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O SR. COORDENADOR (Sandoval Cardoso) - Declaro aberto o seminário 

regional para discussão do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014, da 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.  

Quero transmitir as escusas do Presidente desta Comissão, o Senador Lobão 

Filho, do PMDB do Maranhão, pela ausência. Por motivo de força maior, S.Exa. não 

poderá estar presente.  

Este seminário está sendo realizado nesta data, 04 de julho de 2013, na 

Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins, em Palmas, a fim de esclarecer o 

processo legislativo que resulta na autorização de gastos pelo Governo e, assim, 

motivar a sociedade a participar desse processo.  

Nosso objetivo é sensibilizar a população e as lideranças políticas, para que 

participem efetivamente na discussão da alocação dos recursos públicos federais, 

tornando o processo orçamentário acessível e transparente.  

Quero cumprimentar o Exmo. Sr. Relator do Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, o Deputado Federal Danilo Forte, do PMDB do Ceará,  a quem 

convido a compor a Mesa. (Palmas.) 

Quero também cumprimentar o Exmo. Sr. Secretário Estadual do 

Planejamento e Modernização da Gestão Pública Flávio Rios Peixoto da Silveira, 

representando o Exmo. Sr. Governador José Wilson Siqueira Campos. Convido-o, 

também, a compor esta Mesa.  

Cumprimento o Exmo. Sr. Senador da República, pelo Tocantins, Ataídes 

Oliveira e convido-o a compor esta Mesa. (Palmas.)  

Cumprimento o Exmo. Sr. Deputado Federal, pelo Tocantins, Osvaldo Reis, 

que nos enviou convite e solicitou o espaço da Assembleia Legislativa para que esta 

audiência fosse realizada. (Palmas.) 

Cumprimento e convido também a compor a Mesa o meu amigo particular, o 

Exmo. Sr. Deputado Federal pelo Tocantins, Júnior Coimbra, ex-Presidente desta 

Casa de Leis, grande Presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins.  

Saúdo e convido a compor a Mesa o Exmo. Sr. Deputado Federal Weliton 

Prado, de Minas Gerais, Relator, conterrâneo do meu amigo Deputado Alencar, que 

nos deixa feliz com sua presença.  
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Cumprimento todos os presentes, o Deputado Líder do Governo; o Carlão, da 

SANEATINS; o Deputado Manoel Queiroz; a imprensa e os servidores da Casa.  

Deputado Danilo Forte, quero ainda informar aos interessados em fazer o uso 

da palavra que se dirijam ao servidor Luís Henrique e façam suas inscrições. 

Neste momento, concedo a palavra ao ilustre Relator do Projeto de Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, o Deputado Danilo Forte, que fará a sua apresentação.  

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Boa tarde a todas e a todos. É com 

muita alegria que volto a Palmas, Capital na qual estive várias vezes quando 

Presidente da Fundação Nacional de Saúde. Cada vez que venho vejo o 

crescimento do Estado do Tocantins. Não poderia faltar ao convite que me foi feito 

por esse Deputado amigo, companheiro de partido, que, junto conosco, tem feito um 

grande trabalho na bancada do PMDB. O Deputado Osvaldo Reis formulou o convite 

para que a Comissão viesse à Assembleia — convite subscrito pelo nosso 

Presidente, Deputado Sandoval Cardoso — para fazermos esta audiência pública.  

Então, muito obrigado, Deputado Osvaldo Reis; Deputado Júnior Coimbra, 

que inclusive é Vice-Líder do PMDB na Câmara dos Deputados; Senador Ataídes 

Oliveira, Parlamentar que tem feito um trabalho extraordinário e de coragem no que 

diz respeito a dar mais transparência aos orçamentos públicos; nosso Secretário do 

Planejamento; a esse nosso irmão mineiro, Deputado Weliton Prado, que é 

Sub-Relator para a área de planejamento e do Ministério das Cidades na formatação 

da Lei de Orçamento Anual, LOA. 

No momento em que o Brasil todo se sente perplexo com a volta da juventude 

à rua, em que questionamentos são feitos com relação aos investimentos públicos; 

em que há preocupação com a volta da inflação, o medo da volta à carestia; também 

a preocupação com a quebra do regime fiscal e financeiro de normalidade que o 

País tem atravessado desde a implantação do Plano Real, entendemos que a peça 

mais importante, a peça que diz respeito exatamente à formatação de todas as 

políticas públicas que refletem nos serviços dos Estados e do controle orçamentário 

para fortalecimento do mercado interno do País e na sua relação inclusive com a 

necessidade da segurança financeira que o País precisa demonstrar para o mundo é 

exatamente o orçamento da União.  
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Portanto, vir a Palmas para debater aqui nesta Assembleia liderada pelo 

nosso Deputado Estadual Sandoval a peça orçamentária é importante para que a 

gente possa aproximar a sociedade das discussões e fazer com que ela tenha uma 

participação maior. 

E estamos diante de um momento importante na história nacional, inclusive 

vejo uma mobilização pela BR-010, uma manifestação legítima do desejo de todas 

as cidades e comunidades que dela precisam para melhorar a mobilidade e a 

trafegabilidade inclusive da produção crescente do setor agrícola no Norte do País. 

E isso demonstra que o País está vivo, que as pessoas querem debater, que as 

pessoas querem discutir, que as pessoas querem participar da elaboração de suas 

políticas públicas. Portanto, o lastro que dá base a tudo isso é exatamente a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, porque é por meio da LDO, como é chamada 

internamente, que se sinalizam, orientam e determinam as prioridades e as metas 

estabelecidas pelo Governo, assim como se identificam exatamente aqueles setores 

que precisam de maior ou menor investimento, maior ou menor cuidado. E a LDO 

também tenta dar transparência, objetividade, eficiência e efetividade aos 

orçamentos públicos. 

O meu intuito principal como Relator da LDO é formatar um orçamento que 

não seja peça de ficção, uma peça que não tenha o sentimento, o cheiro, a vontade, 

a necessidade do que o povo está colocando nas ruas hoje e, ao mesmo tempo, que 

não tenhamos também a capacidade de cobrar exatamente esses investimentos, de 

arguir e de questionar o direcionamento desses recursos públicos. 

(Segue-se exibição de imagens.) 

Então, a nossa audiência pública — eu fiz até uma apresentação em Power 

Point que está ali colocada à nossa esquerda, para um melhor acompanhamento — 

trata exatamente da elaboração desse projeto de lei e tem como objetivo neste 

encontro, como eu já falei, aproximar o orçamento público do cidadão e evidenciar o 

papel indutor do orçamento público na redução das desigualdades regionais.  

O Brasil, ainda hoje, apesar de todos os avanços que tivemos, pois já somos 

a sétima economia do mundo, tem grotões de pobreza absoluta. Infelizmente, no 

Estado de Tocantins, temos Ipueiras, que é a cidade com o maior índice de 

mortalidade infantil do País. 
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Então, para vermos uma equalização e uma redução drástica dessas 

desigualdades regionais, a gente precisa exatamente do papel indutor do Governo 

Federal, que concentra a maior parte dos recursos, no que diz respeito ao equilíbrio, 

ao equacionamento desse desenvolvimento regional. 

Eu sou do Nordeste, do Ceará, Região que tem um terço da população 

brasileira, mas responde por apenas 14% da produção da riqueza nacional, o que 

demonstra um desequilíbrio entre a população, o contingente populacional e a 

geração de riqueza. 

O Orçamento da União tem um papel também de induzir e de tentar fazer 

com que a gente possa aperfeiçoar as políticas públicas no sentido de aumentar os 

recursos e os investimentos exatamente naquelas regiões mais necessitadas. 

 É também papel do Orçamento divulgar os instrumentos de 

acompanhamento, controle e fiscalização, que é exatamente o que diz respeito à 

transparência, ou seja, pretende ele promover a transparência e a participação da 

sociedade na formulação de políticas públicas pelo Legislativo. 

E esse papel do Poder Legislativo muitas vezes é entendido de forma 

secundária. O Poder Legislativo é a Casa mais aberta dentre todos os Poderes 

institucionais.  

O Poder Executivo comanda as polícias, comanda a organização do Estado 

e, por isso, é de mais difícil acesso.  

O Poder Judiciário é o poder que determina as leis, as condenações, a 

aplicação da legislação que é feita no Legislativo.  

E o Legislativo é o mais pulverizado, é o que tem a maior representação no 

sistema democrático — porque é o que mais se aproxima do povo — e é 

exatamente o que tem as portas mais abertas e mais escancaradas, exatamente 

para receber da população essas informações. 

Então, é necessário um reconhecimento do papel do Poder Legislativo no que 

diz respeito à formatação, à formulação da peça orçamentária e, ao mesmo tempo, 

ao acompanhamento e à fiscalização da sua aplicação. 

O processo orçamentário tem três etapas. A primeira etapa é feita — por 

determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal — no primeiro ano do exercício de 
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cada legislatura, ou seja, de cada mandato governamental, seja ele no Executivo 

Municipal, no Estadual ou no Federal. 

Quando o Presidente da República assume, no primeiro ano de seu mandato 

é feito um Plano Plurianual para os próximos 4 anos seguintes. Esse plano contém 

as metas básicas de um projeto plurianual para o mandato do Presidente e se 

encerra no primeiro ano do mandato subsequente. Então, ele serve de base, de 

orientação exatamente para a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

A segunda etapa é a da Lei de Diretrizes Orçamentárias, como aqui eu já 

relatei, é aquela que faz a interligação de o que estava previsto no PPA com a 

necessidade e a demanda atualizada da sociedade como um todo, tentando 

traduzi-la exatamente em uma política orçamentária. 

Por fim, a LOA, que é uma lei específica que vai determinar a aplicação 

contábil dos números, no que diz respeito à receita e aos investimentos que serão 

feitos no ano de formatação posterior àquele em que é formulada.  

Então, o que nós estamos discutindo aqui é exatamente a formatação do que 

vai ser o Orçamento da União para 2014. 

A base constitucional e legal da LDO — da Lei de Diretrizes Orçamentárias — 

é exatamente a Constituição Federal, nos seus artigos 165 a 169, e a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, que foi um avanço muito grande no que diz respeito à 

contribuição para a eficiência da gestão dos recursos públicos. 

Hoje nós devemos ter uma preocupação muito grande com a prestação de 

contas, até porque a Lei de Responsabilidade Fiscal chega a ser punitiva no que diz 

respeito à má conduta dos gestores. É na Lei de Responsabilidade Fiscal que 

geralmente está o lastro jurídico para aplicação das inelegibilidades e para 

imputação da improbidade administrativa quando o gestor se desvia exatamente da 

boa conduta, da boa postura, no que diz respeito à aplicação dos recursos públicos. 

A LDO tem suas atribuições básicas, como já falei, na Constituição Federal e 

na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Na Constituição Federal, do art. 165 em diante, temos peremptoriamente 

colocado que a LDO deve que cumprir metas e prioridades, definindo exatamente 

quais são as metas e as prioridades da União com relação à aplicação do seu 

[CD5] Comentário:  Sessão:1064/13 
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Orçamento. Também deve a LDO observar as alterações na legislação tributária, 

porque ela tem que estar consonante com o exercício fiscal do País. 

Com relação á legislação tributária, o Brasil tem hoje um questionamento 

muito grande em relação ao Pacto Federativo. Eu estava até conversando com o 

Secretário de Planejamento agora há pouco sobre o tema. E nós do PMDB — e 

tanto o Deputado Osvaldo Reis como o Deputado Júnior Coimbra estavam conosco 

— definimos que o partido vai priorizar exatamente agora, imediatamente, a 

rediscussão do Pacto Federativo, em razão da excessiva concentração dos recursos 

no Governo Federal, mas também pela apenação — inclusive com as recentes 

desonerações no setor automobilístico e no setor de linha branca — dos Estados e 

Municípios exatamente nos repasses do FPM e do FPE, que são lastros das 

distribuições e transferências obrigatórias do Governo Federal aos Governos dos 

Estados e dos Municípios.  

Temos também a preocupação com o aumento das despesas com o pessoal, 

ou seja, as atualizações no que diz respeito a salários e benefícios dos 

trabalhadores que prestam seus serviços aos Governos. 

