políticas implementadas na LDO que virão a atender os interesses 
do povo do Ceará.  
SR. PRESIDENTE DEPUTADO LULA MORAIS (PCdoB): Obrigado, Deputado Roberto Mesquita. 

Incorporou-se também a nossa Mesa para a honra da Comissão e de todos nós, o Presidente da Assembleia o 
Deputado José Albuquerque que veio prestigiar essa importante reunião com vistas ao interesse do Brasil e interesse do 
nosso Estado.  

Deputado José Albuquerque, presidente, por favor! 
SR. DEPUTADO JOSÉ ALBUQUERQUE (PSB): Em primeiro lugar eu gostaria de agradecer o Presidente da Comissão 
de Orçamento Deputado Lula Morais que tão bem vem conduzindo os trabalhos dessa Comissão em todas as reuniões, 
todos os seus membros, e em nome de todos os outros membros gostaria em nome do Deputado Sérgio Aguiar e Deputado 
Roberto Mesquita. 
 Gostaria também de agradecer ao nosso Deputado Federal cearense Danilo Forte que sem dúvida nenhuma é uma 
honra para todos nós. Ele no comando dessa LDO, poderá sem dúvida nenhuma ajudar muito não só o Ceará, mas o Brasil 
inteiro. E para nós é uma satisfação Deputado Federal Danilo Forte tê-lo aqui na nossa Casa, hoje nesse debate que será 
importante não só para ouvir todos os cearenses, mas para todo o País. E desejar boas vindas e um bom trabalho para todos. 
Muito obrigado.  
SR. PRESIDENTE DEPUTADO LULA MORAIS (PCdoB): Muito obrigado presidente.  
 Deputado Danilo Forte, antes de passar para Vossa Excelência, eu quero dizer da satisfação da Comissão de 
Orçamento da Assembleia Legislativa recebê-lo como relator da matéria. O Danilo Forte, no tempo que eu tinha cabelo e 
era preto, e ele a cabeleira era também já tão bonita quanto essa, fazíamos Movimento Estudantil na Universidade. Ele 
diretor da UNE, eu diretor do Centro Acadêmico da Medicina 12 de maio, e fazíamos parte daquele período em que 
reconstruímos a União Nacional dos Estudantes. De lá para cá muitas lutas, muitas vitórias e muitas conquistas. Danilo 
Forte, ontem eu estive na manifestação aqui em Fortaleza de corpo, alma e careca, tudo junto, e lá presenciei o espírito 
daquela moçada se manifestando.  
 E me fez lembrar aquele período das Diretas Já que nós estávamos juntos naquela luta com toda aquela energia. 
Fez-me lembrar o período do impeachment do Collor. Fez-me lembrar a campanha do próprio Tancredo Neves para a 
Presidência da República através do colégio eleitoral. Formas, que me fizeram lembrar a campanha do Lula, em 89. São 
manifestações de forma muito cívica e muito importante no sentido de mudar, no sentido de fazer avançar. E todas as 
reivindicações que ali estão postas, pela população, pelos jovens, por quem se manifesta, na hora que você lê o cartaz, na 
hora que você vê a fala, a palavra de ordem, ela está voltada exatamente para o orçamento. É exatamente o clamor da 
população olhando para o orçamento.  
 Porque quando ela pede mais saúde, quando ela pede mais educação, mais investimento na segurança, quando ela 
pede mais investimentos na política pública para a juventude, ela está olhando para o orçamento. Quando ela diz que o 
gasto da Copa não deveria acontecer para aplicar aqui na saúde, ela está falando do orçamento. Então, nós estamos 
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discutindo a diretriz ou as diretrizes que irão nortear o orçamento no próximo semestre que é a Lei Orçamentária Anual. No 
próximo semestre a Lei Orçamentária que  vigorará para o próximo ano em 2014.  
 Então, é esse o momento em que o Legislativo ou os Legislativos do Brasil estão todos discutindo dentro da sua 
respectiva responsabilidade. Nós temos que buscar elaborar estes orçamentos ouvindo o clamor e essa voz da rua que está 
chegando até nós. Porque se não houver uma ausculta ou uma escuta concreta dentro desse objetivo sem dúvida nenhuma 
as manifestações irão ocorrer de forma mais contundentes e em outro rumo. E para completar ainda mais a nossa reunião 
acaba de chegar aqui o Senador Inácio Arruda que nós convidamos para compor também a Mesa, tendo em vista de ser 
também um Parlamentar do Estado do Ceará com a origem do Movimento Social como fomos nós, para exatamente 
discutir essas importantes diretrizes para o orçamento do nosso País. 

Portanto, eu vou passar a palavra para o nosso nobre Deputado Danilo Forte para dar início mais precisamente a 
apresentação da Lei a qual ele tem como responsabilidade a relatoria. Por favor, deputado federal! 
SR. DANILO FORTE (Deputado Federal): Obrigado Deputado Lula Morais Presidente da Comissão de Orçamento da 
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Obrigado a presença do Deputado Sérgio Aguiar, amigo e parceiro. Esse 
grande Companheiro Deputado Roberto Mesquita que também foi nosso contemporâneo Deputado Lula Morais na época, 
ele era estudante de engenharia na Unifor. Agradeço a presença do nosso Presidente da Casa Deputado José Albuquerque 
que nos cedeu esse espaço para esse debate. E a esse amigo, irmão, grande defensor da causa pública no Estado do Ceará, 
no Senado da República de origem popular. 
  Ontem, nós estávamos indo para o Castelão, e agora o Mata Galinha hoje urbanizou-se, uma das belas avenidas 
aqui de Fortaleza Alberto Craveiro está pronta, para alegria de toda a população lá do famoso Mata Galinha o bairro de 
origem do nosso querido e amigo Senador Inácio Arruda. Senhoras e senhores, Avelino Forte Filho, meu irmão, Vice-
Prefeito de Gonçalo, Dr. Germano Fonteles Superintendentr da Funasa (Fundação Nacional de Saúde) no Estado do Ceará 
e demais participantes desse debate.  
 A nossa preocupação em fazer essa audiência pública, estimulada inclusive pelo Senador Inácio Arruda e pelos 
demais colegas companheiros da Bancada Federal do Estado do Ceará em Brasília é no sentido de buscar aproximar essa 
que é tão importante demanda da sociedade brasileira é a principal responsabilidade do Congresso Nacional que é 
exatamente o orçamento. O orçamento público, é sem sombra de dúvida a peça mais importante gestada pelo Congresso 
Nacional no sentido exatamente de buscar através da normatização dos orçamentos os recursos necessários para suprir as 
deficiências, as vontades e as necessidades de investimento do País, e ao mesmo tempo dar à população a transparência, a 
fiscalização da origem e do destino desses recursos.  
 E quando nós fomos imbuídos da tarefa de relatar a Lei de Diretriz Orçamentária é exatamente buscando fazer 
com que, primeiro, houvesse o maior possível aproximação entre a vontade do cidadão e da cidadã, entre o homem comum 
que hoje voltam as praças públicas no Brasil como um todo, principalmente liderada por uma juventude aguerrida no 
sentido de dizer que quer se fazer presente na política nacional que quer ter uma presença firme e contundente nos destinos 
do País e quer participar da elaboração das políticas públicas.  
 O grande clamor hoje ainda difuso do Movimento Popular que estão nas ruas brasileiras é exatamente no sentido 
de dizer eu existo, eu estou presente, eu quero participar. E as minhas prioridades hoje se refletem pontualmente a partir da 
preocupação com o retorno da inflação simbolizada na questão do combate a carestia com o aumento das passagens de 
ônibus. Mas, nós vamos vendo a medida que o Movimento vai andando outras demandas que estão sendo colocadas no dia 
a dia como a questão da educação, o problema da saúde e o problema da segurança que hoje é um problema gravíssimo. 
Inclusive, numa pesquisa veiculada ontem, o problema da segurança ou da insegurança que nós vivemos hoje é o primeiro 
clamor social do Brasil de hoje, superando inclusive a saúde que sempre ano após ano vinha como a primeira preocupação, 
a primeira demanda da população em geral. 
  Hoje a primeira demanda no País inteiro é o problema da segurança. A violência financiada pelo tráfico e pelo 
tráfico de droga barata como é esse crack disseminou no Brasil inteiro uma necessidade de termos uma presença mais firme 
com relação a isso. E todas essas demandas passam necessariamente por uma política de investimento. Nós não vamos 
conseguir segurança pública, nós não vamos conseguir ter saúde, nós não vamos conseguir ter educação, se nós não 
tivermos um orçamento muito claro voltado para todas essas questões. 
 Então, no objetivo de fazer exatamente essa aproximação, essa cumplicidade entre o que é a demanda necessária 
da reivindicação popular e ao mesmo tempo de ter um papel indutor importante no que diz respeito ao orçamento público, 
porque como aqui foi já colocado pelo Deputado Roberto Mesquita, o Brasil que teve um alcance muito grande da 
superação de vários problemas, que tem uma democracia ainda muito incipiente, nós estamos num maior período 
democrático de toda a nossa história. Nós temos apenas 25 anos esse ano que fizemos a Constituinte cidadã de 88, dirigida 
e conduzida pelo brilhante ex-Presidente Ulysses Guimarães, essa constituinte representa hoje o período mais longo da 
democracia na nossa história.  
 E é exatamente por isso que a gente precisa ter na cidadania o ponto central, o epicentro das decisões políticas. E 
essa decisão política é exatamente buscando o quê? Buscando diminuir as desigualdades regionais. Nós temos o Brasil que 
faz foguete, nós temos o Brasil de primeiro mundo principalmente ali no entorno da grande São Paulo, mas temos o Brasil 
ainda na época do paleolítico com tribos indígenas isoladas que ainda não tiveram a presença da civilização moderna. 
Então, esse é um dos Brasis.  
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 E o papel do orçamento é também o papel de induzir a busca do equilíbrio, exatamente entre as diferenças 
regionais. Nós aqui no nordeste temos 1/3 da população brasileiro e respondemos apenas por 1/6, algo em torno de 15,4% 
da produção da riqueza nacional. E é porque tivemos um avanço muito grande no Governo do Presidente Lula para cá que 
foi exatamente quando se deu o maior espaço de inclusão social de todo o Brasil, mais de 32 milhões de brasileiros saíram 
da faixa de pobreza para um mercado de consumo. E, é exatamente essa nova classe média que tem acesso a esse mercado 
de consumo que quer se fazer presente no debate político do País hoje.  
 É por isso que ela está na rua dizendo: Eu existo e eu quero ir as ruas dizer o que eu preciso e o que nós 
precisamos. E é papel nosso como representante da população em geral, buscarmos exatamente concatenar, harmonizar 
essa demanda, esse desejo da sua peça orçamentária. Então, na indução da diminuição das desigualdades regionais nós 
podemos ver as diversas demandas que existem em cada região do País buscando exatamente ter esse equilíbrio.  
 Eu, agora na semana passada na discussão da votação do Fundo de Participação dos Estados, o Senador Inácio 
Arruda teve a oportunidade de votar lá no Senado da República, nós tivemos a preocupação de que enquanto as matérias 
tributárias forem sendo colocadas pontualmente, nós vamos ter muitas dificuldades em votá-las.  Ou nós juntamos todas as 
matérias tributárias, Fundo de Participação dos Estados, reequilíbrio e equalização com relação a alíquota do ICMS 
(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), a questão dos Royalties do petróleo, tudo num cesto só e faz uma 
política de compensação de valores ou nós vamos ter muitas dificuldades nessa votação.  
 É por isso que eu acredito que o próximo governo que se iniciará em 2015 a primeira tarefa que ele terá 
responsabilidade de conduzir na discussão política do País é exatamente uma reforma tributária, por menor que seja mais 
que dê condições para que os Estados e os municípios possam sobreviver. Porque hoje realmente no Brasil existem Estados 
que vivem únicos e exclusivamente de repasse do Governo Federal. Os Estados que eram territórios até a folha do 
pagamento de servidores hoje é absolvida pelo orçamento geral da União. Ou seja o Governo Federal paga professor, 
médico, serviço de saúde, segurança, bombeiro, nesses Estados que eram territórios até bem pouco tempo atrás, exatamente 
porque não tem capacidade geradora e recursos para abrigar essas demandas na máquina administrativa.  
 E por outro lado nós temos Estados que tem o acúmulo de recursos muito grande. Na discussão do royalties 
mesmo nós colocamos várias vezes que é inadmissível que quase que 70% dos royalties do Brasil hoje fiquem acumulados 
apenas no Estado do Rio de Janeiro. E que uma Cidade como Macaé no Interior do Rio de janeiro que tem algo em torno de 
800 mil habitantes ter recebido no ano passado 1 bilhão e 200 milhões de reais de referência aos royalties do petróleo. 
Enquanto nós temos municípios no Interior do Ceará que infelizmente, o Presidente Deputado José Albuquerque sabe 
muito bem disso, não tem condições de comprar uma ambulância para prestar um serviço para uma pessoa que está doente, 
um enfermo que precisa se locomover.  
 Então, dentro dessas preocupações de promover a transparência, de melhorar o controle, aumentar a fiscalização e 
dar eficiência ao orçamento é que nós estamos fazendo o planejamento para elaborar o relatório da Lei de Diretriz 
Orçamentária. Esse relatório tem um processo como colocou aqui o Presidente Deputado Lula Morais que começa no PPA 
(Plano Plurianual). Nós estamos na gestão Dilma, o PPA foi elaborado no ano de 2011 e tem vigência até 2015. Esse 
orçamento tem que estar encaixado dentro dessas preocupações do Plano Plurianual, o PPA. Através dessa interação agora 
nessa diretriz para o ano de 2014 que será fornecido pela Lei de Diretriz Orçamentária que é o lastro que vai fazer com que 
a Lei Orçamentária Anual a LOA, abrigue contabilmente todas as referências que a LDO assim colocar.  
 Então, as referências orçamentárias, os valores que são colocados na LOA, na Lei Orçamentária têm que 
corresponder a expectativa que está sendo colocada pela Lei de Diretriz Orçamentária que é uma Lei programática com 
relação a essa questão. A LDO tem uma base constitucional legal que é o artigo 165 a 169 da Constituição Federal e a Lei 
de Responsabilidade Fiscal que é uma Lei importante que veio exatamente o sentido de disciplinar a execução fiscal e 
financeira do País. Ela aprimorou exatamente a melhoria do gasto público. Hoje nós temos sensivelmente um gasto público 
mais eficiente, com maiores controles, porque o gestor, o responsável pela execução fiscal e financeira tem que 
corresponder a todo um normativo jurídico da Lei de Responsabilidade Fiscal. E nos seus artigos 4º, 9º e 14º está 
exatamente a base legal da Lei de Diretrizes Orçamentárias.  
 Nós temos que discutir as atribuições dessa LDO. E a principal atribuição dela que está colocada hoje é um espaço 
que nós estamos recuperando com relação ao orçamento em vigor em 2013 que foi votado na LDO do ano passado que é 
exatamente o Plano de Metas e Prioridades. O Brasil com o advento do Governo da Presidenta Dilma focou como plano de 
meta e prioridade apenas os programas inseridos no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e os programas 
inseridos no combate a miséria principalmente o Bolsa-Família e os programas relacionados a questão do combate da 
erradicação da pobreza no País. Mas, nós temos outros setores do Governo Federal que precisam de aporte financeiro e não 
podem ser destratados como prioridade. 
 Um País com as dimensões continentais que o Brasil tem, um País que disputa com a primeira potência do mundo 
a capacidade de ser o maior produtor do mundo de grãos, de alimentos. Um País que tem na agricultura a sua força 
expressiva com relação a construção da balança comercial não ter um PAC da agricultura, não ter uma prioridade voltada 
para a agricultura é uma coisa que precisa ser resgatada. E é por isso que nós estamos discutindo exatamente agora dentro 
da LDO forma de priorizar esses investimentos no setor da agricultura brasileira, da agropecuária porque nós também 
somos o maior produtor do mundo de carne suína e um dos maiores produtores de carne bovina, exatamente no sentido de 
que essa demanda econômica seja uma indução de Estado. E essa indução do Estado passa exatamente por essa priorização.  
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 Um País que tem esses eventos, como agora nós vivemos a belíssima festa ontem da Copa das Confederações aqui 
em Fortaleza foi uma festa maravilhosa lá no Castelão e que o mundo todo está olhando o Brasil de forma diferenciada, nós 
não temos uma política de prioridade de PAC do turismo. Então, nós precisamos fundamentar uma política voltada para 
priorizar as ações de turismo no País. Até porque hoje o nosso déficit da balança comercial com relação ao turismo 
brasileiro é astronômico. As pessoas estão viajando muito mais para fora e gastando muito mais fora do que a indução do 
turismo aqui dentro do País. E nós precisamos corresponder a todo esse cenário de belezas geográficas que o Brasil tem. O 
Brasil é um País lindíssimo.  
 Eu tive a oportunidade de conhecer é um dos lugares mais bonito do Brasil quando eu estava lá como presidente 
da Funasa que é o Bico do Papagaio que separa o Estado do Maranhão, do Tocantins e do Pará, é uma coisa inimaginável a 
beleza daquele lugar. E, eu tenho certeza que milhares de brasileiros poderiam também ter essa oportunidade, só que lá não 
tem aeroporto, lá não tem hotel. Quer dizer eu fui nas asas da Funasa. Mas por quê? Porque lá tinha tribo indígena na época 
que a Funasa fazia o acompanhamento, o atendimento a saúde indígena no País. Eu tive essa oportunidade de conhecer 
esses locais num Brasil tão maravilhoso. Então, por que nós não temos uma política voltada para isso? Por que não tem um 
investimento voltado exatamente dentro dessa priorização?  
 Nós estamos recuperando o anexo de metas e prioridades, inclusive já está constando dentro do relatório 
preliminar para que possamos inclusive buscar, acrescentar, adentrar dentro de um universo maior de prioridades para os 
investimentos da questão no País. Outra questão importante também que está colocada é a questão da atualização dessa 
legislação tributária. Nós temos um reclame muito grande porque o Brasil é um dos Países que tem a maior carga de 
impostos do mundo e que tem uma taxa de prestação de serviço muito aquém dessa demanda, desse custo, dessa tributação.  
 Eu gostaria de parabenizar e agradecer a presença do Prefeito de Tejuçuoca Valmar Bernardo, terra onde nasceu 
meu pai Avelino Forte.  
 Nós precisamos exatamente aprimorar esses conceitos com relação a essa base tributária muitas vezes perversa e 
altiva que precisa ser acompanhada de uma reciprocidade no que diz respeito ao investimento público, a prestação dos 
serviços e a garantia da execução dos investimentos principalmente nas obras estruturantes. Então, nós temos esse debate 
também que está colocado hoje.  
 Outra questão também importante no que diz respeito inclusive ao que o Deputado Roberto Mesquita colocou é a 
questão do fomento. O País hoje tem uma centralidade de fomento muito grande no BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social), que é um banco mais voltado, mais focado no crescimento do Sul e no Sudeste do 
País, e nós precisamos valorizar as instituições regionais. Eu tive a oportunidade como relator da Medida Provisória 396 
que foi a do Brasil Maior, aportar 4 milhões de reais para o aumento de capital do Banco do Nordeste do Brasil que é o 
maior instrumento de fomento da nossa região. Mas nós precisamos fortalecer essa Instituição.  

