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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro aberta a 12ª reunião ordinária da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das
matérias constantes das Pautas nºs 11, 12, 15 e 16, de 2005.

Não há quorum para deliberação.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, vamos aguardar. Eu queria

inscrever-me para falar. Gostaria que V.Exa. me concedesse a oportunidade de tratar de
problema que está afligindo nosso País, o salário mínimo. V.Exa. pode conceder-me a palavra?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Antes de conceder a palavra ao
Deputado Ricardo Barros, concedo a palavra à Deputada Laura Carneiro, que a solicitou
anteriormente.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, V.Exa. nos convocou logo
após a reunião da semana passada e nos pediu que tentássemos chegar a um acordo para
solucionar a votação nesta Comissão da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Depois de muitas conversas com os Srs. Parlamentares — apesar de ainda faltarem as
assinaturas de alguns Líderes —, chegamos à conclusão de que temos responsabilidade com o
que acordamos entre nós, Parlamentares. Ainda que respeitemos as posições do Governo,
antes de tudo devemos respeitar as posições do Poder Legislativo, que, afinal de contas, é
independente e soberano.

Por isso, Sr. Presidente, redigimos documento que confirma nosso compromisso, o qual
vem assinado por V.Exa.; pelo Relator da LDO, Deputado Gilmar Machado; pelo Coordenador
do PT nesta Comissão, Deputado Wasny de Roure; por mim, em nome do PFL; pelo Deputado
Nelson Meurer, pelo PP; pelo Deputado Colbert Martins, pelo PPS; e pelo Deputado Anivaldo
Vale, pelo PSDB. Tenho certeza de que hoje será assinado também pelo representante do
PMDB nesta Comissão.

Além disso, assinaram o referido documento os Deputados Ricardo Barros, José Carlos
Machado, Waldemir Moka e, obviamente, aquele que participou de todas as reuniões e do
acordo, Deputado Ronaldo Caiado.

Então, Sr. Presidente, peço licença a V.Exa. para ler o texto do acordo, a fim de que
outros Deputados que eventualmente queiram também possam assiná-lo:

“Compromisso para cumprimento de acordo
estabelecido durante a votação da LDO para 2006.

Obrigam-se os membros da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização que assinam este
compromisso a dar cumprimento a todos os acordos, em especial
aos relativos às reivindicações do setor agrícola, que foram
transcritos na forma de erratas e adendos ao relatório da LDO para
2006, dos destaques que vierem a ser aprovados, bem como do
autógrafo da lei.

Mesmo na hipótese de veto presidencial às
reivindicações, os membros da Comissão Mista de Orçamento
buscarão sua implementação quando da fixação da despesa
correspondente na lei orçamentária anual de 2006 ou por outra
forma legal que permita o adimplemento pleno dos acordos
preestabelecidos”.

Sr. Presidente, esse é o texto constante do documento. Estando assim acordado, acho
que V.Exa. poderia tentar, de alguma maneira, ouvir outros Deputados sobre o assunto, para
que nós, efetivamente, possamos ainda hoje terminar a votação da LDO.

Essa é a posição dos Líderes que assinaram o aludido compromisso, em especial a do
PFL.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Ronaldo
Caiado.

O SR. DEPUTADO RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
Srs. Líderes, sem dúvida, queremos aqui agradecer não só ao Presidente da comissão da LDO,



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

7

como ao Sr. Relator e aos demais Parlamentares que compõem esta Comissão, que entenderam
perfeitamente a situação por que passa hoje a agropecuária brasileira. Muitos, às vezes,
achavam que se tratava de uma queda-de-braço ou de radicalização de posição.

É importante que se esclareça, Sr. Presidente, o quadro caótico instalado no interior
deste País. Todos os produtores rurais que atrasaram o pagamento das parcelas de custeio
desde o mês de junho estão sendo executados e incluídos no CADIN.

Quanto ao compromisso do Governo de abrir outra linha de crédito no valor de 3
bilhões de reais para os agricultores quitarem compromissos outros com os fornecedores de
insumo, digo a V.Exa., Sr. Presidente, que até o momento isso não foi implantado, e os
produtores estão totalmente desassistidos no interior.

Esse acordo vai dar ao Governo chance — aí sim — de transigir em sua posição radical,
qual seja a de não ter autorizado até o momento o voto do Conselho Monetário Nacional para
prorrogação das parcelas referentes às dívidas agrícolas de junho, julho e agosto. Esperamos
que o Ministro da Fazenda e o Secretário-Executivo Murilo Portugal possam autorizar e fazer
cumprir o compromisso de adiamento da cobrança dessas parcelas, que tanto prejuízo têm
trazido à agricultura brasileira.