 E, ainda, na Lei de Responsabilidade Fiscal encontramos como atribuição, 

repetitivamente, o anexo intitulado Metas e Riscos Fiscais, como foi colocado. 

Temos aí o cenário macroeconômico no qual o País está vivendo neste momento e 

a questão do superávit primário. 

Já tivemos uma grande vitória quando da discussão da LDO deste ano, 

Senador Ataídes, pois o Governo Federal, através do Tesouro Nacional, vai assumir 

a transferência do superávit primário, que antes estava sendo exigido dos Estados e 

Municípios. Nós veremos isso mais à frente. Mas são recursos da ordem de quase 

61 bilhões de reais, os quais seriam também exigidos dos Estados e Municípios, 

como contribuição para o pagamento do superávit primário no País. Isso significa 

dizer que quase 0,95 do PIB nacional seriam os encargos que os Estados e 

Municípios teriam que pagar. 

Mas na semana passada, como fruto desse debate, houve um recuo do 

Governo Federal, através do Tesouro Nacional, e o Secretário Arno Augustin já 

declarou publicamente que a União assumirá esse valor, porque está vendo a 
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dificuldade que os Estados e Municípios estão tendo para honrar seus 

compromissos prioritários.  

A definição de normas sobre controle de custo e fiscalização das obras é 

também outra questão que trataremos mais à frente. Ela trata do excesso, por parte 

dos órgãos de controle, no que diz respeito à realidade dos processos de 

ordenamento, de transferência e de pagamento nas execuções de obras do País. 

Isso tem travado o desempenho da construção de obras prioritárias, estruturantes e 

de mobilidade urbana. Está aí o País inteiro está reclamando por maior velocidade, 

principalmente para as obras relativas ao transporte urbano, o transporte do 

trabalhador, do estudante, da dona de casa, no dia a dia. Esses recursos, muitas 

vezes, estão sendo travados pelo excessivo zelo, principalmente por parte dos 

órgãos de controle.  

Temos na peça orçamentária as transferências para as entidades públicas e 

privadas. 

E presente a esta audiência está o doutor, professor e Senador Ataídes 

Oliveira, que tem muito a falar sobre o Sistema S, pois é uma questão que está 

sendo colocada em debate. São recursos que, em 2011, refletiam algo em torno de 

21 bilhões de reais recolhidos através de contribuições sindicais pela Receita 

Federal e aplicados em instituições de direito privado, que, com certeza, precisam 

ser mais bem fiscalizados.  

Aqui temos parâmetros econômicos.  

Essa planilha nos foi fornecida pelo Ministério do Planejamento, pela Ministra 

Miriam Belchior, na primeira audiência pública que fizemos ainda no Congresso 

Nacional, exatamente tratando dos temas da formatação da LDO.  

Podemos ver que o Governo Federal prevê, para 2013, um PIB de 4,97 

trilhões de reais; e para 2014, 5,39 trilhões de reais. Existe uma variação de 

crescimento que, inclusive, não está de acordo com a expectativa do mercado 

financeiro. Mas a perspectiva do Governo era um crescimento de 3,5%, para 2013, e 

de 4,5%, para 2014.  

Há a previsão de uma inflação refletida no IPCA, acumulada em 2013, em 

5,2%, com a perspectiva de redução para 4,5%, em 2014. Há uma variação média 

do IPCA, em 2013, de 5,94%, que é o que basicamente estamos tendo hoje, para 

[CD6] Comentário:  Sessão:1064/13 
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algo em torno de 4,91, em 2014. Quanto ao Índice Geral de Preço — IGPDI, 

prevê-se que, de 5,18%, em 2013, vá para 5%, em 2014; e uma variação média no 

IGPDI de 6,34%, em 2013; para 5,92%, em 2014.  

Como a definição do salário mínimo agora se dá dentro de uma planilha já 

pré-ornamentada e organizada pelo próprio Governo Federal e aprovada com base 

em indicadores pelo Congresso Nacional, o salário mínimo, em 2013, é de 678 reais, 

tendo previsão, para 2014, de 719 reais e 48 centavos. É com esse salário mínimo 

que estamos trabalhando para 2014. 

A taxa de câmbio é uma previsão, até porque os números já estão defasados. 

Enquanto o Governo estimava uma taxa média de 2 reais para 1 dólar, ontem ele já 

foi para 2,25; e para 2014, a previsão é de 2,04.  

Como a política cambial é muito volátil e há muitas variações, o Governo 

ainda pode fazer com que haja um encontro, conforme seu planejamento. 

A massa salarial nominal tem crescido no Brasil. Em 2013, ela cresce num 

percentual de 11,64% e espera-se, para 2014, um crescimento de 12,34%, o que 

significa dizer que, se nós tivermos uma variação de 12,34%, ela será bem maior do 

que a inflação prevista, que é algo em torno de 4,5% a 5 %. 

A taxa de juros hoje efetiva está em torno de 8,03% e tem perspectiva de 

redução para 7,28% para 2014. 

Então, são esses os parâmetros colocados do ponto de vista do planejamento 

econômico do Governo para o ano de 2014. 

Como já falei, a meta de superávit primário, com esse PIB estimado de 5,4 

trilhões de reais — especificamente 5,397 trilhões —, temos uma meta de superávit 

primário de 3,10% desse PIB, o que dará algo em torno de 167,4 bilhões de reais — 

exatamente os recursos que o Governo separa para pagamento da dívida interna, 

amortização, juros dessa dívida, que, na previsão orçamentária, tem um percentual 

de 3,10. 

Existia uma estimativa de repassar para os Estados e Municípios, dentro 

dessa conta, 51,3 bilhões, mas houve um recuo por parte do Governo quanto a isso, 

o que significa que podemos ter uma expectativa melhor para os Estados e 

Municípios em 2014. 
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Temos uma dívida líquida declinante. Em 2002, ela chegou a 60,4% do PIB; 

para 2014, a perspectiva é de 30,9% do PIB; e temos um déficit nominal de 0,70 do 

PIB para 2014. Esse também é um dado que nos foi informado também pelo 

Governo Federal através do Ministério do Planejamento. 

Agora vamos nos aproximando da vida real.  

As prioridades para a Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO para 2014.  

O que veio na mensagem do Executivo fechava essa proposta em torno do 

Programa de Aceleração do Crescimento — PAC e do Programa Brasil Sem Miséria, 

que são os dois programas mais importantes do Governo Federal. Mas em todas as 

discussões travadas na CMO vimos a necessidade de abrimos esse debate, até 

porque na agricultura não há PAC; no turismo, não há PAC; no transporte, na saúde 

e na educação, nós estamos vendo o povo na rua, clamando por mais recursos e 

maior prioridade. Na ciência e tecnologia também há a necessidade de investimento, 

porque isso implica diretamente a melhoria tecnológica do País, até para aumentar a 

sua competitividade no mercado internacional. 

E a questão da segurança está na casa de cada um, na rua, na viela, no 

bairro mais nobre em que possa morar qualquer um de nós brasileiros. Hoje o Brasil 

está contaminado, de Norte a Sul, de Leste a Oeste, pela praga do tráfico de drogas, 

principalmente a droga barata, que é o crack, e nós precisamos imediatamente de 

uma política de segurança. Inclusive, o Deputado Júnior Coimbra e o Deputado 

Osvaldo Reis estavam conosco na reunião da Executiva do partido anteontem, 

quando estávamos tentando incluir, em uma diretriz prioritária para o PMDB, 

exatamente uma política de segurança para termos um combate mais efetivo à 

violência que se alastra pelo País. Então, programas nessas áreas, com certeza, 

deverão ser aprovados na LDO como programas prioritários. 

O Orçamento, no que diz respeito à sua execução, tem que determinar o que 

é transferência direta. Hoje nós temos um custo muito alto de transferência direta. 

Só para se ter ideia, hoje a máquina administrativa federal, incluindo salários e 

custeio da máquina pública, movimenta uma cifra em torno de R$611 bilhões. É um 

número estrondoso, porque, se formos ver um orçamento com algo em torno de um 

trilhão e meio, nós temos mais de um terço só no pagamento de pessoal e custeio 

da máquina pública. 

[VHPL7] Comentário:  
Supervisor.:Víctor 
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Por isso mesmo é que nós estamos defendendo abertamente a redução do 

número de Ministérios. O PMDB incorporou essa decisão exatamente para melhorar 

o ajuste fiscal do País, para dar uma resposta à necessidade de melhoria do gasto 

público, porque é inadmissível a despesa de custeio de R$611 bilhões quando os 

investimentos são de apenas R$18 bilhões. Há uma desproporção muito grande 

entre os gastos com a manutenção da máquina pública e os investimentos no País, 

principalmente em obras de infraestrutura. 

Está aqui o clamor pela BR-010, que já demonstra com muita clareza isso. 

Nós precisamos aumentar os investimentos no País. Para tanto, precisamos diminuir 

o custo da máquina pública.  

O País precisa ter também uma política de prevenção de desastres. Estão 

aqui os nordestinos saindo de mais um período de estiagem, de uma seca que foi 

considerada, do ponto de vista pluviométrico, uma das piores dos últimos 50 anos. 

Precisa haver uma política de investimento com relação a essa questão. Todo ano, 

no começo do ano, são as enchentes do Sul, são os morros caindo no Rio de 

Janeiro e em Santa Catarina. Adota-se uma política de investimento e ninguém 

consegue corrigir esses desastres e se antecipar a eles. No Nordeste são as secas. 

A cada 10 anos temos 2 anos de seca, 4 anos de inverno razoável e 4 anos de um 

inverno um pouco melhor, acima de 800 mililitros de chuva por ano. 

A aplicação mínima em saúde sempre é um tema muito focado no que está 

sendo dito nas ruas pela população brasileira. Nós do PMDB fechamos também, 

nessa reunião da Executiva, o mínimo de 10% da receita bruta da União para 

investimento na área de saúde. Hoje se requer um investimento muito grande para 

esse atendimento. Sem sombra de dúvida, sempre que se faz pesquisa sobre 

eficiência dos serviços públicos no País, a primeira queixa que vem é exatamente da 

saúde. Então, nós estamos defendendo já a garantia de 10% da receita bruta para a 

saúde. Essa foi a bandeira do PMDB. 

Investimentos do PAC, que já são uma prioridade do Governo. Nós 

precisamos dar celeridade a esses investimentos. Nós temos gargalos tanto nos 

órgãos de controle como na burocracia interna para a liberação desses recursos. 

Nós fizemos, inclusive, uma audiência pública com a presença de representantes da 

Caixa Econômica, do Tribunal de Contas da União, da Associação Brasileira da [CD9] Comentário:  Sessão:1064/13 
Quarto:7 Taq.:Socorro Rev.: 
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Infraestrutura e Indústrias de Base — ABDIB, que são exatamente os setores que 

estão no dia a dia dessas cobranças com relação à celeridade desses 

investimentos. Precisamos fazer com que esses investimentos não sejam só 

anúncios publicitários de política governamental, mas que tenham eficiência 

exatamente na educação. 

As eleições têm um custo. E o próximo ano será de eleição. Para todos terem 

uma ideia, verificamos na discussão do plebiscito que uma consulta popular no 

Brasil hoje tem preço médio de R$ 400 milhões somente a parte operacional do 

Tribunal Superior Eleitoral — TSE. Se formos contar o tempo de televisão e de rádio, 

em que ocorre desoneração fiscal para as empresas de telecomunicações, ou seja, 

pagamos por isso também, teremos um custo que vai se aproximar de R$2 bilhões. 

Esse é o custo de uma campanha eleitoral no Brasil de hoje. 

O plebiscito, sem sombra de dúvida, é uma campanha também, porque há 

que se ir às ruas defender propostas, defender ideias, mobilizar, fazer investimentos 

nos setores de comunicação. Por isso também o PMDB está defendendo a unidade 

da consulta popular com o processo eleitoral de 2014, porque não tem sentido 

gastar em duas eleições em menos de 1 ano, uma em cima da outra, aumentando 

esse gasto público que poderia ser substancial para investimento do próprio 

Governo. 

Temos as despesas de custeio e os investimentos, que são a garantia de no 

mínimo um doze avos-mês quando o Orçamento da República não for aprovado no 

ano anterior. 

Sobre a base regimental já falamos. Vamos adiante. 