Nós precisamos dar condições para que ela possa ter uma efetividade mais presente na questão do fomento voltado 
para o crescimento regional, assim como o BAZA, o Banco da Amazônia, que na época nós colocamos 1 bilhão de reais 
também como aumento de capital do Banco da Amazônia exatamente dentro dessa preocupação. E a peça orçamentária 
também vai trazer esses questionamentos. Outro questionamento que também está colocado que está sendo muito cobrado.  
 Eu agradeço a presença dos vereadores de Itapajé, a Estelinha e o Ricardo Goes que estão chegando agora.  
 Que é exatamente no sentido do reclamo dos servidores. Há uma preocupação com relação ao crescimento da 
despesa no País. A máquina administrativa no Brasil está muito cara, ela é muito cara, muito grande e nós precisamos dar 
eficiência e dinamização a essa máquina. Mas por outro lado essa máquina tem um custo que vai exatamente à cima da 
tributação nacional. E existem distorções no que diz respeito até o próprio reconhecimento do Estado com relação aos seus 
servidores. Os servidores de funções iguais ganhando diferente, uns a mais e outros a menos, servidores do Estado 
ganhando gratificações diferenciadas para a mesma atividade.  

E aqui tem um exemplo claro do auxílio-alimentação que tem chegado muito demanda de servidores públicos 
porque a justiça paga de um jeito, o Executivo paga de outro jeito e o Legislativo paga de outra forma. E precisa de uma 
certa uniformidade, porque todas são pessoas, são trabalhadores, são homens e mulheres que tem as mesmas necessidades. 
Então, nós precisamos buscar equalizar também esse problema. E os riscos fiscais também que estão colocados que nós 
precisamos ter um debate mais claro sobre isso. Muito se fala de superávit primário. O que é o superávit primário? 
Superávit primário é exatamente a reserva de capital financeiro que se guarda todo ano para pagar os financiadores da 
dívida pública.  

Se a máquina é cara, se os investimentos são necessários e se o País precisa alavancar recursos ele precisa pagar os 
encargos dessa dívida pública que vai sendo gerada e amortizá-la também. Nós ficamos todos muito felizes quando 
pagamos o FMI (Fundo Monetário Internacional) que era uma pedra no sapato do desenvolvimento do País. Mas isso gerou 
por outro lado também uma necessidade de acolhimento desse recurso.  
 Deputado Mailson Cruz, muito obrigado pela sua presença. Junte-se a nós na Mesa Deputado Mailson Cruz.  
 Quer dizer, nós precisamos ter uma equação que o superávit primário não possa ser a principal prioridade 
orçamentária do País, porque se caracterizou de uma tal forma que o primeiro semestre o Governo Federal fica guardando 
os recursos dos investimentos, fica segurando os investimentos exatamente para não ter que ter despesa financeira. E esses 
recursos do superávit primário passaram a ser a primeira prioridade de resguardo com relação a esse pagamento, a esse 
cumprimento que é importante do ponto de vista do crédito, é importante do ponto de vista da credibilidade do País para 
alavancar investimentos, mas que hoje é de uma sangria muito grande.  
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Só para se ter uma ideia no ano de 2013 a expectativa nossa é pagar 230 bilhões de reais de superávit primário o 
que é uma soma muito grande de recurso que poderia inclusive ser destinados a outras demandas da sociedade brasileira. 
Então, a perspectiva para esse ano é 230 bilhões. E nós precisamos fazer esse debate de uma forma mais racional, 
exatamente para que as outras prioridades não se sintam diminuídas, nem subjugadas em detrimento do cumprimento dos 
acordos com a banca, com os fornecedores que são os responsáveis pela dívida pública.  
 O PIB do Brasil em 2013 está em torno de 4,97 trilhões de reais, a expectativa para 2014 é de 5,4 trilhões de reais. 
Nós temos uma variação dentro de uma perspectiva crescente. Esses dados são do Governo Federal, e não foram elaborados 
pela Comissão, nem pelo relator, foram dados que nós recebemos do Governo Federal para trabalhar a formatação 
exatamente do orçamento. Essa variação na perspectiva 2013 é um crescimento de 3,5, isso está sendo revisto, todo mundo 
sabe disso. Para 2014 a perspectiva era de 4,5. A inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo) está dentro de um parâmetro de 5,2, mas já tem gente falando em 6%. A perspectiva é trabalhar regulada em 2014 
na faixa de 4,5 com uma variação média para esse ano de 2013 de 5,94 que aproxima de 6. E para o ano de 2014 de 4.91.  
 O GPDI, que é o índice geral de preço, nós estamos com o acumulado em 2013 sinalizando para 5,18 com a 
expectativa de trabalhar com 5 em 2014. E uma variação média em 2013 de 6,34. E uma perspectiva de variação em 2014 
para 5,92. O salário mínimo desse ano já está estipulado de R$ 678,00, e dentro da aprovação que foi feito o número para 
2014 será de R$ 719,48. Com a taxa de câmbio regulando em dezembro na faixa de 2,3 na relação do real para com o dólar, 
numa expectativa de 2,06 para 2014. A a estipulada pelo governo regulando em 2013 de 2.04 para 2014. A massa salarial 
nominal tendo uma variação de 11.64 para 2013 e 12,34 para 2014, porque o Brasil hoje tem reajustes salariais acima das 
projeções da inflação e acima das correções estipuladas pelos indexadores do Governo Federal. Então, nós temos um 
crescimento real de massa de salário.  