A Comissão Mista de Orçamento é formada por 30 Deputados e 10 

Senadores. Do PMDB, do Estado de Tocantins, encontra-se aqui o companheiro 

Osvaldo Reis, que participa conosco da Comissão Mista de Orçamento. 

Estamos também no processo de aprovação do relatório preliminar. Esse 

relatório preliminar já está feito há mais de duas semanas, mas temos uma pressão 

política com relação aos vetos presidenciais à legislação. O Congresso Nacional 

quer resgatar sua prerrogativa de ser o início, o meio e o fim de todo o processo 

legislativo. A grande maioria das leis estava tendo encerrado o processo legislativo 

no veto presidencial. Para resgatar sua prerrogativa, é necessário que o Congresso 
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comece a votar os vetos presidenciais. O Brasil tinha, até anteontem, um acúmulo 

superior a 3 mil vetos presidenciais. Ontem caducaram — isso foi aprovado pelo 

Congresso Nacional —, perderam a vigência 1.458 vetos, exatamente porque não 

tinha mais sentido serem analisados. Temos quase 1.600 vetos que precisam ser 

analisados. 

Então, o Congresso Nacional exige do Presidente do Senado, o Presidente do 

Congresso Nacional, Senador Renan Calheiros, um cronograma para a votação 

desses vetos a fim de que possamos resgatar a prerrogativa do Congresso 

Nacional. Temos um prazo legal, porque a LDO tem de ser votada até 31 de agosto. 

Inclusive, uma lei com efeito suspensivo sobre o recesso parlamentar é exatamente 

a LDO. Se não votamos a LDO até o dia 17 de julho, ficará suspenso o recesso 

parlamentar do Congresso Nacional. Esse prazo está ficando muito curto. Já 

estamos no dia 4 de julho e ainda não aprovamos o relatório preliminar. Minha 

expectativa é de que consigamos, na próxima semana — O Senador Renan 

Calheiros já prometeu para terça-feira —, apresentar o cronograma de votação dos 

vetos para na quarta-feira votarmos o relatório preliminar, abrindo para uma semana 

o prazo para as emendas parlamentares e, a partir daí, podermos formatar esse 

relatório final.  

Essas audiências públicas que temos feito nos Estados são muito boas 

porque nos dão informações importantes para a formatação do relatório final. Por 

exemplo, já recebi pleitos do Deputado Osvaldo Reis com relação ao viaduto de 

Araguaína. 

Sobre Araguatins, o Sr. Rocha Miranda solicitou-me algo, que me deu 

trabalho à época em que eu estava na FUNASA, na ocasião em que havia um 

problema de cegueira no rio. Descobrimos o que estava contaminando o rio: uma 

água que nascia ao lado do cemitério antigo, desativado. Foi uma luta muito grande, 

que até foi divulgada no Fantástico, na época. 

Temos aqui também o pedido de inclusão da duplicação da rodovia estadual 

TO-201 até a TO-404. 

Como se trata de rodovia estadual, temos de analisar se cabe ou não a 

inclusão na peça orçamentária. 

Temos também o pleito da BR-010, aqui colocado. 

[CD10] Comentário:  
Sessão:1064/13 Quarto:8 Taq.:Socorro 
Rev.: 
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As emendas podem ser de texto. Inclusive, já atendemos a duas delas no 

relatório preliminar, porque isso ajuda a melhorar a confecção do texto no que diz 

respeito a sua redação. E elas podem ser de metas e de prioridades. Exatamente 

esses pontos que cada região, cada Estado, cada local do País tem para ser 

atendido. 

Com relação à apresentação, as emendas de texto não têm limite de 

quantidade, até porque elas melhoram o entendimento dos textos. O que está 

colocado no relatório preliminar é que teremos cinco emendas por bancada 

estadual, cinco emendas por Comissão Permanente, que são as Comissões 

Temáticas do Congresso Nacional: de Educação, de Saúde, de Finanças e 

Tributação, de Infraestrutura, da Amazônia, de Cultura. Cada Comissão permanente 

poderá apresentar cinco emendas e duas emendas por Parlamentar. Seja Deputado, 

seja Senador, cada um terá direito a apresentar duas emendas. 

Os princípios que nos balizam têm como meta o respeito ao Congresso. E o 

principal é a obrigatoriedade de execução das emendas parlamentares. Esse debate 

é muito rico, tem muitos questionamentos. Muitas vezes, o justo paga pelo pecador. 

A verdade é que a maioria dos investimentos, principalmente dos pequenos, 

são oriundos de emendas parlamentares. O Governo Federal dificilmente faz 

políticas voltadas à massificação dos investimentos em pequenas obras e em 

pequenos Municípios Brasil afora. 

Os Parlamentares usam essas emendas para cumprir compromissos seus 

com essas comunidades. Isso se transformou num grande balcão de negócios, 

numa troca, numa humilhação para o Parlamentar, que muitas vezes vai ao 

Executivo se humilhar para ver aprovada uma emenda que era direito seu, algo que 

já está colocado no Orçamento. 

Há também a questão da pressão política, que, muitas vezes, pode acontecer 

exatamente em troca de favor de votação de proposta de difícil aprovação por parte 

do Executivo Federal. Muitas vezes se faz isso como base de troca, permuta de 

apoio político no Congresso Nacional. 

Para dar autonomia e altivez ao Congresso e para libertar o Executivo Federal 

desse fisiologismo, só temos um remédio: fazer com que essas emendas sejam 

obrigatórias no Orçamento. 
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Inclusive, 87% do Orçamento da União já são impositivos, porque as obras do 

PAC, os investimentos do Plano Brasil Sem Miséria, o custeio, o pagamento de 

salários, as transferências obrigatórias para Estados e Municípios são impositivos. 

Esses itens o Governo Federal já tem de cumprir obrigatoriamente. 

Para não cairmos em nenhum devaneio demagógico ou populista, criamos 

uma Comissão Especial, cujo Relator é o Deputado Edio Lopes, do PMDB de 

Roraima, com o qual estamos formatando essa emenda individual impositiva. 

Inclusive, o cronograma de votação da LDO vai ajudar o cronograma de votação 

dessa proposta de emenda à Constituição, porque ela vai balizar exatamente o 

montante. A discussão hoje é quase consensual entre os partidos na Câmara dos 

Deputados, exceto o PT, que ainda não fechou essa questão apresentada pelo 

Deputado Weliton Prado para que seja 1% da receita líquida do Governo Federal, 

que hoje são R$6,78 bilhões, o que vai dar por Parlamentar, seja Deputado ou 

Senador, um montante em torno de 15 milhões de reais em emendas. Se 

considerarmos hoje que cada Deputado ou cada Senador tem 15 milhões de reais 

em emendas, estaremos, inclusive, reduzindo de 20%, o limite imaginário de 

emendas de Parlamentares, para um patamar de 2%, mas tornando a sua execução 

obrigatória, efetiva, o que vai tornar mais saudável a relação entre dois Poderes 

institucionais da República, o Poder Legislativo e o Poder Executivo. 

Identificação e proteção dos programas prioritários. Já falei aqui. 

Agilidade na celebração e execução dos convênios. Também já falamos da 

nossa preocupação em discutir isso na LDO. 

Priorização dos investimentos. 

Inclusão das receitas. O Senador Ataídes Oliveira vai falar daqui a pouco 

sobre o Sistema S, que arrecada dinheiro de contribuições sindicais para fazer 

ações correlatas, paralelas às ações de governo no que diz respeito à educação, à 

saúde e ao lazer do trabalhador. Precisa haver um avanço no que diz respeito à 

transparência e à fiscalização. 

Fixar normas de controle de custo e avaliação de resultados. Ou seja, a LDO 

também tem que cobrar resultados. Nós temos que cobrar resultados desses 

recursos. Não adianta fazer um estoque de recursos financeiros se não cobrarmos 

[CD11] Comentário:  
Sessão:1064/13 Quarto:9 Taq.:Jacira 
Rev.: 
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eficiência na execução desses recursos para que possam de fato chegar ao destino 

final, à ponta, com a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao povo. 

Critério de aprovação das emendas ao anexo. É uma formatação interna que 

vamos balizar para anexar essas emendas ao relatório final da LDO. Inclusive, já 

atendendo a dois adendos colocados nesse relatório preliminar, que são as ações 

de interesse nacional propostas por emendas — 15 para cada ação. 

Aqui são duas transparências sobre os investimentos do Programa de 

Aceleração do Crescimento aqui no Estado do Tocantins. Inclusive, os Deputados 

Osvaldo Reis e Júnior Coimbra já vinham reclamando que está havendo certa 

morosidade nos investimentos do Minha Casa, Minha Vida no interior do Estado. A 

perspectiva de investimento total de 2011 a 2014 é de R$8,97 bilhões. Após 2014, a 

perspectiva é de R$11,2 bilhões do PAC no Tocantins. Está demonstrado por área 

— transporte, energia, cidade, comunidade. O Minha Casa, Minha Vida já tem 

programados R$889,24 milhões para o Estado. O Programa Luz para Todos, muito 

importante para Tocantins, tem R$270 milhões para levar energia principalmente 

para as comunidades carentes. Temos as obras do eixo de transporte, voltadas para 

as ferrovias. A BR-010 não está aqui, mas está a BR-153. Está aqui mais no que diz 

respeito às travessias. Está aqui a Norte-Sul, que é um gargalo. A Presidenta Dilma 

tem cobrado muito a execução dessa obra. E a construção e pavimentação da 

BR-242. 

A bancada de Tocantins vai aumentar a pressão, com certeza, com relação à 

BR-010. 

Geração de energia, que é uma reclamação do País inteiro. Temos R$71,5 

milhões de investimento na geração de energia aqui no Estado. Temos mais 

recursos para transmissão, petróleo, gás e mineração.  

No quesito cidade melhor, os investimentos nas cidades, na área urbana: 

saneamento, prevenção de área de risco, pavimentação. 

Mobilidade urbana não tem nada ainda contratado nem aprovado. 

Comunidade cidadã, questões sociais. 

Unidade Básica de Saúde — R$12 milhões. 

Pronto Atendimento não tem nada programado. Temos que cobrar isso. 
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Creches e pré-escola. Isso é muito importante. Só para vocês terem uma 

ideia, 80% de cada 10 alunos que chegam à universidade pública federal no País, 

oriundos de escola pública, são alunos que entraram na creche na primeira infância. 

É de fundamental importância ajudarmos na formação desses nossos irmãos 

brasileiros mais pobres. E a creche e a pré-escola têm um papel muito importante 

nessa questão. 

Minha Casa, Minha Vida. O total de R$889,24 milhões, sendo R$296 milhões 

para a construção de casas; R$428 milhões para obras de habitação financiadas 

pelo Sistema Brasileiro da Poupança; e R$164 milhões para a urbanização de 

assentamentos precários, para a melhoria da qualidade de vida, principalmente de 

favelas e comunidades rurais isoladas. 

Luz para Todos. Já falei. 

Implemento das atividades do PAC em Palmas. Tudo o que já está aqui 

programado para investir na capital do Estado, num total de R$257 milhões. 

Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer ao nosso 

Presidente, Deputado Sandoval Cardoso, a todos que nos acompanharam e aos 

Deputados e Senadores aqui presentes, para avançarmos agora no debate da LDO. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. COORDENADOR (Sandoval Cardoso) - Deputado Danilo Forte, o 

Tocantins fica muito honrado com sua presença. 

Tendo a oportunidade de presidir esta reunião, gostaria de fazer alguns 

questionamentos. Antes, porém, gostaria de parabenizar a Câmara Federal. Nossa 

reunião, Deputado Júnior Coimbra, está sendo transmitida ao vivo, numa das 

primeiras instalações da TV Assembleia do Brasil, em parceria com a Câmara 

Federal. Demos início a essa transmissão no final do mês de junho, em caráter 

experimental, mas é um instrumento pelo qual vamos poder mostrar o trabalho da 

Assembleia Legislativa, da Câmara Federal, dos demais Poderes, do Executivo. 

Vamos poder mostrar o que vem fazendo de bom — há coisas ruins, mas há coisas 

boas também — essa categoria que merece, sim, respeito, que é a nossa categoria 

de políticos do Brasil. 

[CD12] Comentário:  
Sessão:1064/13 Quarto:10 Taq.:Jacira 
Rev.: 
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Quero aproveitar o momento — não tem muito a ver com a LDO — para 

passar às suas mãos, Deputado, uma reivindicação. Diretora Legislativa Lucilene, 

por favor. 

Enquanto a Diretora traz a carta que a Assembleia de Tocantins fez 

endereçada a V.Exa. e, de igual teor, aos Deputados Júnior Coimbra e Osvaldo 

Reis, gostaria de um esclarecimento, se o momento for oportuno. 

Ontem os Prefeitos e representantes do Executivo estadual, nós, do Estado, 

fizemos uma paralisação na BR-153, próximo a Palmas, na cidade de Paraíso, para 

solicitar um repasse para que o Governo do Estado e governos municipais tivessem 

melhores condições de atuar como gestores. Entende parte do Legislativo estadual 

e parte do Executivo municipal e estadual, que dependemos, principalmente o 

Estado de Tocantins, do repasse do Governo Federal, do FPE e do FPM. Mais de 

60% da arrecadação do Estado de Tocantins vêm do repasse do FPE. 

V.Exa. cita, na sua explanação, Deputado Danilo Forte, que existe uma 

preocupação quanto ao cumprimento das suas obrigações por parte dos governos 

estaduais e municipais. Se for possível, por parte de V.Exa. ou dos colegas que o 

assessoram, coloque, de forma mais detalhada, através de números ou índices, a 

forma como o Governo vem trazer este novo Orçamento, destinado aos governos 

estaduais e municipais. Este é um dos meus questionamentos. 

Outro questionamento, Deputado, é sobre o repasse que vi V.Exa. colocando, 

que é uma bandeira do PMDB e também da Assembleia Legislativa do Tocantins e 

das demais assembleias do Brasil. Inclusive, a Assembleia coleta assinaturas para 

uma ação que denominamos Mais Saúde. Nós coletamos assinaturas no sentido de 

que, de todo o Orçamento, no mínimo, sejam destinados 10% ao repasse feito da 

saúde aos Estados. Nós entendemos também que a saúde é um anseio que não 

tem como esperar. A Assembleia tem essa ação e, através desse documento, com 

as demais assembleias que aderiram a essa ação, nós enviaremos um documento à 

Câmara Federal. Eu vi V.Exa. colocando, se não foi mal entendido da minha parte, 

que isso já está previsto no Orçamento, na nova LDO. Sendo assim, essa missão já 

está vencida. Só queria essa confirmação, até para evitar esse esforço de nossa 

parte. 

[CD13] Comentário:  
Supervisor.:Cláudia Castro 
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Por fim, antes de ler o teor da carta, se me permitem, gostaria de perguntar a 

V.Exa. onde estão sendo aplicados os recursos do PAC na nossa querida Capital 

Palmas, de que todos nos orgulhamos tanto, a mais jovem capital deste País e a 

que mais cresce e, por ser do Estado do Tocantins, a que mais amamos também. 

Para encerrar, de fato, rapidamente — serão breves linhas —, gostaria de 

solicitar a V.Exa. e aos demais pares auxílio ao Tocantins, entendendo o momento 

que atravessamos, um momento de clamor da sociedade brasileira. Gostaria de ler 

este ofício endereçado a V.Exa. Por meio do meu amigo Júnior Coimbra, Deputado 

Federal, endereçarei um a V.Exa., Deputado Júnior Coimbra, e outro ao Deputado 

Osvaldo Reis e ao Senador Ataídes, para que entregue ao Ministro de Minas e 

Energia, Lobão, que diz o seguinte. 

 Dirijo-me a V.Exa. com o propósito de solicitar intervenção junto à 

Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL, visando livrar o Estado do 

Tocantins do aumento da tarifa de energia elétrica, tendo em vista a farta 

contribuição para a geração e distribuição de energia consumida em todo o País. 

Nosso Estado, sem dúvida nenhuma, tem uma contribuição muito grande com a 

distribuição de energia deste País. 

 A Bacia Hidrográfica Araguaia-Tocantins — que é conhecida por 

V.Exa., Deputado Danilo, na nossa querida cidade Araguatins — é uma das doze 

regiões hidrográficas do Brasil, estende-se pelos Estados do Tocantins e Goiás, com 

58%; Mato Grosso, 24%; Pará, 13%; Maranhão, 4%; além do Distrito Federal, 1%. É 

a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira e a segunda em produção de energia 

do Brasil.  

Em que pese à importante contribuição na produção de energia elétrica no 

cenário nacional, o Estado paga a segunda maior tarifa do Brasil — o Tocantins 

paga a segunda maior tarifa do Brasil, exportando energia para todo o País. 

Em flagrante contradição com a política de redução de tarifas implementada 

pela Exma. Presidente Dilma Rousseff e com o clamor popular por serviços públicos 

de qualidade, a ANEEL acaba de autorizar um reajuste médio de 11,09% nos preços 

de energia elétrica que consome, compreendendo 10,23% para os clientes 

residenciais e 12,96% para o setor industrial.  

[CD15] Comentário:  
Sessão:1064/13 Quarto:12 
Taq.:Sandra Moita Rev.: 
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Pelas razões acima expostas, solicitamos o empenho, já entendendo que 

seremos atendidos, de V.Exa. no sentido de livrar o Estado do Tocantins desse 

violento aumento de tarifa, a despeito da expressiva contribuição para o 

fornecimento da energia elétrica consumida no nosso País. 

Na oportunidade, expressamos a V.Exa. os votos de mais profundo respeito e 

admiração. 

Assino eu, representante desta Assembleia, de todos os Deputados, e o 

nosso Deputado Líder do Governo, Carlão da Saneatins, já que é um anseio do 

nosso Governo Estadual também. 

Neste momento, já quebrei o protocolo, mas gostaria de passar a palavra ao 

Relator do Orçamento da área de planejamento das obras do PAC, Deputado 

Federal Weliton Prado, das nossas queridas Minas Gerais. 

O SR. DEPUTADO WELITON PRADO - Boa tarde a todos e a todas. Para 

mim é uma grande satisfação estar aqui presente. Eu já fui Vereador, Deputado 

Estadual por dois mandatos e agora sou Deputado Federal, uma trajetória 

semelhante à do Deputado Júnior Coimbra, que eu queria aproveitar para 

cumprimentar, e já cumprimento o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado 

Sandoval Cardoso; o Deputado Osvaldo Reis; o Secretário de Planejamento, Flávio 

Peixoto; o Senador Ataídes Oliveira; e, de forma muito especial, quero cumprimentar 

e parabenizar pelo brilhante trabalho o Relator da LDO, Deputado Danilo Forte, 

nosso companheiro, que realmente não está medindo esforços, está percorrendo 

todo o Brasil para discutir junto com o povo a LDO, que é muito importante, trata das 

metas e prioridades da administração pública, serve de referência fundamental para 

elaboração da peça orçamentária.  

Mas eu não poderia de maneira nenhuma de deixar de comentar a solicitação 

feita aqui pelo nosso Presidente em relação à questão das tarifas de energia. Aliás, 

em Minas Gerais, eu sou conhecido como o Deputado que luta contra as altas tarifas 

de energia. Eu acho que não se justifica de maneira nenhuma mais um aumento. 

Este é o terceiro ciclo de revisão tarifária, e um aumento bem acima da inflação. 

Eu estive em Itaipu no final da semana passada e vi que os reservatórios 

realmente estão cheios. Estive ontem no café da manhã com a ANEEL, e um dos 

pontos tratados foi justamente a possibilidade de haver uma revisão extraordinária, 
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porque levaram em conta... Por que houve esse reajuste bem acima da inflação? 

Porque se levou em conta o uso das termoelétricas. Só que não há mais 

necessidade, porque os reservatórios já estão cheios, e se calculou que esse uso 

das térmicas seria até o final do ano. Isso vai acontecer? Não vai acontecer, porque 

não é mais preciso utilizar as térmicas. Aliás, os índices que nós observamos em 

Itaipu estão 15 vezes acima do normal. Quinze vezes acima do normal! O que 

aconteceu é que as águas de março — existe até a música Águas de Março — 

atrasaram um pouco, vieram em abril, junho, e aumentaram de forma considerável o 

nível dos reservatórios. 

Então, eu deixo aqui toda a nossa solidariedade. Fui membro da Comissão 

que analisou a MP 579, que reduziu as tarifas de energia em 17% para as 

residências e mais de 30% para o comércio e para a indústria. Sabemos que a 

energia é um bem público essencial à vida e não pode de maneira nenhuma ser 

tratada como mera mercadoria. Significa realmente um impacto muito grande no 

orçamento familiar.  

Deixamos aqui toda a nossa solidariedade e, com a autorização do nosso 

Relator, Danilo Forte, vamos tomar as providências com a Comissão de Minas e 

Energia, de que sou membro — sou Presidente da Subcomissão de Energia da 

Câmara dos Deputados e sou membro efetivo também da Comissão de Defesa do 

Consumidor. Sem falar da péssima qualidade da energia! Desculpem-me aqui a 

palavra, mas às vezes não precisa nem o cachorro urinar no poste, não precisa nem 

chover, que a energia já cai, os produtores perdem a sua produção de leite. Então, é 

um problema realmente muito sério: trânsito; hospital suspende cirurgia; a Justiça 

tem que suspender as sessões. Realmente é um grande caos. 

Então eu queria deixar aqui toda a nossa solidariedade e dizer inclusive para 

vocês ficarem atentos aos momentos em que há as audiências públicas presenciais, 

quando a população inclusive pode mandar contribuições. E está em tempo ainda, 

do ponto de vista legal, para recorrer dessa decisão dos diretores da ANEEL. Há um 

prazo para que vocês possam entrar com recurso na ANEEL questionando esses 

aumentos. 

Em Minas Gerais, nós conseguimos provar várias irregularidades na planilha 

de custo. Por exemplo, troca de tantos postes por ano; nós fomos verificar e não era 
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verdade aquele número apresentado. Foi investido tanto em manutenção; houve um 

furo de quase 5 bilhões de reais a mais. Os gastos com publicidade oficial, fomos 

conferir todos os dias no Diário Oficial, e não era aquilo apresentado. Isso tudo 

impacta no valor da tarifa e, às vezes, chega a um percentual maior para os 

consumidores. 

Enfim, eu sei que aqui não é o tema, mas eu queria só cumprimentar todos os 

Deputados, o nosso Senador, o Secretário de Planejamento, Flávio Peixoto, e dizer 

que eu concordo plenamente com o que foi colocado aqui, inclusive pelo nosso 

Relator, em relação à revisão do pacto federativo. Mas lá já diziam que a cidade 

parece pequena se comparada com o País, mas é na minha e na sua cidade que se 

começa a ser feliz. O cidadão mora e vive no Município, paga os impostos no 

Município, e a cada dia que passa os Municípios são obrigados a pegar mais 

atribuições que são do Estado e da União, e realmente não dão conta. Está na hora 

de fatiar o bolo. Ficou uma fatia realmente muito pequena do Orçamento na mão dos 

Municípios para as atribuições e as responsabilidades que passam para eles. 

Eu faço até um desafio: se há algum Município que não ajuda a manter a 

Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, atribuição que não é sua. 

Quando fui Deputado Estadual, fui Presidente da Comissão de Assuntos Municipais, 

e nós fizemos um levantamento de que os Municípios chegam a gastar 25% de todo 

o seu Orçamento com atribuições que são de responsabilidade do Estado e da 

União. 

Realmente é preciso rever o pacto federativo urgentemente no nosso País; 

tem-se que fazer justiça social, até com a revisão do ICMS, que é um imposto 

tipicamente municipal — 75% ficam para um ente só, o Estado, e 25% para distribuir 

para o montante dos Municípios. Então, é preciso ver a responsabilidade dos 

Estados e a responsabilidade também da União. 

Eu queria aqui me colocar à disposição na Comissão de Orçamento, junto 

com o nosso Relator, junto com o Presidente da Comissão, para acolher as 

contribuições. No que depender de nós, assumimos aqui o compromisso de ouvir os 

nossos Deputados, os nossos Senadores, para contemplar os recursos tão 

importantes para o Estado do Tocantins, para que ele possa continuar crescendo e 

se desenvolvendo, mas com justiça social. 
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Muito obrigado. Fiquem com Deus! (Palmas.) 