A perspectiva da taxa de juro Selic esse ano regular numa média de 7.25, nós já estamos com 8 e para o ano que 
vem estabilizar numa média 7.25. E a taxa de Selic efetiva que é essa que eu terminei de falar esse ano nós já estamos com 
8.03 e há perspectiva de baixar para 7,28 do ano que vem. Esses dados são do Ministério do Planejamento. Os parâmetros 
do Projeto de Lei da Diretriz Orçamentária para 2014 como eu já falei anteriormente nós estamos trabalhando numa 
perspectiva de superávit primário em valor nominal de 167,4 bilhões de reais com um crescimento de 3,1% em relação ao 
PIB. Dentro dessa programação o governo quer dividir a formação desse superávit primário com os Estados e os 
municípios.  
 Deputado Carlomano Marques, obrigado pela sua presença aqui conosco.  
 Quer dizer se você quer formar um superávit primário de 167,4 bilhões de reais a União se responsabilizaria por 
116,1 e quer repassar para os Estados e municípios a formatação de 51,3 desse bolo. Ora se os estados e municípios já estão 
chiando com o pires na mão clamando por mais recursos, como é que eles vão assumir a responsabilidade de fazer um 
superávit primário de 51,3 bilhões? Isso estimulando numa dívida líquida é o que eu falei lá atrás, de 1.668.20 bilhões, ou 
seja, 1 trilhão e 668 bilhões de reais, com esse resultado nominal negativo de 37,79.  
 Então, o que nós esperamos é exatamente que se consiga fazer uma equação em que possamos ao invés de tirar dos 
Estados e dos municípios fazer o inverso. Então, esses são os números que vão balizar a formação do orçamento. E para 
onde é que nós vamos? O Governo Executivo já tem uma prioridade clara colocada na rua que nós estamos todo dia vendo 
a propaganda, que é o PAC e o Plano Brasil sem Miséria que é exatamente aquilo que eu falei que é exatamente da 
erradicação da pobreza no País. No Congresso Nacional nós estamos discutindo vários temas que contribuem exatamente 
para diversificar um pouco essa prioridade do governo e entrar em agricultura como eu já falei, o turismo, a preocupação 
com a logística do País. 

 O custo Brasil hoje é muito caro. Nós estamos perdendo competitividade no mercado internacional porque temos 
um dos custos de transporte mais caro do mundo. E nós precisamos para baixar esse custo Brasil e melhorar a nossa 
logística exatamente investimento, então precisamos melhorar transporte. E têm as questões sociais que também estão 
colocadas, saúde, educação, ciência e tecnologia para um aporte de desenvolvimento tecnológico capaz de dar mais 
competitividade a produção brasileira e a questão da segurança pública. 
  A execução provisória do orçamento no que diz respeito ao que é despesa obrigatória, nós já falamos de algumas 
delas que é a questão de pessoal, dívida, transferência a Estados e municípios, benefícios previdenciários, saúde, o SUS, a 
educação, o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica  e de Valorização dos Profissionais da 
Educação) merenda escolar, transporte escolar, que são as despesas hoje elencadas como despesas obrigatórias. Nós temos 
que ter recursos na parte de prevenção e desastre porque todo ano é a mesma coisa. No começo do ano vêm as chuvas do 
Sudeste e todo ano tem deslize, se preocupa e se mobilizam as Comissões para ir lá. Segundo, o Senador Inácio Arruda 
ainda acarreta o aumento do preço do tomate.  

Mas é uma realidade que nós precisamos ter inclusive como uma prioridade. O País precisa ter uma política de 
combate, uma política preventiva com relação a desastres ambientais. Hoje nós temos um programa ousado de bolsa de 
estudo e financiamento para buscar fora conhecimento para trazer para dentro do País. Nós temos uma aplicação formatada 
com relação à saúde, e uma demanda crescente com relação a investimentos nessa área. Os investimentos do PAC o custo, 
ano que vem 2014 tem eleição isso é um custo também que determina que a União reserve dinheiro para isso, para fazer a 
festa democrática e a eleição. E que todos nós consigamos nos reeleger que é o pensamento de todos aqui.  
 E tem também a questão da regulação dos desembolsos. Hoje o Governo Federal através do Executivo determina 
essas despesas obrigatórias, e nós muitas vezes somos surpreendidos pelo cancelamento de Emendas pela regulação de 1/12 



ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, PARA DEBATER O PLN 2/2013 CN - DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO 
DA LEI ORÇAMENTÁRIA DA UNIÃO PARA 2014, REALIZADA NO AUDITÓRIO (COMPLEXO DAS COMISSÕES TÉCNICAS), EM 20 DE JUNHO DE 2013. 

7 

 

no que diz respeito exatamente a esses investimentos que é o que regulamenta o normativo da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. Então, é um debate que também está sendo colocado, inclusive com relação ao que diz respeito ao 
orçamento impositivo que eu vou já chegar nele.  
 A composição da Comissão Mista de Orçamento. São 30 deputados e 10 senadores. Nós temos um prazo 
regimental porque a LDO é impeditiva para o recesso parlamentar do meio do ano. A perspectiva nossa dentro do 
cronograma de votação que estava colocado é votar esse orçamento até o dia 17 de julho. Essa é a perspectiva nossa que 
está colocada, mas se o orçamento não for votado até o dia 17 o Congresso Nacional não pode ter recesso no meio do ano 
isso é regimental. Porque a LOA tem que ser apresentada até o dia 31 de agosto. E para a LOA ser elaborada o Executivo 
precisa exatamente da LDO para fazer a Lei Orçamentária Anual.  
 As Emendas dos parlamentares podem se dar como emenda de texto e é plural qualquer parlamentar pode 
apresentar o número que quiser com relação a emenda de texto para corrigir algumas distorções ou melhorar a interpretação 
de algum artigo, algum parágrafo ou algum parâmetro da Lei. Nós estamos discutindo exatamente o quantitativo no que diz 
respeito às proposições com relação a elencar as metas e as prioridades. Então, a proposta nossa que está acordada dentro 
da CMO (Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização) no relatório preliminar são 5 Emendas pela 
Bancadas dos Estados. Por exemplo, a Bancada Federal do Ceará vai ter direito a apresentar 5 Emendas ao relatório da 
LDO e 5 Emendas pelas Comissões Permanentes da Cassa.  

Por exemplo, a Comissão de Saúde está num debate muito sério para discutir o que é limite e o que é teto de 
investimento na área de saúde. E as Comissões novas como é o caso da Comissão de Cultura que foi criada agora este ano 
já com a presidência do Deputado Henrique Eduardo Alves são Comissões também que vão ter acesso a fazer as suas 
Emendas das Comissões. Cada parlamentar seja deputado federal, seja senador, poderá apresentar 2 Emendas ao plano de 
metas e prioridades. Isso é que está acordado entre os membros da LDO.  
 Nós tivemos uma preocupação e aqui é que vai entrar um debate que está muito em voga hoje que é a questão das 
Emendas parlamentares individuais impositivas. Há uma interpretação muitas vezes falsa e uma ilação muito grande sobre 
o papel dessas Emendas. Essas Emendas elas são muito importantes porque é que trazem consigo as preocupações 
principalmente das pequenas comunidades. As questões menores dos municípios, como eu falei lá atrás, que não tem 
condições de comprar uma ambulância e isso é fato real, eu não vu dizer o nome do município Deputado Tomáz para não 
macular a imagem do município, mas foi o próprio prefeito que chegou para mim e isso é uma realidade, então tem 
município que não tem recurso para nada.  

O que é acontece? É essa Emenda parlamentar que supre esse investimento pequeno, seja um pequeno sistema de 
abastecimento d’água, seja um pequeno esgotamento sanitário, seja uma escola, seja um posto de saúde, seja um chafariz, 
seja uma ambulância, seja um trator, seja um equipamento que é importante para aquela comunidade. Num País que tem 
5.600 municípios é impossível um orçamento abrigar todos os municípios do País inteiro dentro de uma peça orçamentária 
só. Iria ficar uma peça quilométrica por cada demanda. E a Emenda Parlamentar vem exatamente para suprir essa 
deficiência desses pequenos investimentos.  

Os parlamentares são homens e mulheres como os prefeitos são homens e mulheres passíveis de erros e de acertos, 
virtudes e defeitos. Então pode ocorrer e muito tem se combatido isso. A legislação brasileira avançou no que diz respeito a 
Lei de Responsabilidade Fiscal, no que diz a Lei de Licitação a 866 exatamente para ter um maior acompanhamento sobre 
a execução orçamentária desses recursos. Hoje com certeza esses investimentos são feitos de uma celeridade numa 
eficiência muito maior e muito melhor. Então, nós temos ainda que corrigir distorções. Nós vamos ter prefeitos honestos 
que vão aplicar corretamente os recursos, e nós vamos ter prefeitos desonestos que vão querer usufruir ou desviar esses 
recursos. A esses a punição efetiva da Lei. Aos bons o benefício de levar para as suas populações.  

Agora o que ninguém pode é matar o boi para corrigir o problema do carrapato. O que nós não podemos é tirar a 
Emenda que ajuda a esse município a ter o recurso para aquele investimento tão necessário para aquela comunidade. E se 
cria um balcão de fisiologismo, claro. Então, todos os parlamentares aqui nós somos cientes de saber que muitas vezes 
dependendo do governo a troca da liberação desses limites dessas Emendas se dá em troca de favor de votação, e isso é 
inadmissível. Então, fica um fisiologismo institucionalizado. E para acabar com o fisiologismo institucionalizado só tem 
um remédio é tornar as Emendas parlamentares individuais em positivas porque você vai acabar o balcão de negócio e 
garantir que esse recurso chegue ao seu destino final.  

Então, existe uma discussão com relação a parâmetro também porque ninguém é maluco de deixar isso em aberto, 
para lá na frente aparecer um presidente demagogo no Congresso Nacional e querer que essas Emendas extrapolem 
qualquer limite de parâmetro colocando inclusive o próprio orçamento em risco, então nós vamos ter um parâmetro. A 
discussão hoje é regular essa Emenda em mais ou menos 1% da receita líquida do País que dá algo em torno hoje de 7,8 
bilhões de reais. Isso vai dar uma Emenda parlamentar em torno de mais ou menos 12 milhões de reais por cada 
parlamentar. Hoje o parlamentar tem uma emenda individual de 15 milhões, mas, o regramento da liberação dessa Emenda 
depende o humor e da boa vontade do Poder Executivo.  

Então, para que essa norma fique clara e contundente da mesma forma que os investimentos do PAC que são 
impositivos, da mesma forma que os investimentos das transferências de saúde e educação são impositivas nós também 
queremos que as Emendas parlamentares também sejam impositivas. Inclusive, é um compromisso firmado do presidente 
da Câmara dos Deputados, Deputado Henrique Eduardo Alves, exatamente no sentido de dar transparência e formalidade a 
um processo que muitas vezes possa ser entendido de uma forma espúria e negativa. Exatamente por isso nós temos que 
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proteger esses programas prioritários. Inclusive, parte dessas Emendas podem estar dentro das prioridades do próprio 
Governo Federal, não tem problema com relação a isso.  

Também tem essa discussão dentro do Congresso Nacional que parte dessas Emendas fiquem exatamente dentro 
da linha de prioridade daquilo que já quer o Executivo para inclusive ter com isso uma agilidade maior. Outra preocupação 
grande nossa é exatamente dar eficiência a execução orçamentária. Nós sabemos que hoje os municípios passam por uma 
situação muito difícil para tramitar todos os processos. Para vocês terem uma ideia nós estamos tentando ver como é que 
nós regularemos essa questão do CAUC que é uma certidão que identifica o município que está inadimplente pela União. E 
para surpresa nossa agora na terça-feira nós fizemos uma audiência pública e estava lá o representante do Tribunal de 
Contas da União e um representante da Confederação Nacional dos Municípios, e teve uma data num dado momento que 
foi apresentado pelos dois que 93.4% de todos os municípios do Brasil estavam inadimplentes na mesma data.  

E quando 93% das pessoas estão numa situação de inadimplência a culpa deixa de ser individualmente de cada um 
e passa a ser um problema coletivo. Porque naquele dia, naquele dado momento nenhum daqueles 93.4% municípios 
podiam receber transferências ou fazer convênio com o Governo Federal. Então, nós tentamos dar uma sistematização 
capaz de que essas certidões tenham um prazo de duração porque elas têm 14 subitens cada CAUC desse. Então, você tem 
que estar legalizado em 14 situações com receita federal, com convênios anteriores e com previdência social. Todas essas 
formalidades ficam concatenadas numa peça única que terá um prazo de validade para dar um conforto ao gestor.  