O SR. COORDENADOR (Sandoval Cardoso) - Neste momento, concedo a 

palavra ao nosso Deputado Federal Júnior Coimbra. 

O SR. DEPUTADO JÚNIOR COIMBRA - Sr. Presidente; Sr. Deputado Danilo 

Forte, Relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias do nosso País; Senador Ataídes 

Oliveira; Sr. Flávio Peixoto, Secretário de Planejamento do nosso Estado do 

Tocantins; Deputado Osvaldo Reis, colega de partido e de trabalho na Câmara dos 

Deputados; Deputado Weliton Prado, amigo, do Estado de Minas Gerais, do Partido 

dos Trabalhadores, competente Deputado; Deputado Manoel Queiroz, um dos mais 

competentes Deputados desta nossa Assembleia Legislativa, do qual tive o privilégio 

de ser colega aqui durante dois mandatos; Deputado Carlão da Saneatins, eficiente, 

competente, Líder do Governo aqui nesta Casa de Leis; Guerra, assistente do nosso 

Flávio Peixoto na Secretaria de Planejamento; José Humberto; Raimundo Filho; 

nossa imprensa aqui presente; Presidente da Câmara Municipal da cidade de 

Colmeia, Samuel Rita; e o nosso Presidente desta Casa de leis, o competente 

Deputado Sandoval Cardoso.  

Vejo ali a faixa solicitando recursos e o restabelecimento da obra da nossa 

rodovia BR-010, que se estagnou no Município de Rio Sono, e há 4, 5 anos, essa 

rodovia está paralisada. 

Gostaria de parabenizar as pessoas dessa região, especialmente o Elpídio, 

um morador de Rio Sono, funcionário aqui da nossa Casa de leis, pela mobilização 

durante este movimento.  

Informo que, das cinco emendas de bancadas, uma dessas emendas 

apresentada por nós foi para a destinação de recursos na LDO para a reativação da 

obra da BR-010. O Deputado Osvaldo Reis, o Senador Ataídes e eu assinamos a 

disponibilidade de recursos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Outra emenda 

apresentada também pela bancada, para a passarela da cidade de Araguaína, o 

Deputado Osvaldo Reis está apresentando individualmente, mas ele já apresentou 

também na nossa bancada, assinada por todos os membros da bancada, emenda 

prevendo recursos para essa mesma obra. Colocamos também recursos para a 

ponte de Porto Nacional e para a ponte de Xambioá. São cinco, a quinta não estou 

recordando de cabeça. Dessas quatro eu me lembrei sem os meus apontamentos. 
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Então gostaria de parabenizar o amigo Deputado Danilo Forte. O relatório já 

está quase concluído, já estamos no final do prazo de votação da LDO. Dia 17 é o 

último prazo. Caso não aprovemos a LDO até o dia 17, nós teremos que continuar 

trabalhando, porque nós não poderemos entrar em recesso sem a aprovação da 

nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parabenizo o Danilo por ter atendido à 

solicitação do Deputado Osvaldo Reis, que também é membro da Comissão Mista 

de Orçamento do Congresso Nacional, e ter vindo à nossa cidade de Palmas, ter 

dado prioridade à nossa cidade de Palmas para fazer essa audiência pública. Está 

mostrando os números do nosso País, está mostrando as informações do nosso 

País e também está discutindo e ouvindo a população do nosso Estado do 

Tocantins.  

Não vou fazer discurso, não vou me alongar. Apenas quero agradecer a você, 

Danilo, agradecer também a acolhida do nosso Presidente, Deputado Sandoval 

Cardoso, por ter aberto as portas da nossa Assembleia Legislativa para realizarmos 

esta audiência pública. Parabenizo você também, Danilo, pela brilhante 

apresentação — você que é um tocantinense de coração, porque já veio tantas 

vezes, já ajudou tanto esse Estado do Tocantins, quando era Presidente da 

FUNASA! Você sempre teve uma deferência especial pelo nosso Estado do 

Tocantins. 

Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. (Palmas.) 

O SR. COORDENADOR (Sandoval Cardoso) - Neste momento, eu concedo a 

palavra ao nosso Deputado Federal Osvaldo Reis. 

O SR. DEPUTADO OSVALDO REIS - Peço minhas desculpas, porque estou 

um pouco gripado estes 3 dias, mas estou me recuperando. 

Inicialmente, quero fazer meus agradecimentos ao nosso Presidente da 

Assembleia Legislativa por acolher o nosso requerimento para aqui fazermos esta 

reunião com o nosso Relator da LDO, Deputado Danilo Forte. Muito obrigado. 

Companheiro Danilo Forte, eu estava agora conversando com o Dr. Flávio 

Peixoto da Silveira, velho companheiro de tantas e tantas caminhadas em Goiás, 

que já foi Ministro, enfim, está aqui servindo o Estado. Só engrandece o Tocantins a 

sua participação, principalmente na área na qual V.Exa. vem atuando. 
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Democratizar é a palavra-chave. Participativo. Acho que todos os brasileiros 

querem saber como é esse negócio do Orçamento. Então, essa peça é fundamental 

para que todos possam saber. E o nosso companheiro Danilo Forte, com a 

experiência que lhe é peculiar, traz ao Tocantins uma demonstração inequívoca da 

sua inteligência, do homem democrático que ele é. 

E o Dr. Flávio estava me perguntando: “Osvaldo, o Danilo é médico?” Ele é 

quase médico, porque já foi Presidente da Fundação Nacional de Saúde muitos 

anos e lá serviu melhor do que muitos médicos que por lá passaram. Mas ele é 

advogado. Foi isso o que eu respondi. 

Mas, quebrando um pouco o protocolo, cumprimento todos os presentes, o 

Senador Ataídes Oliveira, que brilhantemente está naquela Casa representando o 

Estado brasileiro, com uma atuação exemplar. Muito obrigado pelo livro que V.Exa. 

me deu, sobre o Sistema S. Na verdade, nós temos que bater duro nisso, saber 

desse dinheirão. Precisamos da verdade. 

Nós estamos aqui com velhos amigos, e eu não poderia... O Dr. Guerra, que 

está ouvindo, é na verdade um expert do assunto também nessa área. Ele é nosso 

professor. Falar em Orçamento, em despesas orçamentárias, é com ele. É um dos 

homens mais cultos que eu conheço e, além de tudo, meu conterrâneo piauiense. É 

um prazer enorme revê-lo, junto a esses dois homens importantes, servindo ao 

Estado do Tocantins. 

O Sandoval Cardoso é meu companheiro; o Eduardo do Dertins, que estava 

conosco e nos recebeu muito bem; meu companheiro Manoel Queiroz, Deputado 

Estadual da minha região; Carlão, que é líder do Governo na Casa, foi nos receber. 

Parabéns, muito obrigado. 

Nós estamos com muitos assessores do Orçamento, o que é importante. 

Esses rapazes, na verdade, entendem muito mais do que nós de Orçamento, e nos 

acompanham, nos abrilhantam. O Luiz Henrique, o Pedro Antônio, o Renato Jorge, a 

Andréa Nogueira e o Roberto Medeiros são servidores da Casa, do Congresso 

Nacional, e, evidentemente, são peças fundamentais para nós resolvermos essas 

questões orçamentárias. 

Gostaria de agradecer a todos os Deputados presentes. Temos tantos 

amigos, o Pádua, que é ex-Secretário de Estado, que está conosco, o José 
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Humberto, meu grande companheiro, irmão espiritual, que também já foi secretário 

aqui, está presente, enfim, todos os presentes. 

Digo do meu agradecimento, mais uma vez, Deputado Sandoval Cardoso, por 

nos proporcionar este momento singular e importante para a Nação. 

Bem, todos nós estamos perplexos com os movimentos de rua, os 

caras-pintadas. A eles, uma palavra só. Não é questão de Governo, não é questão 

de Assembleia Legislativa, não é questão do Congresso Nacional, eles querem 

efetivamente uma presença maior do Governo Federal nas questões institucionais 

do País. E eles estão certos, porque esta camada jovem, que representa mais ou 

menos 40% do povo brasileiro, paga impostos e quer saber. Eles são jovens e 

querem retorno, realmente, desses impostos que pagam. E nós estamos com eles. 

Nós concordamos. Eles não nos querem lá presentes, porque querem mais 

presença do Congresso Nacional nas ações. 

O pacto federativo é importante para o Brasil nessa reforma política. Nós 

sabemos que no Brasil os Municípios estão quebrados. Meu companheiro Deputado 

Danilo Forte, você já atendeu a este Brasil inteiro, não é culpa sua. Você aqui 

atende a essa emenda do Parlamentar, tudo o.k., mas há burocracia. O Município, 

de manhã, está para liberar o dinheiro, mas, à tarde, torna-se inadimplente, e o 

dinheiro... Na verdade, todo aquele trabalho nosso vai por terra. 

Eu estou na Comissão de Transportes, e aqui nós temos presença. Nós 

temos aqui o Deputado Weliton Prado, de Minas Gerais, com a sua experiência — já 

foi Vereador, Deputado Estadual, Deputado Federal; o irmão dele já foi meu colega. 

Na verdade, na área temática, ele tem uma área importante. Por exemplo, área de 

planejamento e desenvolvimento urbano. E o que é isso tudo? Lá estão o Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão; a Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas Aplicadas; a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia; a Fundação 

Escola Nacional de Administração Pública; o Ministério das Cidades. Tudo é ele que 

vai relatar. Então, é importante a presença desse companheiro para entender que o 

Tocantins é o mais novo ente federativo do Brasil, o que mais necessita de recursos.  

Por exemplo, na Medida Provisória nº 609, eu apresentei uma emenda para 

desonerar o PIS/PASEP e aplicar 80% em saneamento e água potável para o Brasil. 

São 40% do povo brasileiro que não têm saneamento. Eu sou filho de uma cidade 
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que tem 110 anos e não tem saneamento: Floriano, no Piauí. Isso é um absurdo! E 

no Tocantins, que é o ente federativo mais novo, quando eu assumi meu primeiro 

mandato, há 22 anos, na região do Bico do Papagaio, não havia um poço artesiano. 

Nesses anos todos, nós temos trabalhado muito essa questão do microatendimento 

à nossa região e ao nosso Estado, mas é muito pouco. Nós precisamos de muito 

mais. E aí vem, na verdade, a necessidade de desoneração desses recursos do 

PIS/PASEP. Infelizmente, não aprovei a minha emenda, mas vou insistir. Em todas 

que tiverem, eu vou colocar. 

Mas, então, eu vi os caras-pintadas falando assim: “Nós queremos aqui é a 

FIFA. É a FIFA que nós queremos para administrar a Ferrovia Norte-Sul, que tem 20 

anos”. Foi meu primeiro discurso naquela Casa de Leis e, no entanto, está aí a 

Ferrovia Norte-Sul, que integra o novo Brasil desenvolvido, para integrar, Senador 

Ataídes Oliveira, os multimodais de transporte deste País que mais cresce — o 

nosso Brasil do norte — e, no entanto, o que nós temos? A Belém-Brasília. Vamos 

duplicar a rodovia Belém-Brasília. Vai resolver? Não. Nós precisamos, na verdade, 

dos modais de transporte, da Ferrovia Norte-Sul, que é importantíssima para a 

grande produção da nossa região. Temos aí agora as carretas bitrens, mas o preço 

do transporte dos grandes produtores, desses homens que acreditam realmente no 

campo, companheiro Sandoval Cardoso, que dá 25% do Produto Interno Bruto para 

o Brasil... É aí que nós temos que investir. 

Nós somos os mais perseguidos no País. Quando se planta alguma coisa, o 

IBAMA vem multar. Somos perseguidos mesmo. E ainda somos perseguidos por 

uma administração caótica, retrógrada, velha e perversa, porque a Ferrovia 

Norte-Sul já podia estar pronta. Como é que está pronto o Estádio Mané Garrincha, 

em Brasília, que gastou 1 bilhão e 700 milhões de reais, em tão pouco tempo? Por 

que, então, não se faz, na verdade, a transposição do Rio São Francisco, em que já 

gastamos mais de 8 bilhões de reais? E no Nordeste está aí tudo morrendo. Então, 

por que o Governo não faz? 

O Governo quer fazer uma política retrógrada, não quer atender o povo 

brasileiro. Está aqui o nosso companheiro Weliton Prado dizendo: “É problema da 

energia caríssima”. Meu amigo, se ela é cara aqui, já pensou dentro da sua casa, 

quando queima tudo, o prejuízo que dá! E nós somos o maior produtor de energia do 
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País, o Tocantins; no entanto, pagamos uma das taxas mais altas de energia no 

País. Nós somos, na verdade, uma classe que está lá na rabeira, uma classe de 

média para baixa... 

Então, companheiro Danilo Forte, nós acreditamos. Na verdade, eu estava 

falando (falha na gravação) e a saúde. É o PMDB. Há um projeto de lei que 

devemos aprovar agora, na próxima semana, Deputado Danilo Forte, que é de 

autoria de companheiro do PMDB: 10% do recurso bruto para a saúde. Você anda 

pelo Brasil, você chega a Araguaína, minha cidade, e você sai chorando, porque há 

um monte de gente morrendo, gritando, sem poder ser atendida, porque não tem 

onde. O hospital é uma casa velha, emendada, há 20 e tantos anos.  

A saúde, a educação do nosso País, nós temos que investir nessa estrutura, 

para que amanhã nossos filhos possam nos representar com dignidade e com 

conhecimento de causa. É isso o que nós queremos. E não adianta balela. Agora, 

no Congresso Nacional, segundo o nosso Presidente do Congresso Nacional, 

vamos trabalhar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Nós já deveríamos estar 

fazendo isso há muito tempo, para votar todo aquele gargalo que está lá dentro. Mas 

só mesmo a manifestação, a pressão brasileira, nos faz tomar essa decisão. Eu 

espero que aqui a Assembleia Legislativa possa também copiar essa decisão. 

Então, mais uma vez, grande companheiro Danilo Forte, V.Exa. teve essa 

visão democrática de levar o Brasil para saber o que é o Orçamento, que é essa 

peça fundamental para o desenvolvimento do nosso País, do nosso Estado e dos 

nossos Municípios.  

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. COORDENADOR (Sandoval Cardoso) - Depois de ouvirmos o nosso 

conhecido “tratorzão do bico”, Deputado Federal Osvaldo Reis, nosso amigo, depois 

também de ser orientado pela comitiva, que está preocupada com o tempo, haja 

vista que pega o voo de volta ainda hoje, às 18h, eu encaminho a palavra ao nosso 

Exmo. Senador Ataídes Oliveira. 

O SR. SENADOR ATAÍDES OLIVEIRA  - Sr. Presidente, primeiramente, 

quero agradecer esse convite que nos fora feito. Para mim, é uma honra enorme. 

Quero cumprimentar o Deputado Coimbra; o nosso amigo e Deputado Osvaldo Reis; 

o Deputado Weliton; o Sr. Flávio, nosso Secretário do Estado; o nosso Deputado 
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Carlão; o Deputado Manoel Queiroz, que esteve aqui por um bom tempo. Deputado 

Danilo, Relator da LDO da União, para nós do Tocantins, é um privilégio enorme 

tê-los aqui conosco.  

Diante desse convite, eu não preparei absolutamente nada para falar, mas, 

onde há político e advogado, fala-se alguma coisa. Na verdade, eu vim para ouvir 

V.Exa. fazer a explanação e dizer para nós o que V.Exa. tinha de bom para nos 

trazer. Eu fico muito contente com as suas explanações e, mais uma vez, repito que 

é um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso Estado. 

Há poucos dias, eu disse que estou político há 8 meses. Mas, naquele 

Congresso Nacional, nós fazemos um intensivão; ali, querendo ou não, você tem 

que aprender, e você aprende mesmo. Sr. Presidente Sandoval, por quem eu tenho 

muito carinho e respeito, é uma responsabilidade muito grande ser Relator de uma 

LDO — imagino eu —, seja LDO estadual, seja da União, conforme determina o art. 

165 da nossa Carta Maior. Tem que cair nas mãos de pessoas competentes e 

tarimbadas, como o Deputado Danilo Forte, porque é nessa LDO que se designam o 

Orçamento Fiscal, a seguridade social e os investimentos. Então, a responsabilidade 

é muito grande. 

E eu vejo, Sr. Presidente, nestes meus 8 meses de mandato, o grau de 

responsabilidade que tem o Legislativo diante de uma nação. Entre tantas 

atribuições que nos conferem, a de fiscalização é uma das maiores. Essa LDO tem 

que ser analisada realmente com muito carinho, porque é sabido por todos nós que 

a falta de transparência hoje em nosso País, a má gestão e a impunidade, esse tripé 

é o grande culpado desta coisa malvada que existe hoje no nosso País, que é a 

corrupção. E o Parlamento, seja ele Municipal, Estadual ou Federal, tem exatamente 

esta atribuição: de fiscalizar, e fiscalizar duramente mesmo. 

O Deputado Danilo colocou aqui, há poucos minutos, que a máquina está 

inchada. Isso é muito grave. E este é o fato por que o nosso povo abandonou os 

seus lares e foi às ruas. 

Eu percebi que vários colegas Senadores foram à tribuna dizer que essa 

manifestação é linda e maravilhosa. Eu também acho linda e maravilhosa. Agora, 

quem é que vai deixar o seu lar? Aquela criança que nós vimos na rua, aquele 

senhor, aquela senhora deixaram o aconchego do seu lar para ir às ruas correr 
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risco? Não, eles não fizeram isso com satisfação, com alegria, não, Deputado 

Osvaldo Reis, eles fizeram por força de circunstância, em busca de um direito que a 

eles já é conferido. Então, isso é lamentável. 

Essa máquina inchada, eu quero fazer um ligeiro comentário sobre ela; o 

povo precisa ter conhecimento. A União, nestes 10 últimos anos, saiu de uma dívida 

interna de 641 bilhões para 2,1 trilhões. Saiu de uma folha de pagamento de 64 

bilhões de reais, nestes 10 últimos anos, para uma folha de pagamento de 215 

bilhões de reais. Isso muito me preocupa, Sr. Presidente, nesse Parlamento. Se a 

União hoje fosse pagar a sua dívida externa, porque a dívida externa hoje retornou e 

está na casa dos 200 bilhões de reais; se tivesse que pagar a dívida externa com os 

seus devidos juros, teria que desembolsar anualmente algo em torno de 500 bilhões 

de reais. Aí, acrescenta-se a maldita corrupção, que, segundo a ONU, no ano de 

2012, foi responsável por algo em torno de 200 bilhões de reais — 200 bilhões, 

Deputado Carlão. Então, esses dois números dão 700 bilhões, para uma 

arrecadação de 1 trilhão e pouco. Evidentemente não há dinheiro para a saúde, para 

a educação, para a segurança, e muito menos para o investimento.  

Essa é a razão maior de o nosso povo ter ido às ruas. E esta LDO, 

comandada na nossa União hoje pelo Deputado Danilo Forte e por esta Casa, tem 

essa responsabilidade enorme, Sr. Presidente, de verificar esses números, de dar 

transparência, Sr. Presidente, de levar transparência ao povo brasileiro. E, através 

da LDO, consegue-se levar transparência, porque, onde não há transparência, há 

corrupção.  

Eu estou muito preocupado com o nosso Estado. Muito preocupado. Nós 

temos, no nosso Estado, hoje — permita-me, Sr. Presidente —, 21 Secretarias de 

Estado, 19 órgãos de autarquias com status de Secretaria e quase 15 mil cargos de 

confiança.  

Nós temos uma dívida no Estado hoje que já ultrapassou 2 bilhões de reais e 

uma folha de pagamento anual que já chegou aos 3 bilhões de reais. E nós temos 

aqui uma receita, Deputado Carlão, de 6,6 bilhões, que talvez chegue a um pouco 

mais. Se nosso Estado for pagar a dívida, com seus devidos juros, fazendo a 

comparação com a União, terá que pagar 130 milhões de reais/ano para uma receita 
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anual de 6 bilhões e pouco. Dividido isso por 12, vão dar 500 e poucos milhões de 

reais. Ou seja, o que vai sobrar para investimento? 

Então, isso me preocupa muito, e exatamente em relação a essas LDOs, com 

esse poder que os Relatores têm em mãos. Eu não tenho dúvida de que o Deputado 

Danilo está fazendo um belíssimo trabalho, e vai trazer informação ao povo 

brasileiro, inclusive, a respeito do Sistema S, que eu quero declinar, daqui a pouco, 

muito rapidamente, para não tomar o tempo dos senhores.  

Sr. Presidente, eu quero falar a respeito dessas despesas. É muito importante 

que nessa LDO, realmente — eu ratifico —, observemos isso com carinho, porque 

tem que sobrar dinheiro para investimento. Vamos ter, neste momento, que cortar 

despesa. Não temos alternativa neste País. O negócio agora não é ir para a tribuna 

e fazer discursos lindos e maravilhosos! O negócio agora é meter o facão e cortar 

despesa mesmo. Nós não temos outra saída. A despesa do Legislativo é de tantos 

milhões? Vamos ter que sangrar, vamos ter que cortar na carne. O Governo 

Estadual também tem que fazer a parte dele para sobrar investimentos, inclusive 

nas áreas de infraestrutura, logística e sanitária. Isso é muito importante. Esta Casa 

tem uma responsabilidade muito grande.  

Eu só quero fazer um comentário sobre o Sistema S. Eu tive o prazer de ser 

convidado pelo Deputado Danilo Forte, nosso Relator da LDO, para discutir a 

respeito do Sistema S.  

O Sistema S hoje arrecada 20 bilhões de reais/ano e não dá transparência 

alguma ao povo brasileiro. A nossa LDO de 2008, precisamente a Lei nº 12.527, de 

2008, se não me engano, determinava que o Sistema S tinha que dar transparência 

aos números. Mas, na verdade, Relator, nunca deu publicidade a nada!  

Mas eu quero chamar a atenção, Sr. Presidente Sandoval, para o fato de que 

eles aprontaram verdadeira balburdia no Sistema S, que é mantido com 

contribuições sociais, ou seja, com tributo. Aqui, no Estado, parece-me que SESI, 

SENAI, SESC, SENAR e outros são independentes, têm recursos próprios. Eles não 

recebem recursos de outros Estados. Os recursos aqui são próprios. Eu vou até 

verificar isso porque fiz um longo estudo em âmbito nacional.  

Mas quero alertar V.Exa. que se essa arrecadação, esse tributo, é em âmbito 

estadual, tem a obrigação de fazer parte do Orçamento do Estado. É exatamente 
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para isso que o nosso tão competente Deputado Danilo Forte nos convidou. Eu 

tenho certeza absoluta de que na nossa LDO do ano seguinte nós vamos chegar 

com muito mais transparência em relação a esse sistema, que é muito importante 

para o País, porém não presta contas a ninguém.  

Então, eu só peço que nós tenhamos aqui, no Estado, um pouco mais de 

cuidado. E agora nós temos que cortar despesas.  

Era tão somente isso o que eu queria colocar. Quero dizer para o Deputado 

Carlão que vosso pedido está em mãos, e vamos olhá-lo com muito carinho.  

Quanto às nossas emendas, recém-ditas pelo Deputado e colega Coimbra, eu 

participei da autoria daquelas que alocam dinheiro para a duplicação da BR-153, a 

Ponte de Porto Nacional, de Xambioá, a BR-010 e a travessia do nosso 

companheiro Osvaldo Reis. 

Era somente isso, porque não preparei nada para falar hoje. Agradeço muito 

estar aqui com todos os senhores.  

Muito obrigado. (Palmas.)  

O SR. COORDENADOR (Sandoval Cardoso) - Concedo a palavra ao 

representante do Governo, Dr. Flávio Rios Peixoto da Silveira, nosso Secretário do 

Planejamento e da Modernização da Gestão Pública. 

O SR. FLÁVIO RIOS PEIXOTO DA SILVEIRA  - Boa tarde. Eu queria, em 

primeiro lugar, dar as boas vindas ao senhor e à sua comitiva, Deputado, em nome 

de seu conterrâneo, nosso Governador Siqueira Campos, e dizer que ouvi com 

muita atenção seu relato sobre a tentativa que o senhor está tendo de não 

transformar o Orçamento numa peça de ficção.  