Porque senão o gestor vai passar o tempo todinho correndo atrás de regularizar essa certidão. E o que é mais 
importante que é a execução orçamentária que é fazer o projeto para executar a obra com qualidade, que é fazer com que 
esse recurso chegue no seu destino final. E ninguém consegue fazer porque a prioridade está buscando as formalidades da 
legislação. Você colocou o que nós estamos pensando em colocar na Lei. Outra questão que também está colocada, está 
aqui o presidente da Fecomércio o Luiz Gastão, inclusive está fazendo um debate conosco, é que hoje nós temos um 
recolhimento de contribuição sindical no País que financia o sistema “S”.  

O Sistema “S” é SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), SENAC (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial), SERT (Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho), que tem uma atividade muitas vezes 
concorrentes com as atividades de Estado que diz respeito a educação, saúde, capacitação, preparação, formação de mão de 
obra, que é importante, mas que tem um volume de recurso muito grande e que tem chegado sempre e continuadamente 
denúncias também com relação a execução desses orçamentos. Só para vocês terem uma ideia hoje o Sistema “S” no Brasil 
tem recursos da ordem de 15 bilhões por ano.  

Se eu estou falando em 7,8 de Emenda parlamentar que é metade do que circula por dentro do Sistema “S”, e esse 
recurso é parafiscal porque parte dele é recolhido pela Receita Federal e a demanda dele é uma demanda social apesar das 
Instituições serem Instituições de direito privado nós precisamos ver como é que nós buscaremos também ter uma 
transparência com relação a essa execução. Porque é um dinheiro do povo, dos trabalhadores e precisa ser também 
acompanhado. E o Tribunal de Contas está com dificuldade inclusive, de como disciplinar esses investimentos, esse 
acompanhamento e a transparência desses recursos. Então, existe uma demanda que está sendo colocada inclusive para 
entendermos melhor o que são esses recursos, quais são as obrigações que tem, como é gasto esse dinheiro, qual é a força 
desse investimento e que a sociedade brasileira como um todo também tem um conhecimento de causa.  

Hoje pouquíssimos setores têm conhecimento a respeito da formatação desse recurso que é um recurso parafiscal 
como eu coloquei, um orçamento parafiscal, mas que é uma demanda social muito grande. E como o papel do Congresso 
Nacional também é fiscalizar todos os recursos da União cabe também como norma, como princípio fixar esse controle que 
está sendo colocado com relação a essa questão. Os critérios para aprovação das Emendas, interessa mais aos 
parlamentares. Depois de apresentada as Emendas nós vamos analisá-las, as Emendas de cada um das Bancadas estaduais, 
das Comissões permanentes e dos parlamentares.  

Tem também uma demanda de colocá-las até 15 ações de interesse nacional que são essas demandas que dizem 
respeito a políticas de integração nacional ou políticas que tenham a necessidade de uma emenda nacional. O critério passa 
pelo mérito e pela capacidade do investimento. Porque também nós não vamos aqui nem fazer com que os projetos sejam 
minimizados ao ponto de você ir a um varejo que a peça orçamentária se transforme num catálogo telefônico, mas também 
nós não podemos ignorar ou deixar de fazer a veiculação, a formatação para que as políticas dentro da LDO também sejam 
políticas que acumulem diversos segmentos ou que tenham interesses acima e questões individuais e pessoais para serem 
coletivas representando uma comunidade, um Estado, uma região ou a Nação inteira.  

Aqui nos elencamos alguns projetos hoje que são importantes para o Estado do Ceará que nós como Bancada 
Federal temos que debatê-los e ver a forma de ajudá-los. Eu acho que nós temos que fazer uma pressão muito grande em 
cima desses dois projetos estruturantes que estão andando no Ceará a passo de tartaruga que é a transposição do Rio São 
Francisco. Nós vimos o sofrimento ano passado das populações do sertão do Ceará com relação ao abastecimento d’água. 
Era uma obra para já estar pronta, e essa obra no Ceará não consegue andar. Ontem mesmo o Deputado Wellington Landim 
conversando comigo disse que o único trecho do Ceará dos três trechos que estão em andamento é o trecho lá do Brejo 
Santo. Eram para ter três mil homens trabalhando e tem 280.  

Quer dizer, nessa perspectiva nós não temos a curto prazo uma sinalização. Eu até brinquei, o Cinturão das Águas 
que o Cid fará será concluído primeiro do que a transposição da chegada da água do São Francisco aqui no ritmo. E a outra 
obra que virou lenda que é a Transnordestina que está para mais de 2 anos e que nós precisamos buscar uma solução, até 
porque ela é muito importante para o abastecimento do Porto do Pecém e para desenvolver também algumas regiões no 
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Interior do nordeste interligando o sertão nordestino ao Porto de Suape, ao Porto do Pecém e ao Porto de Itaqui também 
agora a partir da ligação do sul do Piauí.  

Quer dizer nós precisamos dar uma força com relação a isso. E outra coisa também que até na semana passada nós 
discutimos na Comissão é a possibilidade de  dar um aperto na Petrobrás. Um sonho nosso, uma realidade que vai ser 
transformada do ponto de vista da sustentabilidade econômica do Ceará é sem sombra de dúvida a refinaria. E as 
informações pela refinaria cada vez são mais postergadas e agora já estão mudando até a formatação do tamanho do projeto 
que inicialmente era para 300 mil barris/dia e agora já estão falando em 100 mil barris/dia. Ou seja, nós vamos ter uma 
refinaria 1/3 daquela que foi estudada, planejada e programada para ser colocada lá no Complexo Industrial do Porto do 
Pecém. Então, nós temos que fazer também esse debate com a Petrobrás.  

Eu conversei com a Ministra Emília Belchior, e o presidente Henrique Eduardo Alves já conseguiu de Natal até 
Salvador já está todo duplicado na 101, inclusive com o processo de construção muito bem feito dessa nova obra toda 
duplicada. E para nós interligarmos todas as Capitais do nordeste desde São Luis até Salvador ficará faltando o trecho da 
BR de Aracati até Mossoró. Porque de Natal para Mossoró a Bancada do Rio Grande do Norte já conseguiu e inclusive já 
está em fase de execução, e de Fortaleza a São Luis do Maranhão. Ela incorporou a ideia porque todos os portos da região 
também ficariam abastecidos por rodovias duplicadas, Itaqui no Maranhão, Pecém, Suape, Aratu, quer dizer todos os 
principais portos da região fariam uma integração também que era importante no que diz respeito o custo de logística.  

E por outro lado também o turismo. É importante porque nós não temos turismo terrestre de dimensão aqui no 
nordeste, ou você tem o turismo religioso e ali vem as histórias das dificuldades que nós temos nas nossas estradas ou nós 
precisamos aperfeiçoar, melhorar exatamente essas rodovias para isso. Então, existe essa necessidade. E outra questão 
também que está colocada, inclusive foi bem colocada pelo Heitor, Jesualdo Farias, que são os recursos para a implantação 
da Universidade Federal do Cariri. O orçamento da implantação da Universidade Federal do Cariri hoje ainda está passando 
por dentro do orçamento da Universidade Federal do Ceará.  

E sem sombra de dúvida é um grande equipamento que vai ajudar muito no crescimento e no desenvolvimento 
dessa região tão importante que é o verdadeiro oásis no meio do semiárido nordestino que é o Cariri cearense. E com essa 
universidade nós vamos ter um ganho do ponto de vista cultural e científico. Ao final avisar os presentes que estão 
disponíveis formulários para apresentação de sugestões de Emenda ao texto da LDO e anexo de metas e prioridades. Então, 
todos os presentes vão poder contribuir também com a elaboração desse relatório.  

Era essa a minha apresentação. Eu vim aqui mais para ouvir do que para falar, já falei demais. E quero exatamente 
buscar nos meus conterrâneos e amigos as contribuições necessárias para que possamos fazer um melhor relatório dentro 
dessa programação para a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014.  