Sua firmeza e propósito me deixam muito contente e satisfeito, porque 

historicamente nós temos vivido o que o senhor alertou. O Orçamento tem sido uma 

peça de ficção. E é bom para quem está envolvido no setor público ouvir que de fato 

há uma tentativa. Eu sei das dificuldades, mas eu gostaria de citar que uma 

caminhada de mil passos começa com o primeiro.  

Eu gostaria também de dar as boas vindas ao Deputado Weliton Prado, que 

vem das Minas Gerais, berço de tantos políticos importantes e relevantes na nossa 

história. Eu queria saudar o Presidente Sandoval pelo convite e por estar cedendo o 

espaço da Assembleia Legislativa a essa reunião tão importante, saudar também um 
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amigo que tem tido uma atitude muito republicana, assim como toda a bancada do 

Estado do Tocantins, o meu amigo Osvaldo Reis. Como ele disse, nosso 

conhecimento não é de hoje, infelizmente, estamos ambos ficando velhos. 

 Queria saudar também o Deputado Júlio Coimbra que tem, em várias 

ocasiões, me ajudado muito em Brasília e tem sido uma revelação, com uma postura 

tão republicana e tão preocupada com o nosso Estado Tocantins. 

Senador Ataídes Oliveira, eu queria ressaltar o trabalho absolutamente 

fantástico que o senhor tem feito com relação à transparência do Sistema S. Há 

muito tempo eu tinha a sensação de que era uma caixa preta e estava inviolável. 

Ninguém tinha coragem... Então, parabéns pela sua coragem. E, ao parabenizá-lo, 

eu queria aqui deixar claro que não tenho o mesmo pessimismo do senhor em 

relação ao Estado do Tocantins. Eu sei das nossas preocupações, das nossas 

dificuldades, mas todos os Governos atravessam isso. Existem momentos em que a 

gente acha que não vai conseguir romper, mas a gente rompe. Os números de 

secretarias, os números de autarquias de certa forma são irrelevantes quando você 

presta bons serviços. Se você faz bons serviços, os números são irrelevantes. O 

importante é a qualidade desses serviços. E esse tem sido o objetivo diuturno do 

Governador Siqueira Campos. 

Na verdade, a dificuldade que nós atravessamos, que já é de conhecimento 

de todos, foi provocada pela perda substancial do FPE, algo que nós economistas 

chamamos de exógeno. Foi uma projeção feita pelo Tesouro, que, depois, no ano 

passado, sofreu uma redução de 300 milhões. E, neste ano, nós já estamos com um 

déficit de mais 70 milhões. Além de não termos mais CIDE. Isso gerou uma perda na 

receita do Estado de 500 milhões.  

Diante desse quadro, o Estado só teve uma alternativa: a redução no vetor 

das despesas. Só coube a nós uma redução de despesa, o que já estamos 

realizando. Ela é dolorosa, mas é necessária para o equilíbrio fiscal. Porque o 

equilíbrio fiscal é fundamental. Ele é importante, sem ele o Governo acaba não 

levando serviço, gerando periodicamente calotes, o que a população não pode 

tolerar. 

Diante desse quadro, Deputado, eu gostaria de ressaltar a importância das 

emendas que foram apresentadas pela bancada.  
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A bancada do Tocantins tem feito um esforço gigantesco, um esforço que é 

reconhecido por todos nós. No ano passado, estive em Brasília, na Secretaria de 

Representação, e presenciei diuturnamente esse esforço de toda a bancada, que 

teve uma atitude republicana, preocupada com todos os empreendimentos. Eu vejo 

hoje esse banner da BR-010 com muita alegria quando vejo a relação. Essa 

reivindicação já está no pleito dos Deputados e Senadores, tão atentos eles são com 

relação às reivindicações do nosso Estado. 

Então, eu gostaria que o senhor, Deputado Danilo, levasse daqui a 

necessidade de que, diante desse quadro, as emendas que hoje vão fazer parte do 

Orçamento da União são vitais para o Tocantins. O Estado do Tocantins tem um 

crescimento que é acima da média brasileira, com a graça de Deus! Não temos um 

Pibinho, temos um crescimento que não é o crescimento chinês, mas estamos 

crescendo em torno de 6%, 7%. Se isso é positivo, ao mesmo tempo pressiona 

também a nossa infraestrutura, o nosso sistema de logística. Daí a importância 

dessas emendas. 

A construção da ponte de Porto Nacional é fundamental. Já está ocorrendo 

risco de vida. Nós estamos diante de uma tragédia anunciada, se nada for feito. A 

duplicação da BR-153 é uma necessidade gritante, não só economicamente falando, 

mas também pelas perdas de vida que se tem gerado. São poucas famílias que não 

têm um caso trágico gerado pelas condições de tráfego da BR-153. Sobre a BR-010, 

que vai de Aparecida do Rio Negro até a divisa do Maranhão, eu já falei. Isso é 

muito importante para o Tocantins. Outra obra é a construção da ponte em Xambioá. 

Quanto mais comunicação tivermos com Mato Grosso e Pará mais fundamental para 

a nossa economia. Outro ponto que também envolve a BR-153 é o viaduto de 

Araguaína, uma obra cuja necessidade salta aos olhos.  

Tudo o que nós estamos colocando aqui, aliás, perdão, tudo o que a bancada 

já colocou para o senhor, reflete com certeza uma análise muito rigorosa das nossas 

necessidades. Trago aqui o nome do Governador e assino embaixo em todas elas.  

A única questão que eu gostaria de levantar é a da centralização tributária, 

Deputado. Todo o mundo fala dela, mas nós não conseguimos realizá-la. É a nossa 

Hidrovia Tocantins-Araguaia. Aqui nós temos uma eclusa que, se não me engano, 

não tenho uma noção precisa, já faz 10 anos que está sendo realizada. Agora ela 
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está sendo colocada no PAC, mas, logo a seguir, nós temos o estreito. Então, 

devemos ter uma atenção especial para com essa questão da hidrovia que é muito 

importante para o Estado do Tocantins. Fala-se muito em modal alternativo, mas 

como é difícil o modal alternativo neste País. A Ferrovia Norte-Sul que, se está 

operando, opera talvez com 10% da sua capacidade por conta de pequenos trechos 

daqui até Anápolis. Essa é uma situação inaceitável, porque bilhões e bilhões já 

foram gastos.  

Eram esses os pontos que eu gostaria de levantar, Deputado. Peço a V.Exa. 

de forma encarecida: olhe para o mais jovem Estado da Federação. Nós precisamos 

de todo carinho de um bom cearense. Lembre-se de que esse Estado foi criado e 

fundado, juntamente com o seu povo, por um cearense.  

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. COORDENADOR (Sandoval Cardoso) - Depois das brilhantes 

colocações do Dr. Flávio Peixoto, nosso professor, encaminho a palavra ao Líder do 

Governo, Deputado Carlão da Saneatins.  

O SR. CARLÃO DA SANEATINS - Sr. Presidente, Deputado Weliton, 

Deputado Osvaldo Reis, Secretário que representa o Governo, Flávio Peixoto, 

Deputado Danilo, Senador Ataídes, Deputado Júnior Coimbra, é um grande prazer 

estar com V.Exas. nesta audiência. Agradeço, em nome do Tocantins, a vinda de 

V.Exas. ao nosso Estado, à nossa Assembleia para deixar aqui esse comentário e o 

trabalho de vocês no Orçamento.  

Eu quero deixar, Deputado Danilo Forte, em sua mão esse requerimento que 

dei entrada hoje na Casa. V.Exa., como militante do SUS, sabe mais do que 

qualquer um do que estou falando quando me refiro a acelerador. O Governo 

Federal estava licitando 80 aceleradores para o Brasil numa expansão da 

radioterapia no Brasil. E agora ficamos sabendo que essa licitação foi suspensa 

porque o Governo quer dar atenção ao investimento na saúde básica. Mas não 

podemos deixar de buscar alternativas para as pessoas que já se encontram 

doentes, que, se não entrarem com o tratamento de radioterapia, vão morrer à 

míngua nos hospitais, ocupando os leitos, sobrecarregando o custo do próprio SUS. 

É uma mão dupla. O acelerador vem contribuir com o SUS. V.Exa. sabe mais do que 

ninguém que esse investimento é também um tratamento da saúde pública de 
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grande relevância. Essa licitação tem que voltar, com certeza absoluta, ao Ministério 

da saúde. Os Senadores e os Deputados Federais têm que tratar isso com carinho. 

Quero fazer meu pronunciamento a respeito da BR-010, também da 

necessidade de conclusão de uma ponte no Rio Sono. Os Deputados Osvaldo Reis 

e Júnior Coimbra têm conhecimento. Pronta a BR-010, aquela ponte também 

precisa ser concluída, que é a alternativa de acesso também à região produtiva. Lá, 

há uma pequena balsa em funcionamento, mas há um empecilho da FUNASA. 

Precisamos ver isso também com muito carinho. 

Presidente Sandoval, passo à sua mão também, clamando ao Ministério de 

Energia a questão da nossa energia. A própria ANEEL autorizou o repasse aos 

consumidores do Estado do Tocantins do uso indevido da rede da empresa de 

energia, no Tocantins, no vulto de 14 milhões, que eu dei o nome de gato. Bom, hoje 

a ANEEL é interventora dessa mesma empresa e autoriza essa empresa a incluir, 

na conta dos consumidores, 7 milhões e meio neste ano.  

Então, peço aos nobres Deputados que olhem com carinho esse pedido do 

nosso Presidente. O próprio Governador também está clamando para que isso seja 

revisto. 

No Minha Casa, Minha Vida, inclusive, tivemos na parte da manhã de hoje 

uma audiência pública aqui, precisam ser revistos os procedimentos. O Governo 

Federal contrata um banco, que, através de uma comissão do Município, contrata a 

empresa executora do Minha Casa, Minha Vida, para a construção das casas. 

Aqui no Tocantins está parado o PAC 1 porque foi contratada a empresa 

Savana, que não teve condições ainda de construir as casas desse programa. O 

Estado cumpriu seu compromisso, foi depositada a contrapartida e, até agora, no 

presente momento, as casas de 117 Municípios do PAC 1 não foram construídas. 

Eu condeno esse procedimento adotado pelo Governo Federal. 

Deputado Osvaldo Reis, V.Exa. falou muito bem da ferrovia, e a gente que 

tem mais idade lembra mais, mas quando V.Exa. fala da desoneração do PIS e 

COFINS, eu me lembro do seu pedido, porque fui de empresa de saneamento a vida 

toda. E quando V.Exa. fez, eu pensei que era uma boa saída, que era um 

investimento. Na verdade, não é para desonerar, mas para que as empresas de 
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saneamento com esse mesmo recurso faça investimento e compense pelo imposto 

devido.  

E V.Exa. tem uma grande parceira hoje, a AESBE, Associação Brasileira das 

Empresas Estaduais de Saneamento, que também luta com esse mesmo projeto há 

anos junto ao Governo Federal. 

Quanto à ferrovia, o Japão em 36 meses construiu uma ferrovia de 1.200 

quilômetros. E, no Brasil, a Norte-Sul está há mais de 27 anos em construção. 

Temos que olhar com muito carinho os nossos investimentos. O Senador Ataídes 

falou muito bem da dificuldade de investimento e de custeio com todo esse aparato 

da corrupção, e que este é o momento, a comunidade, o País está nas ruas. O 

Deputado Osvaldo Reis falou muito bem: “Que se mude a aplicação dos recursos 

públicos.” O Sandoval Cardoso também falou muito bem, repito, Deputado, quando 

disse que os nossos cargos também são uma profissão que merece ser respeitada. 

Nós somos pessoas dignas que estamos à frente de um cargo público remunerado. 

E a sociedade tem que entender e começar a nos respeitar como empregados do 

povo, e com responsabilidade.  

E a partir do momento, Senador Ataídes, que conseguirmos realmente 

demonstrar à população que o recurso público está sendo aplicado fielmente, 

conforme o planejado, conforme o Relator da LDO assim destinou, nós seremos, 

sim, respeitados, Presidente, como pessoas dignas, como homens públicos que 

representam com fidelidade os votos recebidos. 