Obrigado, Presidente Lula Morais.  
             (Intervenções fora do Microfone) 
SR. PRESIDENTE DEPUTADO LULA MORAIS (PCdoB): O senador vai pela ordem da chegada e da hierarquia. Pois 
não, Inácio Arruda.  
SR. SENADOR INÁCIO ARRUDA (PCdoB): Cumprimentar aqui o nosso relator da LDO Deputado Danilo Forte, um 
dos destaques da nossa Bancada e da Bancada do PMDB no Congresso Nacional.  
SR. PRESIDENTE DEPUTADO LULA MORAIS (PCdoB): Só instantinho, senador! Eu pediria ao nosso Secretário do 
Desenvolvimento Agrário Antônio Amorim, para sentar ao lado do Deputado Roberto Mesquita. Além dele estão presentes 
mais dois Prefeitos o Carlos Kléber de Solonópole, senador, além do Valmar Bernardo de Tejuçuoca que estão presentes a 
nossa audiência e o vice-prefeito de São Gonçalo também.  
SR. SENADOR INÁCIO ARRUDA (PCdoB): Eu quero cumprimentar a todos e também aqui o nosso presidente dos 
trabalhos Deputado Lula Morais e, até reforçar que exatamente central democrática é porque é democrático. O problema é 
que você discute e depois o que foi discutido é conduzido por todos. Esse é que é o sentido. O Deputado Carlomano 
Marques conhece tudo.  
 Então, cumprimentar os nossos colegas deputados estaduais. Há pouco estava aqui o presidente da Casa abrindo 
essa reunião pela importância do orçamento da União, da Lei anterior ao orçamento que é a LDO é a base do orçamento, 
então ela fundamenta o orçamento da república. Ela é muito importante num momento como esse que nós estamos vivendo 
no Brasil ela ganha mais importância ainda porque ela precisa refletir os anseios das pessoas que estão na rua. E pelo que 
estou examinando as pessoas querem não só mais democracia, elas querem mais atenção aos programas em áreas muito 
importantes como saúde, como educação, reforma agrária, reforma urbana, porque transporte público é reforma urbana.  
 E reforma urbana é algo do Brasil sempre colocada como questão muito delicada por conta da questão da 
propriedade. Quando você toca nesses assuntos então a coisa fica grave. Hoje tem o estatuto da cidade que busca balizar 
essa realidade. Quer dizer aluguéis mais baratos significa ter casas mais baratas. Diminuir esse custo do Brasil que nós 
estamos assistindo para tudo quanto é lado, então, precisa criar outras formas. Por exemplo, está tramitando no Congresso 
Nacional o debate sobre o imposto das grandes fortunas. No Brasil nós não conseguimos, tem na França, tem nos Estados 
Unidos, tem no mundo inteiro imposto sobre grandes fortunas, aqueles que conseguem amealhar fortunas incalculáveis, um 
tributozinho para eles para poder eles ajudarem o nosso País a resolver esses dilemas inclusive orçamentário.  
 Então, acho que é um debate que nós temos que travar para financiar a saúde, para financiar a área da educação, 
ampliar os recursos para essas questões. O Estado nacional, o Governo Federal tem feito um trabalho de desoneração 
gigantesca talvez jamais visto na história do Brasil o que nós estamos assistindo do ponto de vista de desoneração de 
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setores produtivos no Brasil. Você imagina nós desoneramos a cesta básica! Não era para cair o preço dos alimentos? E fez 
foi aumentar. Nós desoneramos, a presidenta da república há 15, 20 dias baixou uma medida provisória desonerando todo 
setor de transporte coletivo urbano e trens. Era para cair o preço da passagem! Ao contrário deram aumento do preço da 
passagem.  
 Quer dizer tem uns cérebros aqui que não conseguem entrar em sintonia. Nós estamos buscando exonerar para ter 
preços mais acessíveis para o povo, para melhorar a qualidade de vida da população. E isso para refletir, a desoneração da 
energia foi a mais gigantesca da história em todos os tempos, alguns setores até ficaram contra porque querem ganhar 
muito e de imediato. Então, é preciso compreender porque o povo está na rua porque se não o cabra não entende, é por isso. 
E você vai tomando medidas e não vai refletindo em resultados também mais imediatos para a população. Acho que nós 
temos que avançar nesse sentido. Não basta só apoiar a mobilização popular. Claro, criticando corretamente os vândalos 
que aparecem para se aproveitar nessa hora, mas buscando criar mecanismos que permita que o orçamento da república 
entre em sintonia com as necessidades da população.  
 Vejam só companheiros nós pagamos o ano passado a bagatela de 219 bilhões que chama de cash em dinheiro 
para os banqueiros, 219 bilhões. Este ano vai aumentar, este ano deve superar 230 bilhões. Quer dizer vamos combater a 
corrupção, mas isso é um assalto, isso é um assalto direto e ilegal. Não existe campanha, pelo contrário as grandes 
empresas de mídia fazem campanha a favor de aumentar os juros para aumentar essa dívida da população. Você veja o que 
nós estamos vivendo é a necessidade de debate amplo no Brasil sobre essa questão. Os Países todos reduziram os juros a 
zero. O juro que o governo paga para comprar o dinheiro que faz com que ele possa pagar os salários dos servidores, pagar 
o sistema de saúde. 
  Esse dinheiro que o governo compra todo dia tem os juros mais elevados, um dos mais elevados do mundo. 
Escândalo, assalto, roubo é isso que é. Mas as grandes páginas da internet não falam disso, as grandes cadeias de rádio, 
televisão e jornal não falam disso, escondem esse assalto, escondem esse roubo, escondem essa corrupção do orçamento 
público brasileiro. Era preciso colocar isso na Ordem do Dia. Eu acho que no debate do orçamento nós temos que enfrentar 
esse dilema vivido pelo Brasil que impede que se possa acelerar investimentos, além de outras mazelas que nós temos no 
Brasil da burocracia que paralisa obras, que dificuldade que obras aconteçam e que causam prejuízos gigantescos ao nosso 
País.  
 Então, ao lado desse comentário eu quero aumentar no sentido positivo as despesas do governo porque há uma 
campanha contra as despesas. O que é a campanha contras as despesas? É para impedir que se contrate mais médicos, mais 
professores, mais trabalhadores do serviço público que atendam as carências da população, que é isso, o debate da despesa 
é esse daí. E qual é a despesa que você quer que corte? Está aqui uma demanda do Professor Jesualdo. Eu estive lá, fui 
relator da matéria que criou a Universidade Federal do Cariri, ela precisa ser instalada, precisa construir os prédios, precisa 
contratar quase 1.000 profissionais para ela existir e responder o anseio do Cariri da nossa região do Ceará.  
 Como é que vai fazer? Não tem que pagar o professor? Não tem que pagar o servidor? O técnico? A segurança que 
vai ter ali naquela escola? Então, vai ter que aumentar a despesa. E nesse sentido positivamente, evidente que não é uma 
despesa van é uma despesa justa eu quero aumentar essa despesa no caso do Estado do Ceará, incluindo as universidades 
estaduais. Há um clamor nacional em que se crie um sistema, meu caro e querido amigo Danilo Forte, um sistema nacional 
de formação superior para permitir que as escolas de ensino superior públicas, estaduais e municipais participem também 
do bolo de distribuição de recursos do Ministério da Educação para o custeio de ensino superior que hoje nós estamos fora.  
 Então, você imagina corretamente o Governo de Lula criou o ProUni (Programa Universidade para Todos), 
garante quase 2 bilhões de reais/ano e vai até ampliar porque vai aumentar o número de estudante no ProUni corretamente, 
de forma justa porque era preciso ser feito. Ninguém ia esperar que tivesse montado a Universidade Federal do Cariri, a 
Universidade Federal da Ibiapaba, de Quixeramobim, de Sobral e Zona Norte, para poder garantir que os estudantes 
chegassem na universidade. Então, o que se fez? Se fez o ProUni e vai até ampliar, mas são 2 bilhões de gasto com o 
ProUni. Não dá para se tirar 1 bilhão desse orçamento para as universidades estaduais? São 38 universidades estaduais e 
municipais, 3 no Estado do Ceará. Será que não dá para nós colocarmos essas universidades para aumentar os recursos que 
permitam essas universidades ampliar o número de vagas para os estudantes de escola pública no ensino superior no nosso 
Estado? 
  A Universidade Estadual com quem eu estive com o Professor Jackson, com a reitora Antonite da URCA 
(Universidade Regional do Cariri), também estive com a reitora da Universidade Vale do Acaraú, todos disseram que se 
comprometem ampliar o número de oferta de vagas se nós colocarmos as universidades aqui dentro do custeio, apoio do 
Governo Federal a partir do Ministério da Educação. Então, essa é uma demanda que eu colocaria meu caro Deputado Lula 
Morais para o nosso relator do orçamento geral da União.  
 Eu quero propor ao nosso Colega Danilo Forte que a gente encontre a maneira para garantir que a gente.... me 
disseram que precisava de um estudo de viabilidade econômica para essa proposta que nós temos defendido que é a 
ampliação da BR-116  de Pacajus até Boqueirão do Cesário e da ampliação da 304 até Mossoró. Depois da 222, eu mesmo 
quero que se amplie a 222 até o Maranhão, porque tem demanda. Qual é a demanda? Um Porto em Itaqui e uma refinaria 
ali. Uma refinaria no Pecém e um Porto no Pecém. Uma refinaria que já existe está praticamente pronta em Suape e o Porto 
do Suape, então você tem 03 Portos, 03 refinarias, siderúrgicas, vários outros grandes empreendimentos, eu ainda precisa 
de um relatório de viabilidade econômica para saber se dá ou não para fazer a ampliação da BR-116, da 304, da 222? Já 
está dada, é só olhar. 
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 Se tem o Porto, se tem uma refinaria nesses três locais já está feito o estudo de viabilidade, é fazer a obra. Então, o 
nosso apelo vamos ver como é que nós encontraremos a maneira de colocar na LDO e garantir que a BR-116 possa ser 
ampliada até o Boqueirão de Cesário, que possamos ampliar a 304 até Mossoró, porque o trecho do Rio Grande do Norte já 
está no PAC, já está dentro do PAC. E quando a Presidente da República fala, ela fala a BR-304, porque vocês sabem que a 
BR 304 é uma BR só do Ceará com o Rio Grande do Norte, a BR-304 vai ser ampliada.  
 Isso é presidenta, mas no trecho do Ceará não está dentro do PAC, então vamos colocar! A 116, vamos encontrar o 
meio de colocar e a 222 também, porque a viabilidade econômica está nos nossos olhos, é só olhar. Um outro programa 
muito importante é relativo ao DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas). O DNOCS quase que era 
destruído não só por falta de pessoal porque o pessoal vai se aposentar, o último concurso foi em 82, não é por isso não. É 
porque não tem um programa, não só um programa de obras, mas um programa de manter essas obras, um programa de 
dirigir esse sistema de águas que o DNOCS dispõe em suas mãos, um sistema de irrigação amplo que eu quero ampliar.  
 Eu acho que nós ainda temos barragens que o DNOCS deve fazer aqui no Estado do Ceará. Agora foi lançado a 
licitação das fronteiras e eu quero incluir outros barramentos e ampliar o programa de irrigação do DNOCS juntamente 
com o programa de apoio a agricultura familiar que eu acho que é o mecanismo mais importante que podemos reforçar 
dentro do orçamento da União. Por último meu caro Danilo Forte, você estava ali dando uma entrevista, conversando ali 
com os nossos repórteres, mas nós estamos propondo incluir as universidades estaduais dentro do programa de apoio do 
Ministério da Educação que é muito justo. Nós estamos com o ProUni quase 2 bilhões investidos no ProUni para as 
universidades particulares que eu acho que é correto, não tem nada de errado, está certíssimo.  
 Mas não pode as universidades estaduais ficarem fora de jeito nenhum, nós temos que incluir as universidades 
estaduais. O último item que nós estamos propondo, é que nós fizemos um estudo aqui, a maior obra de reforma urbana e 
de estruturação urbana do País nasceu de um debate entre nós coincidentemente Danilo Forte, eu e outros colegas que 
discutíamos aqui, engenheiros, arquitetos a questão da infraestrutura urbana e Funasa (Fundação Nacional de Saúde). Eu 
sempre rendo homenagem ao João Parente porque ele coordenou o Panefor durante muitos anos e dali do Panefor saiu o 
debate sobre a questão do Maranguapinho e do Cocó. Essa obra hoje está sendo realizada.  
 Nós entregamos, Danilo Forte e eu e outros companheiros aqui para o governador para incluir no PAC em 2006 
porque o Estado do Ceará não tinha nada para incluir no PAC e nós incluímos essa obra. É uma obra de grande impacto e 
está em pleno desenvolvimento. Restaram suas grandes bacias Cocó e Maranguapinho no caso de Fortaleza. Restaram as 
sub-bacias e nós estamos propondo incluir todas as sub-bacias. Na Cidade de Fortaleza significam mais ou menos a 
recuperação em torno de projeto, porque não tem projeto para isso de mais de 20 lagoas, das quase 40 que Fortaleza tinha. 
Algumas estão soterradas de tal maneira que não é mais possível recuperá-las, mas tem muitas que podem.  
 Aqui eu estou olhando o Fabiano e tem um ali nas beiradas do.... foi uma luta grande e está lá o Gengibre. Então, 
você pode recuperar. São sub-bacias dentro das grandes bacias dos nossos dois grandes rios.  
    (Intervenção fora do Microfone).  
 Então, não vai faltar projeto porque nós já temos até tecnicamente nominado pelo Fabiano como é que nós vamos 
resolver esse problema. E nessas regiões, nessas grandes lagoas nós temos populações que podem ser colocadas em 
melhores condições de moradia. Você recupera o bem ambiental, é um bem de todos o bem ambiental e ao mesmo tempo 
oferece mais qualidade de moradia. Então, acho que nós devemos acolher a nossa proposta, talvez seja necessário fazer isso 
até para o Brasil inteiro porque deve haver destruição de lagoas nas grandes cidades e deve ser como se diz aqui no popular 
a granel. Mas, nós vamos tomar iniciativa na nossa. Nós temos uma grande cidade e vamos buscar recuperar na bacia dos 
dois grandes rios que cortam essa cidade as lagoas que são bens públicos extraordinários que sendo recuperadas melhore a 
qualidade de vida da população.  
 E no conjunto, eu acho que é um meio que nós podemos Danilo Forte, você que é uma pessoa daquelas que está 
imbuído nesse debate já há muito tempo pode nos ajudar na oportunidade de ser o relator da LDO. E nos ajudar a encontrar 
o caminho para colocar essas questões que eu considero importantes, e de tantas outras que nós temos no debate político no 
nosso País. Mas, eu já proponho de cara que para tratar de ter recursos nós façamos a taxação das grandes fortunas no nosso 
País que é um bom imposto para o povo e tem o apoio da população inteira. (Aplausos). 
 Um abraço. Muito obrigado.  
SR. PRESIDENTE DEPUTADO LULA MORAIS (PCdoB): Obrigado senador.  
 Encontra-se também entre nós o Prefeito de Paraipaba o Carlos Henrique, além do Presidente da Fecomércio Luis 
Gastão, nosso ex-Companheiro da Assembleia Tomaz Figueiredo, Prefeito de Itarema Binú Monteiro, seja bem-vindo. 
Como o senador tem 8 anos de mandato ele falou 10 minutos. Agora os outros que tem 4 vamos tentar ficar em 5. 
 Passar aqui para o Mailson porque nós vamos ouvir outras pessoas também que estão na audiência. E depois o 
nosso amigo Deputado Carlomano Marques. 
SR. DEPUTADO MAILSON CRUZ (PRB): Meu querido Danilo Forte, o nosso senador falou da BR-116 até o 
Boqueirão. É preciso que nós fiquemos alerta que essa duplicação que está sendo feita pela região litorânea até Aracati não 
é padrão BR e não tem muito tráfego de cargas. Portanto, a nossa reivindicação tem que ser a continuação da BR-116 até 
Boqueirão e de Boqueirão a Mossoró. Não inclua essa área como duplicada para servir esse trânsito que não permite a 
legislação. Ela é estadual inclusive.  
 Existe uma BR no Estado do Ceará que não é asfaltada muito reivindicada por todos nós que militamos na região 
do Baixo Jaguaribe. A Bancada do Rio Grande do Norte já conseguiu chegar ao Estado do Ceará que se sai da BR-116 lá 
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em Cajazeiras em Tabuleiro e vai por dentro até o limite do Limoeiro com o Mossoró que é uma obra importantíssima 
nessa região, é um trecho de 35 quilômetros. O nosso governador está pensando, idealizando a forma de integrar o nosso 
pólo rico no agronegócio e rico em mineral que a Chapada do Apodi a Transnordestina.  
 Então, o governador já encomendou os estudos para que possamos ter um ramal ferroviário na Chapada do Apodi 
até Quixadá. E veja como nós poderíamos idealizar, pelo menos abrir a discussão dentro do orçamento que é uma obra de 
um aspecto de desenvolvimento do Estado importantíssima. Essas seriam as minhas considerações. E passo o meu tempo 
de sobra ao nosso talentoso Deputado Carlomano Marques. 
SR. PRESIDENTE DEPUTADO LULA MORAIS (PCdoB): Deputado Mailson, segundo o Deputado Carlomano 
Marques o centralismo democrático sempre resolve os problemas.  
 Mas, Deputado Carlomano Marques é vossa a palavra.  
SR. DEPUTADO CARLOMANO MARQUES (PMDB): Eu tenho que falar rápido porque vem uma tromba d’água por 
aí viu? O pessoal está se mobilizando vem mais de 5.000 pessoas para a Assembleia, e eu tenho que falar ligeiro que é para 
sair pela porta dos fundos.  
 Bom, eu estou aqui nessa Casa há 22 anos e 6 meses, já vi todo tipo de conversa mole aqui, todo tipo de lá vem, 
vai chegar, chegou. E o que eu tenho impressão Deputado Roberto Mesquita, vossa excelência que é um deputado de uma 
inteligência rara, é que esse governo, e eu estou falando desse governo, e olhe que Michel Temer é o vice-presidente. É do 
meu partido. Mas, esse governo não interlocução nenhuma. Entregaram o governo ao chamado quinteto violado, quinteto 
mariano, são assim, nada chega ao 4º andar, porque essa Miriam Belchior, morde mais do que pitbul. A outra Hoffman não 
atende ninguém.  
 A Graça Foster acabou de despachar o Ceará, ela disse: Olha, ou vocês arranjam parceiros ou não vai ter 
refinaria não, porque a Petrobrás não tem dinheiro. Essa é a verdade que o relator não pode dizer, lógico. E também não 
foi ele que me disse. Mas, a verdade é que na última reunião ela abriu o jogo: Olhe, Maranhão está orçado 22 bilhões, até 
agora só foi feito 80% do desmatamento algo em torno de 1,5 bilhão de real. Ou seja, menos da metade de 900 milhões de 
dólares. Abreu Lima está aos solavancos porque depois que o Lula saiu... Eu vou pinçar porque se não o povo chega.  
 Uma das estradas mais importantes do Brasil do ponto de vista de escoamento de estrada federal é a 381 que é a 
federal de Minas que pega todo o escoamento da produção. Está com 9 anos que foi dada a ordem de serviço, e até agora 
nada. Transnordestina aqui está parada, até a fábrica de dormentes... Isso eu posso falar porque eu tive lá umas três vezes 
com o Tuffir. Ele disse: Rapaz, essa Transnordestina ela só anda mediante duas condições: primeiro, se for feita a 
recuperação do preço do quilômetro de estrada que está defasado em 200%. E, se o governo resolver aumentar o tempo 
para que a empresa que é uma empresa particular possa explorar a linha férrea, a Transnordestina que salvo melhor juízo 
era de 12 anos já está no 10º.  
 Como é que o sujeito vai fazer uma estrada para quando terminar tendo prejuízo e não poder explorar? Isso não 
existe. Houve uma gritaria quando acabaram a CPMF e eu acho que foi um erro grave, gravíssimo, e eu vou partidarizar, 
mas eu acho que foi um erro. E ao mesmo tempo viu, relator eu queria perguntar a vossa excelência: Essa grita danada, 
dinheiro para saúde, dinheiro para saúde, dinheiro para a saúde e o ano passado o Ministério devolveu 17 bilhões para o 
tesouro porque não gastou. Então, como é que você pode ter do ponto de vista administrativo moral de pedir mais dinheiro 
se o dinheiro que você teve você não investiu? 17 bilhões, o Ministério da Saúde devolveu para o Tesouro.  
 Pelo andar da carruagem esse ano o Poder Executivo, nós estamos em junho, era para ter executado 50% do 
orçamento e executou 18%. Então, são essas incongruências. Tem mais, eu listei aqui umas 20. PAC-II 2011, 2012, 2013 e 
2014 já era para ter executado todo dinheiro e está pedindo mais. E até agora só executaram 56. E olhe que o Brasil todo 
ano está batendo recorde de arrecadação. Arrecadou 1 trilhão o ano passado, esse ano pelas projeções vai entre 1 trilhão e 
300 bilhões a 1 trilhão e 500 bilhões. E eu pergunto: Será que a inflação está mesmo só 6,5%? Será que é só isso mesmo? 
Eu tenho certeza que não é. Lá na ponta já está lambendo os dois dígitos. É porque a turma faz o arruma. 
  Isso a dona de casa, o homem comum sente, por isso que está aí o povo na rua. Se você for agora ao Hospital 
Geral tem 50 pacientes deitados no chão, se for ao José Frota tem 100, mas não é um privilégio do Ceará, o Piauí é do 
mesmo jeito, Paraíba, Pernambuco, tudo é do mesmo jeito. Esse negócio dos 20%, desses 0,20 centavos isso foi só um 
start. A insatisfação é porque o governo conversa muito e faz pouco. Agora eu queria saber e eu sou jejuno, completamente 
ignorante em orçamento em outras coisas mais, não é só em orçamento não é em muitas coisas, mas em orçamento eu sou 
quase zero. Refinaria eu já esqueci.  
 Agora eu pergunto: O que é Senador Inácio de Arruda, que eu tive o prazer está no meu currículo em letras 
garrafais cintilantes eu fui vereador com o Senador Inácio Arruda, isso aonde eu chego eu digo que é para aumentar o meu 
prestígio, mas senador me diga uma coisa: Por que nós temos tanta dificuldade em coisas simples como por exemplo... 
pronto, esta é uma pergunta que não quer calar, eu repito sou analfabeto, por que essa esquizofrenia do governo em 
promover um superávit primário? Por que é? Para que é isso? Quer dizer paga uma fortuna como vossa excelência falou de 
juro, paga um dinheiro do juro mais caro talvez do mundo e arrocha todo mundo.  
 E eu fico pensando Deputado Roberto Mesquita que não executa o orçamento que é para fazer superávit primário! 
Para dizer: Olha, como nós somos ricos. Nós temos 600 bilhões de dólares de reservas e temos 2.5 do PIB de superávit 
primário. E 18% do orçamento executado. Então o governo, quero crer que o meu Partido ocupa a vice-presidência, que o 
meu Partido da pessoa do Deputado Danilo Forte é o relator da LDO, esse governo não quer fazer as coisas. Porque se tem 
dinheiro, se tem a demanda e não opera, alguma coisa está errada.  
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Eu estou com medo dessa voz das ruas. Eu estou com um medo danado. Porque Deputado Lula Morais, vossa 
excelência que é médico como eu sou, sabe que último grau a revolta é a saúde, saúde e lógico a violência, o resto a turma 
passa por cima. Agora não é brincadeira não você tem um filho que está com uma crise de apendicite, leva para o Hospital 
Geral, e olhe que eu sou médico do Hospital Geral, fui médico 10 anos na emergência, fiz o sexto ano lá, fiz residência lá e 
passei 10 anos como cirurgião da emergência. E chega hoje uma mãe pobre com uma criança com o início de apendicite 
que você resolve em uma hora, passa lá três dias e quando vai operar a criança não é mais apendicite é abdômen agudo, já é 
infecção peritonial.  

Então, essas são as minhas dúvidas: O governo não gasta porque é incompetente? Ou não gasta porque não quer? 
Para fazer superávit? Essa é a pergunta. (Aplausos).  
SR. PRESIDENTE DEPUTADO LULA MORAIS (PCdoB): Muito bem deputado.  
 Companheiro Deputado Roberto Mesquita.  
SR. DEPUTADO ROBERTO MESQUITA ( PV): Senhor Presidente Deputado Lula Morais, eu queria nesse momento 
também homenagear o Senador Inácio Arruda que eu tenho o prazer de dizer que fui contemporâneo na Escola Técnica. Só 
em ter sido seu contemporâneo eu me sinto honrado. Eu ouvi a fala de vossa excelência agora terça-feira passada 
defendendo o Estado do Ceará foi deveras emocionante e gratificante saber que nós temos alguém no Senado que 
representa o nosso Estado com as particularidades que tem e sabedor da nossa realidade.  
 Mas, Senhor Deputado Danilo Forte, fiquei muito satisfeito em ver que essa LDO vai ter a digital de um cearense, 
de um cearense que ousa, que quer inovar. Eu vi vossa excelência que quer recuperar o anexo do plano de metas e 
prioridades. O Deputado Carlomano Marques com a experiência que tem nos brinda  com a voz da experiência, mas nós do 
Parlamento, nós temos que ter fomentar, alimentar a capacidade de sonhar, a capacidade de imaginar que as coisas vão 
acontecer. E o senhor quando fala que vai recuperar o plano de metas e prioridades, e nesse plano de metas e prioridades 
inclui o PAC da agricultura e da pecuária é por demais interessante dada as características que o Brasil tem e isso já nos 
deixa bastante satisfeitos. Fala também no PAC do turismo.  
 E eu acrescentaria como pedido ao senhor para que nós tratássemos também da questão da segurança via crack, 
que nós criássemos um capítulo nessa LDO para falar do crack. O crack que é uma epidemia, que é um problema que se 
alastra pelo País todo. Não falar na segurança de uma forma genérica já é contemplado na Lei de diretrizes orçamentárias, 
mas nós criarmos um capítulo, alguma coisa bem específica para imaginar uma erradicação do crack no nosso País. 
Gostaria também que tivesse a sua inspiração para que nós voltássemos a ter na área da saúde, mutirões. Mutirões para 
acabar com a fila de pessoas que estão precisando de uma cirurgia, fato que faz com que nós brasileiros, nós cearenses, nós 
de um modo geral nos sintamos incomodados em ver os irmãos nossos humilhados e contingentes de pessoas como no 
Estado do Ceará se imagina que tem mais de 15 mil pessoas esperando por uma cirurgia.  
 Alguns desses com mais de dois anos como tão bem já falou o Deputado Carlomano Marques. E que as ruas estão 
mostrando que não mais suportam ver isso acontecendo e querem ação por parte de nós que temos a procuração do povo 
para representar. Tudo isso nós temos na cabeça e a vontade de ver a vossa excelência colocar essa digital mostrando na 
LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias que o orçamento da União deve contemplar com recurso essas políticas. Mas, 
Deputado Danilo Forte, Deputado Carlomano Marques com a maestria que tem dos acordos e o senhor também quando fala 
na beleza da boa intenção, e quando na sua fala mesmo você disse o problema são os riscos fiscais.  
 E veja como é perverso. Está se trabalhando para o orçamento de 2014 na perspectiva do dólar chegar a 2.04, e nós 
já estamos com ele superando a 2.17, acho que chegou a 2.20, 2.16. Então, nós estamos falando Deputado Tomaz, de uma 
peça fictícia. Nós estamos falando aqui de um sonho que dificilmente vai ser realizado. Nós temos uma dívida líquida de 
1,7 trilhão e o governo precisa pagar essa dívida líquida. Essa dívida ela é alimentada pelo sistema financeiro. E o governo, 
isso foi dito pelo deputado relator ele segura os investimento no primeiro semestre para o dinheiro ficar no banco e ele não 
pagar juros, para evitar o pagamento de juros. Agora os números Deputado Carlomano Marques são alarmantes.  
 Em 2012 nós pagamos 219 bilhões de juros e amortização, em 2013 esse ano talvez cheguemos a 230 bilhões de 
juros com amortização. E estamos prevendo na LDO no ano de 2014, 167,4 bilhões. Então, nós estamos fazendo com que 
essa importante Lei, talvez a mais importante a ser feita por uma Casa legislativa que é a Lei orçamentária ela já parta da 
ficção, do sonho, porque os números por si só não permiteM que se chegue a uma realidade plausiva. Daí Deputado Danilo 
forte com a certeza que vossa excelência faz a diferença na política, eu imploro e peço a vossa excelência em nome da 
Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará que essa Lei de Diretrizes Orçamentárias ela tenha 
uma digital de um cearense com alcunha já dada pelo Euclides da Cunha o cearense, nordestino, antes de tudo é um Forte.  
 Vossa excelência duas vezes até por sobrenome que realmente nós possamos sair do campo da ficção, do campo 
do sonho e nos aproximarmos de algo factivo, de algo que possamos justificar. Olhe, como é que eu paguei 230 bilhões e a 
minha dívida interna está aumentando porque os juros estão aumentando. O dólar está disparando ou qual é a possibilidade 
de já diante mão na Lei de Diretriz Orçamentária nós revermos essa previsão de inflação de 4,5% quando nós temos 6,5! 
Quando nós revermos a taxa do dólar que já superou 2.04, que está previsto para chegar em 2014. Então, pedir ao Senhor 
Deputado Danilo Forte que colocando a sua digital nessa Lei nós sejamos o mais próximo da realidade possível.  
 Não dá para ser exato, mas também não podemos fugir tanto dos números porque a final de conta tudo vai se 
resumir em execução orçamentária. Obrigado presidente. (Aplausos).  
SR. PRESIDENTE DEPUTADO LULA MORAIS (PCdoB): Obrigado, Deputado Roberto Mesquita. 
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 Eu vou fazer aqui uma ordem que foi o nosso companheiro da Fecomércio secretário que inscreveu-se de manhã. 
Conversamos com o Tomáz que ajuda no trabalho da Fecomercio e ele pediu para fazer uso como todos poderão fazê-lo, 
mas, eu vou dar prioridade, enfim por conta dessa solicitação anterior.  
 Luiz Gastão, por favor!  
 SR. LUIZ GASTÃO BITTENCOURT (Fecomércio): Obrigado, Deputado Lula Morais. Queria saudar o senador, 
demais deputados na Mesa, Deputado Danilo Forte que é o relator da LDO. Primeiro, queria parabenizar o Deputado 
Danilo Forte, por essa audiência pública, por estar aqui nos brindando a nós, cearenses de termos a capacidade, a condição 
de ouvir e termos um relator que esteja acompanhando, relatando um projeto de tamanha importância para o nosso País.  
 Como o próprio deputado já colocou, nós temos conversado, ele tem aberto as portas para que nós possamos 
conversar e fazermos uma exposição do que é o Sistema “S” e de como funciona o Sistema “S” não só do comércio, mas 
aqui no Ceará dentre outros. E só para deixar registrado nós temos dentro do acompanhamento das nossas contas que foi 
um dos pontos citados pelo deputado um Conselho Fiscal do Sesc e do SENAC nacional. Nesse Conselho Fiscal são 
membros, um representante do Ministério da Educação, um representante do Ministério da Previdência, um representante 
do Ministério do Combate a Fome, um representante do Ministério do Trabalho e dois representantes dos empresários.  