Para encerrar, Sr. Presidente, são essas as minhas palavras. Sei que o tempo 

está curto e que, se for para falar, não paramos. Obrigado.  

O SR. COORDENADOR (Sandoval Cardoso) - Muito bem. Mais uma vez 

alertando sobre o tempo, concedo a palavra ao Sr. Aurelino Pires, devidamente 

inscrito para fazer o seu questionamento. Ele é empresário da empresa Expresso 

Araguaia. Ele que é da minha querida cidade de Colinas, em Tocantins, grande 

conterrâneo. 

Sr. Aurelino, a tribuna está à sua disposição.  

O SR. AURELINO PIRES  - Boa tarde, Srs. Deputados, boa tarde, Presidente 

da Casa, Sandoval Cardoso, cumprimento o Relator da LDO, Deputado Danilo 
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Forte, os Deputados do Tocantins, os dois Deputados Federais e o Senador. 

Inscrevo-me neste momento justamente para falar sobre o tema transporte.  

Sou um pequeno empresário do transporte em Tocantins. Temos uma 

empresa de ônibus. E hoje a atenção de todo o Brasil se volta para esta questão. 

Quando houve um aumento das tarifas de transporte, houve também o incêndio da 

manifestação pública em relação a esse tema. O povo brasileiro começou a discutir 

melhor o transporte. E, nessa discussão, aparecem as dificuldades que muita gente 

não tem reconhecido. 

Como há uma lei que dá isenção de imposto para os taxistas comprarem a 

sua frota, então eu trago aqui a nossa proposta, como empresário do transporte 

também, para contribuir com o transporte público e baratear custos, Deputado 

Danilo Forte, Deputado Júnior Coimbra, Deputado Osvaldo Reis e Senador Ataídes 

Oliveira, que é do nosso Estado. Que sejam também reconhecidas e prestigiadas 

com a isenção do IPI e do ICMS as empresas de transporte que comprarem carros 

para renovação da sua frota. 

Eu gostaria que V.Exa. levasse essa proposta para o Congresso Nacional e 

que também fosse feita, digamos assim, a oferta, por parte do BNDES, de crédito 

acessível para a renovação da frota do transporte, para que pudéssemos oferecer à 

população melhor qualidade nos serviços e baratear os custos. A população tem 

razão: é cara a tarifa, mas é muito caro também manter o transporte, pagar 

funcionários, manter todos os carros em dia, seguros, pagar impostos, contribuir 

para o desenvolvimento do País. 

Nesse sentido é que me vi obrigado a me inscrever e falar para os Deputados 

que compõem esta Comissão da nossa preocupação, da nossa vontade de crescer, 

ajudando o País, levando esta nossa preocupação para o Congresso Nacional. 

Tenho certeza de que a minha preocupação, como pequeno empresário da 

área de transporte, é também a da maioria daqueles que sofrem com o arrocho das 

nossas dificuldades. Mas nós estamos aqui esperando a atenção dos senhores e 

esperando que levem nossas propostas para o Congresso Nacional. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. COORDENADOR (Sandoval Cardoso) - Antes de retornar a palavra ao 

Deputado Danilo Forte, Relator da LDO da União, concedo a palavra ao nosso 
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Relator de Orçamento da Área de Planejamento de Obras do PAC, Deputado 

Federal Weliton Prado, de Minas Gerais, para responder ao questionamento do 

Aurelino Pires. 

O SR. DEPUTADO WELITON PRADO - Só para dizer ao Aurelino que, na 

semana passada, o Senado aprovou um projeto que está tramitando há mais de 10 

anos — ele foi aprovado na Câmara, já estava há 3 anos no Senado, e, eu, 

inclusive, acompanhei a votação —, que garante a isenção de impostos para 

construção de chassi dos ônibus, que chega a gerar em torno de 32% de tributação, 

permite que os Municípios façam a isenção do ISS, que hoje é proibida, e também 

que os Estados façam a isenção do ICMS. 

Então, o projeto já foi aprovado e vai ser criada uma Comissão Especial na 

Câmara. E se houver entendimento, há a possibilidade de, antes do recesso, 

aprovarmos o projeto. Agora há muita pressão por parte dos Governadores e dos 

Prefeitos porque eles podem ter uma perda de receita. Esse foi um dos motivos pelo 

qual o projeto ficou parado por 10 anos. 

Depois de toda essa movimentação — o Senador Lindbergh Farias está 

liderando essa discussão na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal 

—, esperamos que se crie um entendimento para aprovarmos na Câmara, com a 

possibilidade, a partir de agosto, de fazermos essa parceria com os Estados e os 

Municípios, a fim de baratear o valor da passagem em até 15%, e, culminando com 

a isenção do ISS, do ICMS e da produção dos ônibus, o valor da tarifa pode chegar 

a baixar em 15%. 

Muito obrigado. 

O SR. COORDENADOR (Sandoval Cardoso) - Muito obrigado, Deputado 

Weliton Prado. 

Com a palavra o Deputado Danilo Forte. 

O SR. DEPUTADO DANILO FORTE - Sr. Presidente, quero, primeiramente, 

agradecer e parabenizar todos os companheiros que contribuíram para o 

enriquecimento deste debate. Eu acho que o nosso objetivo, Deputado Osvaldo 

Reis, foi plenamente conquistado, o de, ousadamente, nós ouvirmos cada vez mais 

os setores representativos da sociedade para elaborarmos uma peça que esteja 

mais próxima do sentimento, do desejo, da vontade e dos sonhos do povo brasileiro. 

[CD29] Comentário:  
Supervisor.:Antonio Morgado 
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Eu tenho a compreensão muito clara — inclusive com as preocupações dos 

Deputados Sandoval, Júnior Coimbra e Osvaldo Reis, do Senador Ataídes e do 

Secretário Dr. Flávio Peixoto, ex-Ministro de Estado, muito experiente, como também 

foi mencionado pelo Deputado Carlão — de que nós precisamos imediatamente ter 

a compreensão do Brasil como Estado Federativo, e isso está claríssimo na minha 

cabeça, um país de dimensões continentais, com diversidade e desigualdades 

regionais profundas.  

Eu fico feliz em saber que o Tocantins está crescendo a uma média superior a 

duas vezes a média do crescimento dos demais Estados do Brasil. Nós podemos 

inclusive, neste debate, aprimorar essas decisões, porque a 010 nada mais é, junto 

com a hidrovia, uma intercessão do que representamos de modernização do 

transporte e do barateamento do custo. Já que se fala tanto em competividade no 

Brasil, nada mais competitivo que dar ao Centro-Oeste uma nova veia para se 

interligar com o mundo. E a 010, junto com a Transnordestina e com a Norte-Sul, vai 

chegar ao Atlântico, à Ásia, à China e ao Japão muito mais barato do que saindo 

pelo Porto de Santos ou de Paranaguá. Muitas vezes, a soja aqui do Tocantins 

desce para o sul do Brasil, até o Porto de São Francisco, para ser exportada.  

Então, essa realidade só vai ser mudada se nós tivermos a coragem de fazer 

o enfrentamento do debate. Tem muita coisa ainda para nós avançarmos.  

Quero aqui, mais uma vez, ressaltar a importância da reunião da Executiva do 

PMDB realizada anteontem. Júnior Coimbra e Osvaldo Reis estavam conosco e foi 

uma virada de página muito grande. Nós temos promovido uma luta muito grande 

dentro do partido para que ele possa reassumir o seu papel de protagonista na ação 

política do País. Trata-se de um partido com uma participação fundamental na 

redemocratização e na construção do Estado do Tocantins. Foi graças a uma 

relação política do então Senador Siqueira Campos com o Deputado Ulysses 

Guimarães que se viabilizou a autonomia administrativa do Estado do Tocantins na 

Constituinte de 1988, a Constituição mais cidadã de nossa história. 

Quero ressaltar mais uma vez esse grande momento de maturidade 

democrática que vive o País. Nós estamos no maior período democrático da nossa 

história. O Brasil nunca teve um período tão longo de democracia. E essa maturação 

faz com que a população, o povo, o cidadão, a cidadã possam ir às ruas e dizer que 
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estão indo às ruas pacificamente lutar pelos seus interesses políticos. E cabe aos 

empresários — aqui há outra coisa agravante no custo dos ônibus... Eu participei de 

um debate com representantes do Sindicato das Empresas de Ônibus, no Ceará. Lá, 

discutimos o problema do seguro de ônibus. Hoje, o seguro de ônibus é quase 30% 

do preço de um ônibus, o que encarece demais.  

Então, nós precisamos fazer uma campanha para alertar a população sobre 

os riscos. Quando se deprecia, quando se incendeia um ônibus, isso também pode 

acarretar custos adicionais à passagem. E, a partir daí, podem ter certeza, a própria 

população, da mesma forma que hoje não deixa o traficante tomar conta de algumas 

favelas no Rio de Janeiro, depois da instalação de UPPs, ela também vai cuidar 

desse patrimônio, ela vai cuidar dos ônibus também. Ela vai ter cuidado, porque 

sabe que, se tocar fogo no ônibus, a passagem vai ficar mais cara. 

Tudo isso faz parte desse debate. A nossa educação precisa de mais 

investimentos também. Votamos, na semana passada, 75% dos royalties do 

petróleo exatamente para a educação e 25% para a saúde, para fortalecer mais 

esses orçamentos, porque isto é de fundamental importância para a nossa formação 

cultural. Não podemos ficar só esperando que políticas sejam construídas por um ou 

por outro; temos que, coletivamente, assumir essa responsabilidade. Este vai ser o 

grande saldo desse movimento de cidadania que o Brasil está vivendo hoje. 

Eu não tenho a menor dúvida de que vamos avançar, como avançamos em 

todas as manifestações públicas da história do Brasil, desde a Revolta da Vacina, no 

início do século passado, até os caras-pintadas, que derrubaram um Presidente da 

República. Essas manifestações foram avanços significativos para o nosso 

crescimento e amadurecimento. 

Eu acho que o que a gente está tentando fazer é com que as pessoas 

assumam o seu compromisso de protagonistas na ação política, que a política não 

seja apenas aquela política patrimonialista da troca de favores, mas uma política 

capaz de construir cidadania. 

Por isso, agradeço a oportunidade que o Deputado Sandoval Cardoso nos 

deu de realizar esta audiência pública; o convite que nos foi feito pelo Deputado 

Osvaldo Reis para vir a Tocantins, ao lado desse grande companheiro, o Deputado 

Júnior Coimbra, além da participação dos Deputados Manoel Queiroz e Carlão. 

[CD31] Comentário:  
Sessão:1064/13 Quarto:26 Taq.:Miriam 
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Vamos continuar abertos para o debate. Nossas audiências são exatamente para 

isso, para ouvir, para avançar. Todas as recomendações feitas aqui serão levadas 

em consideração, sim. Vamos aprofundar na Comissão — não é, Deputado Osvaldo 

Reis? — a intercessão da inclusão dessas demandas do Estado do Tocantins, 

porque são pertinentes, são importantes. É uma região que precisa, sim, do apoio, 

do aval, do compromisso do Governo Federal, porque, sem sobra de dúvida, é uma 

das mais promissoras do Brasil, de toda a Nação. 

Muito obrigado. Podem contar com este humilde Relator da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. COORDENADOR (Sandoval Cardoso) - O Tocantins agradece, 

Deputado Danilo Forte, e parabeniza V.Exa. pelo empenho e pela contribuição para 

com este País que tanto amamos, o nosso querido Brasil. Tenha um bom retorno à 

nossa Capital, Brasília. Vai com Deus! Muito obrigado. 

O SR. DEPUTADO OSVALDO REIS - Deputado Danilo, ali na faixa, o 

Movimento Pró-BR-010 convida V.Exa. para fazer parte deste sonho: “Unidos somos 

fortes”. Isto é uma alusão ao nosso Danilo, que vai nos ajudar a liberar esse recurso 

para a BR-010. 

O SR. COORDENADOR (Sandoval Cardoso) - Muito bem colocado. 

Encerro a presente reunião de Seminário Regional de Discussão do Projeto 

da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014. 

Está encerrada a presente reunião. 