Esse Conselho anualmente acompanha as contas de todas as regionais do Brasil. Além disso, hoje por acaso 
acabamos de receber a visita do CGU (Controladoria-Geral da União) que anualmente acompanha e fiscaliza as contas do 
Sesc e do SENAC. E hoje nós acabamos de receber o CGU e estamos com um processo do CGU que anualmente 
acompanha as nossas contas, além do TCU (Tribunal de Contas da União) que nós também temos o acompanhamento das 
contas do TCU.  
 E para só deixar registrado esse ano nós estamos no mês de junho nós estamos no dia 17 de junho, além do 
acompanhamento fiscal nós temos o acompanhamento de um Conselho que participa empresários, trabalhadores do Ceará, 
representantes das centrais de trabalhadores indicada pelo Ministério, além de um representante de um Ministério da 
Previdência, do Ministério da Educação, que mensalmente nos reunimos. Eles prestam e acompanham a execução 
orçamentária e a execução do planejamento de ações do nosso sistema. Nós estamos agora no mês de maio com 43% da 
execução orçamentária.  

Nós executamos mais ou menos em média 8.33% do orçamento mensal e estamos com 90% da execução das 
receitas, e apenas 84% das despesas, buscando manter um superávit de atuação sem deixar de estarmos prestando mister de 
serviço como tão bem o deputado já colocou na área da educação, saúde, esporte, cultura, laser e formação profissional no 
Estado como um todo. É fundamental essa discussão e nós do Sistema “S” do comércio estamos não só abertos, mas, 
inclusive com algumas sugestões. Esse Conselho Fiscal nosso nacional pode ser inclusive ampliado. Eu não vejo nenhum 
problema da Câmara Federal ter membros que façam parte também disso e façam o acompanhamento dessas ações, até 
porque nós queremos sim prestar contas a coletividade, a sociedade como um todo o que fazemos, porque fazemos e da 
forma que estamos atuando no Estado.  
 Fico muito feliz de estar aqui e tê-lo como relator do projeto, porque eu sei da sua condição de levar esse projeto a 
cabo, sem dizer da importância das obras e das ações que o Estado do Ceará necessita e que o nordeste brasileiro necessita. 
E que nós sem sombra de dúvida vamos buscar prestar todo apoio também e somar as vozes que já me antecederam para 
que essas obras para o Ceará sejam realizadas e que possamos contar com o desenvolvimento cada vez maior para a nossa 
região.  
SR. PRESIDENTE DEPUTADO LULA MORAIS (PCdoB): Muito bem Luiz Gastão, obrigado pela sua participação.  
 Eu vou passar a palavra para o Secretário de Desenvolvimento Agrário representando o Nelson Martins, o Antônio 
Amorim. E depois eu queria saber se algum dos prefeitos ou os prefeitos se desejassem, seriam prioridade. Depois 
abriremos para outras participações. 
SR. ANTÔNIO AMORIM (Secretário de Desenvolvimento Agrário representando o Nelson Martins): Obrigado 
Deputado Lula Morais nesse momento você que preside tão bem essa Comissão. Queria agradecer além da Assembleia o 
Danilo Forte que eu queria me congratular com as suas palavras quando você trata das Emendas parlamentares. Quando se 
trata de execução muitas coisas não podem constar nos planejamentos que são feitos, e as Emendas são fundamentais às 
vezes complementam tantas ações de planos, que talvez as maldades tenham atrapalhado a visibilidade que é dada pelas 
Emendas parlamentares. Eu acho que quando você está colocando me parece ser muito importante e que a sociedade passa 
a ter controle também até para saber quem é que faz mesmo aquilo que é pensado.  

No final, as Emendas parlamentares cumprem as mesmas regras legais que cumpre o restante do orçamento. 
Então, não tem porque só faz mal quem quer mesmo fazer o mal. Mas, presidente eu queira só primeiro deixar o abraço do 
Secretário Nelson Martins que nesse momento Senador Inácio Arruda está no Ministério da Agricultura e com os demais 
secretários de Estados. Nós estaremos possivelmente recebendo bem próximo o nosso certificado de livre de aftosa com 
vacinação aqui no Estado. Já cumprimos todas as tarefas que foram destinadas e ele está hoje cumprindo essa missão lá.  
 Mas, durante esse tempo que vem sendo trabalhado a Secretaria de Desenvolvimento Agrário nós verificamos que 
a irrigação sempre tem sido pensado em grandes projetos, e aqui nós podemos perceber o Chapadão de Russas, que é 
extremamente importante. A Serra do Apodi foi extremamente importante para a seca do ano passado e a que está 
acontecendo esse ano. Mas, se você pegar, por exemplo, o Realê lá no Crateús ele exportou forragem para o Estado de 
Pernambuco e para o Estado do Piauí. Aqui tínhamos os nossos técnicos, e recentemente fizemos uma caminhada rodeando 



ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, PARA DEBATER O PLN 2/2013 CN - DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO 
DA LEI ORÇAMENTÁRIA DA UNIÃO PARA 2014, REALIZADA NO AUDITÓRIO (COMPLEXO DAS COMISSÕES TÉCNICAS), EM 20 DE JUNHO DE 2013. 

15 

 

o Orós, rodeando tantas outras áreas que tem água, e nós percebemos, que estamos com 2.600 kms de rio perenizado que 
pode fazer irrigação.  

 E nós entendemos que um recurso para que essa infraestrutura na irrigação que nós chamamos irrigação na minha 
propriedade que o cara já está lá e não precisa mudar, já tinha água, tem a terra, tem os costumes, só precisa agora 
aprimorar. Então, isso algo é muito importante que nós avaliamos ser de uma importância muito grande. Agora com isso 
nós temos um déficit que precisa ser recuperado que é a energia trifásica. Se você pegar, por exemplo, aquela região do 
Iguatu até Saboeiro nós fizemos um diagnóstico de 900 kms de energia que nós precisamos nós temos 300, então tem um 
déficit de 600. E nós estamos colocando a necessidade de que possamos ter uma meta de 1.000 kms de energia trifásica 
para que possa ser aproveitado todos os recursos naturais que descentraliza o processo de irrigação.  

Nós vamos veremos aqui os vários rios que nós temos perenizados do Acaraú ao Banabuiú e aos demais. Também 
nós estamos colocando para a sua análise a questão da irrigação do Canal do Trabalhador. Com o Eixão das Águas, o Canal 
do Trabalhador precisa ser bem mais aproveitado. Nós temos um projeto que depois eu vou passar tanto para o Danilo 
Forte como para o Senador Inácio Arruda o que nós já fizemos para que esse Canal fique sendo bem usado para irrigação, 
já que ele socorreu a região metropolitana num momento emergencial, ele agora ser bem aproveitado, afinal foi uma obra 
que necessita ser trabalhado. E uma região muito boa de solos bons.  

Além disso, nós estamos trabalhando com a Rota do Cordeiro que precisamos de investimentos para que nas áreas, 
principalmente nas áreas mais altas do sertão do Ceará possa se melhorar essa capacidade de renda dos agricultores naquela 
região. E ano passado e esse ano estão sendo uma grande lição para todos nós. Vocês estão percebendo ai nós estamos 
recebendo 30 mil toneladas de milho no Porto do Pecém e nós temos dificuldade em onde armazenar, por isso estamos 
vendendo direto.  

Para vocês terem uma ideia nós temos hoje 22 milhões de quilos vendidos aos agricultores que vão tirar direto do 
Pecém para entregar lá na comunidade, porque nós não temos um armazém pulmão para centralizarmos isso. Então, é 
muito importante junto com a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) para que nós possamos incluir esses 
armazéns na nossa região. E o cultivo da forragem cultura, um programa de forragem cultura para que nós possamos salvar 
o nosso rebanho, e a pequena irrigação pode fazer isso sem passar por tanto sacrifício como passamos até agora. 

 Portanto, são todos os programas que vem ajudar na convivência com o semiárido de uma forma que nós não 
tenhamos só os grandes reservatórios como o lugar que concentra e que pode produzir, mas, também um ponto d’água no 
rio, no açude, no cacimbão ou no poço profundo. Só para o Deputado Danilo Forte ter uma ideia o Banco do Nordeste 
financiou, foi cavado e recuperado 3.800 poços profundos durante esse ano de 2012 que é uma salvação para aquelas 
regiões onde tem muita dificuldade d’água. Portanto, nós queremos deixar aqui a pasta com o senhor que tem uns 
projetinhos que nós já trabalhamos. E nos colocamos a disposição para tratar isso.  
 Então, essa era a nossa mensagem. E nos colocar a disposição para a discussão no que for necessário, querendo 
fazer essa descentralização e a ampliação da irrigação no Estado do Ceará. (Aplausos). 
SR. PRESIDENTE DEPUTADO LULA MORAIS (PCdoB): Muito bem secretário, aproveitou bem a oportunidade 
aqui. Algum prefeito desejaria fazer uso da palavra?  
 Senhor Fabiano Cunha. 
SR. FABIANO CUNHA (Representando a Comunidade do Gengibre): Minhas senhoras e meus senhores. Eu vou 
chamar de meus colegas alunos porque isso aqui hoje é uma academia, né? Então, nós temos o privilégio de não só 
participar dessa expressão democrática, isso é que a autêntica democracia o povo com o microfone as lições dos mestres 
que nos antecederam.  
 Bom, eu tenho duas preocupações, primeiro quando líder comunitário juntamente com o apoio do nosso senador 
que também na época era líder, nós fizemos a Lagoa do Gengibre e preservamos essa área. Ela sangrava para o Papicu, 
depois com a Santos Dumont ela passou a sangrar para o Cocó. Então, foi incluída como bacia B-2 do Rio Cocó. A 
Secretaria da Cidade fez um trabalho lá, não foi bem feito e tem que ser refeito aquilo lá adiante. Quando eu saio da Cidade 
2000 e já chego aqui ouvindo o eco das reclamações dos cidadãos, o povo tomou aquela consciência diz: Fabiano, você vai 
falar disso. O que é que é? Olha, é o caos, no que diz respeito a especulação imobiliária se apropriando de áreas públicas.  

Por sinal tem um trecho lá da Avenida das Graviolas que o camarada botou uma placa e está a venda quem quiser 
comprar um pedaço da avenida tem lá o corretor com o telefone e você pode comprar é Avenida das Graviolas, 360. Bom, 
uma imobiliária Porto Freire comprou da Cagece uma sucata de caixa d’água que tinha numa área de praça lá e que estava 
desativada, e a Cagece vendeu para uma imobiliária. A imobiliária depois que comprou aquela sucata disse: Olha, isso aqui 
não serve de nada, vamos nos apropriar desses terrenos aqui que é a Praça Maria do Arco Verde.  
 No coração da Cidade 2000 há um desenho de uma taça em alusão a Taça Jules Rimet, e a frente da Cidade 2000 é 
exatamente desenhada para o prolongamento da Antônio Sales que agora o governador vai concluir. Então, hoje a 
especulação imobiliária está tomando vinho no copo dessa taça! Resolveram, ah, nós ficamos aqui. Botaram uns tratores lá. 
Nós entramos com um processo junto a Regional II, junto a esse departamento da prefeitura, vai a fiscalização em cima, e 
eles não têm nem alvará, não tem nem número, mas estão com os tratores. Menino isso aqui é uma mina. Vendendo areia, 
querem botar um prédio com 23 andares, com playground, campo de futebol, uma piscina para os barões ficarem nadando, 
uma loucura! Na marra.  

E o pior ainda é onde entra aqui a questão que naturalmente vão obter financiamento e é preciso fiscalização. 
Naturalmente a Porto Freire vai obter. Eu não sei e ninguém está vendo isso. Eu estou chamando atenção para este caso, a 
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Imprensa tem conhecimento e está muda, há uma coisa empatando. Por isso que o povo está reclamando porque até a 
Imprensa está cuidadosa demais em colocar os problemas em afloras as questões porque são grandiosos. Então, eu chamo 
atenção para essa questão da especulação imobiliária. Vocês não vão acreditar no que vão ver, no coração da Cidade 2000 
os tratores tirando areia, vendendo, despachando, fazendo o diabo a quatro. Só dar para ir lá e conferir.  
 Os companheiros que foram jogados na sarjeta, os que lutaram pela anistia, gente valorosa, os companheiros da 
Presidente Dilma Rousseff, então como ficaram a míngua foram pipocando um por um. Eu vou ler que eu anotei ali: 
Análio, aquele do ronco do mar, Análio, Casteliano, Duarte, Rogério Lustosa, José Ferreira Lima, José Sá, José Bento, 
Galeno, Timóteo, Ximenes, Professor Alencar, Valdenilo Balaio, esse pessoal todo que tinha problemas foram saindo e 
morreram a míngua. Inclusive ele citou o nome do Duarte que era o gênio da revolução o Zé Duarte, data venia você ter se 
lembrado do nome do Duarte. Rogério Lustosa, Dover do seu Partido, esse pessoal todo pipocou a míngua.  

Eu acordei para esse problema porque eu abro o Jornal O Povo e está lá uma entrevista com o presidente da 
associação 6468 que é o Messias Pontes, mas não aparece o Messias Pontes, mandaram buscar o Mário lá em Brasília. 
Olha, o que é que acontece. O Messias Pontes como ex-preso político está com o câncer de pâncreas. A Imprensa sabe, que 
o Messias Pontes era simplesmente um jornalista, um dos coordenadores do trabalho jornalístico da Assembleia 
Legislativa, e ninguém podia tocar no nome de Messias Pontes, essa questão era abafada. Eu quero que a presidente tome 
conhecimento dessa questão, porque a grande maioria dos companheiros dela simplesmente já pifou.  

Foram fazer uma homenagem ao pessoal que tinha sido preso político e que entraram em greve de fome no Estado 
do Ceará só foram dois, Willame Montenegro e Valdemar Rodrigo Menezes, porque o resto tinha falecido. Quer dizer a 
ditadura continua em cima. A presidente não tem conhecimento disso. O que é que eu quero? Como eles são aposentados e 
a família está a míngua, como é o caso do José Ferreira Lima. Nós temos dois grandes metalúrgicos como líder o 
Presidente Lula e o José Ferreira Lima que era presidente do sindicato, líder metalúrgico passou 8 anos e 9 meses preso 
comigo e tinha problema de coração. Ele foi tão torturado que acabou assinando que tinha feito as coisas que eu fui 
acusado, as coisas que eu fiz o Ferreira dizia: Não, fui eu que fiz esse negócio. 

 Eu não sei o que era que estavam fazendo com esse homem. Morre o Ferreira e a família a míngua sem direito 
nem ao bolsa-família. Eu quero denunciar que a ditadura continua feroz nesse setor ainda, não tem direito nem ao bolsa-
família. O que é que eu quero? Já que eles não podem ser aposentados pela previdência porque não eram contribuintes, 
então leve uma proposta deles receberem, a família, os que sobraram pela... é uma maneira de se trazer esse problema a 
baila. Porque esse problema não vindo a baila quem vai responder é quem não tem culpa que é a Presidente Dilma 
Rousseff. E se ela não fosse presidente ela estaria como a gente.  
 Só para concluir eu quero aproveitar a ideia brilhante do amor que ele tem pela questão da natureza e da riqueza 
que é o Brasil, então eu faço um apelo para que a gente faça um Movimento para se reconciliar com a natureza e acreditar 
no potencial respeitando aqui a experiência do nosso secretário de agricultura, da riqueza que nós temos em produzir 
alimentos desde a questão da cultura da mandioca que é a cultura indígena milenar, a questão das frutas. A gente só se 
lembra dos pivetes quando eles estão envolvidos no crack, mas nós quando meninos nós tínhamos a macaúba, a siriguela, o 
sapoti e a pitomba. Eu que fui menino índio adorava a resina de angico. Quer dizer tem que oferecer essas coisas.  

Os meninos Tremembés plantavam caju, enfim depois iam brincar de macaco caiba. Era assim: Macaco caiba, 
aquele que gritava macaco caiba os outros partiam para pegar, ele saia pulando de galho em galho e saia lá na frente porque 
tinham os cajueiros para dar caju para os meninos e castanha para assar. Isso é que eu quero dizer vamos despertar esse 
amor a nossa pátria. Aquela coisa do Casimiro de Abreu: Oh, que saudades que tenho debaixo dos laranjais, das mangas e 
comia as pitangas. Então, é isto, a minha saudação, o meu louvor ao secretário a ideia que dentro dessa matéria assim ácida 
ou espinhosa que é a economia que é dinheiro, chega o nosso representante aqui falando vamos ver a beleza da natureza, a 
beleza que é esse Brasil.  

Olha, eu estou plantando lá araçá e banana-ouro. Tem uma fruta que só tem na Amazônia que é camu-camu, e essa 
é a riqueza que nós temos no nosso Brasil. Vamos levar isso para aflorar, para que essa meninada se ocupar com o que é 
positivo. (Aplausos). 
SR. PRSIDENTE DEPUTADO LULA MORAIS (PC do B): Fabiano é essa figura assim muito natural e muito 
energética.  
 Bem, só pergunto se tem alguém que deseja fazer uso ainda com alguma sugestão do assunto. E encerrando então 
o nosso relator vai fazer o fechamento aqui do encontro. Logo depois vamos mandar a Ata desta reunião para a sua 
assessoria para que você possa com detalhes do que foi sugerido aqui no encontro.  
SR. DEPUTADO FEDERAL DANILO FORTE (PMDB): Eu queria agradecer a presença de todos. Eu acho que nós 
conseguimos o nosso objetivo que é exatamente de fomentar esse debate, que vai continuar. O importante para nós é 
exatamente que as pessoas se disponham a discutir o que é importante para cada um de nós, para nossas vidas, para a vida 
de cada cidadão e cada cidadã. Inclusive, o João Camará lá do Itapajé aqui conosco, o Binú de Itarema grande 
companheiro. E essas pessoas possam também levar essa discussão para os seus locais de trabalho, para os seus locais de 
convivência porque isso afeta a vida de todos nós. Então, se nós estamos com a juventude na Praça Portugal a caminho 
daqui eu acho que eles estão vindo a caminho da Casa do debate.  

Depois vão dizer que os estudantes têm raiva de deputado. É não. É porque o Parlamento é onde é mais aberto para 
fazer qualquer tipo de debate. No Executivo não entra porque a polícia é do Executivo. No Judiciário não vai, porque o 
Judiciário manda prender. Deputado não manda nem prender e o deputado ainda tem a Casa aberta. Só para vocês terem 
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uma ideia de terça a quarta na Câmara dos Deputados circulam dentro 20 mil pessoas só ali dá uma baita de uma 
manifestação. Por quê? Porque são várias portas, são várias entradas e várias saídas. E isso é que se faz a Casa do Povo é 
discutir os assuntos do povo, discutir o nosso cotidiano e sem medo de fazer o enfrentamento, o debate democrático e 
legítimo.  
 E essa ideia nossa, e aqui agradeço ao Presidente da Comissão o Deputado Lula Morais, aos deputados que se 
fizeram presentes, o Deputado Roberto Mesquita, o Deputado Carlomano Marques, o Deputado Mailson, o Presidente da 
Casa o Deputado José Albuquerque, que fez questão de vir aqui conosco, isso fortalece ainda mais esse vinculo e aumenta a 
nossa obrigação e a nossa responsabilidade. Então, vocês fiquem tranquilos, esse é um debate que nós vamos fazer. Tem 
mais ainda uns 8 Estados já programados para nós fazermos audiências públicas, queira eu que seja tão motivadas e tão 
participativas como foi essa daqui.  

E que nós faremos exatamente um relatório que busque uniformizar e consensuar o máximo possível até porque do 
ponto de vista da prática legislativa quanto mais consensuado mais fácil de aprovar. O Senador Inácio Arruda está aqui do 
meu lado e sabe que quando se faz a discussão aberta, e quanto mais aberta e mais participativa na hora da aprovação é 
muito mais fácil porque não tem jaboti em cima da árvore. O que nós queremos fazer é com transparência, ouvindo e 
exatamente aprendendo com aquilo que está sendo exposto. Eu acho que aqui tiveram ideias brilhantes. Essa questão que 
foi trazido aqui pelo Amorim é muito valiosa. Esse debate que o Gastão está imbuído de fazer nós vamos fazer uma 
audiência pública no dia 25 em Brasília com a CNI, com o Tribunal de Contas que levantou os problemas exatamente para 
aprofundarmos esse debate sobre uma área importante das Instituições brasileiras.  

E todos esses temas que aqui foram recorrentes nós faremos reunião da Bancada para decidir as prioridades do 
Estado do Ceará e uma reunião das Comissões permanentes da saúde para discutir teto e limite da questão da saúde que 
aqui foi muito bem colocado. Vamos aprofundar essa questão da segurança pública. Essa é uma responsabilidade que tem 
ser assumida porque fica um jogo de empurra. O Governo Federal joga para o Governo do Estado, e o Governo do Estado 
quer as vezes jogar até para a coitada da prefeitura, e a prefeitura não tem condições de ter nem um guarda para guardar 
uma praça ou uma bicicleta, e é quem paga o preço, porque as pessoas vivem nas cidades. 

 E onde está o problema maior é exatamente nas cidades. Nós temos que aprofundar a responsabilização e a 
garantia do orçamento para resolver esses problemas que aflige a todos nós. Então, eu agradeço aqui do fundo do meu 
coração ao Deputado Lula Morais a esse momento. E quero, e espero que nós possamos avançar ainda mais no mundo das 
conquistas que a nossa geração tem acumulado. Eu acho que é uma geração plenamente vitoriosa. Nós pegamos um País na 
ditadura e hoje nós temos um País que é a 7ª economia do mundo com a inclusão social de mais de 30 milhões de 
brasileiros participando do mercado. 

 Nós temos um potencial ainda grande para avançar porque infelizmente no Brasil ainda tem 15,6 milhões de 
brasileiros que não tem três reais por dia para viver. E infelizmente no Estado do Ceará ainda tem um milhão e meio de 
pessoas que tem menos de R$ 3,00 por dia para sobreviver. E essa desigualdade é que nós precisamos acabar no nosso País. 
Muito obrigado. (Aplausos). 
SR. PRESIDENTE DEPUTADO LULA MORAIS (PCdoB): Muito bem Deputado Danilo Forte, quem agradece somos 
nós, a Assembleia Legislativa de receber todos os parlamentares federais, os deputados que aqui passaram e a todos que 
vieram para participar e contribuir com essa reunião.  
 Está encerrada a presente audiência pública da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação.  