Esperamos ainda mais. Queremos alertar os demais membros desta Comissão para o
fato de que o inciso IV do art. 58 não trata apenas da renegociação de dívida de agricultores,
mas dos assentados e da agricultura familiar, como também do seguro agrícola e da
comercialização da safra. Esse inciso acoberta todos esses instrumentos, capazes de dar
continuidade à atividade agropecuária brasileira.

Por isso, agradeço aos demais Líderes mais uma vez, ao Sr. Presidente e ao Sr. Relator,
em especial à Líder que responde pelo meu partido, Deputada Laura Carneiro, que, com muita
habilidade e competência, soube levar e concluir esse entendimento para chegarmos aqui a
bom termo e votarmos a LDO nesta Comissão, permitindo, finalmente, a votação em plenário
amanhã.

Obrigado, Sr. Presidente, pelo espaço concedido.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Luis

Carlos Heinze.
O SR. DEPUTADO LUIS CARLOS HEINZE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,

cumprimento a Deputada Laura Carneiro pelo trabalho que elaborou no que diz respeito aos
recursos que estão sendo alocados, abrindo-se uma janela na LDO para ajudar a agricultura
brasileira.

O Deputado Ronaldo Caiado falou a respeito não apenas da renegociação das dívidas,
mas também da comercialização da safra. Estamos quase chegando em setembro, e ainda há
extrema dificuldade com relação à safra 2004/2005, justamente pela falta de recursos.
Sabemos que pressões foram feitas pelo Ministro Roberto Rodrigues e pelas lideranças do setor
produtivo brasileiro.

Para que os Srs. Parlamentares tenham noção do problema, para a safra do ano
passado — safra que sofreu queda significativa —, até o presente momento temos apenas cerca
de 800 milhões de reais disponibilizados para comercialização, quando o tamanho da safra
brasileira é de 180 bilhões de reais. Portanto, precisamos deixar uma previsão orçamentária.

Foi exatamente esse o trabalho da Comissão de Agricultura, liderado pelo Deputado
Ronaldo Caiado, para que pudéssemos abrir uma janela não apenas para a renegociação das
dívidas, mas, principalmente, para a comercialização da safra e o seguro agrícola, questão
fundamental. Vejam V.Exas. que, no ano passado, tínhamos irrisórios recursos de 47 mil reais
em determinada rubrica, que foi cortada pelo Ministro Antonio Palocci.

Portanto, é preciso destinar recursos para o seguro agrícola, para a comercialização e
também, no caso específico, para a recomposição dos débitos da agricultura brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Colbert
Martins.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um
questionamento: se não for aprovada em tempo hábil a LDO, como procederá o Executivo com
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a lei orçamentária? Em que vai basear-se o Ministério do Planejamento para fazer a lei
orçamentária?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Se não aprovarmos hoje a LDO, o
Congresso, que está convocado para reunir-se amanhã, poderá aprová-la, independentemente
do parecer da Comissão.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, caso a LDO não seja
aprovada, como se comportará o Poder Executivo?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Se o Congresso não a aprovar, o
Orçamento será feito independentemente da LDO.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, agradeço a informação.
Quero dizer que, em nome do PPS, tive a liberdade de assinar o acordo lido nesta

Comissão pela Deputada Laura Carneiro. Reitero ainda que o Deputado Geraldo Resende e eu
— ambos somos médicos — estamos muito atentos para algo que nos atinge e pedimos a
solidariedade de todos os companheiros quanto a nosso pleito. Refiro-me ao fato de que o
Ministro da Saúde anunciou que não vai reajustar a tabela do Sistema Único de Saúde, como
havia sido decidido pelo Ministro Humberto Costa.

Se isso prevalecer, Sr. Presidente, pedimos o apoio dos colegas da Comissão, porque
nós, médicos, temos interesse na correção desses valores e entendemos que, se isso não puder
ser feito agora, será feito por nós todos, conforme esse espírito, na peça orçamentária.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado

Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs.

Deputados, quero apenas registrar que acompanhei diuturnamente a luta dos representantes
dos ruralistas na Comissão de Agricultura.

No Governo anterior, em período de inflação muito alta, criaram-se vários mecanismos
para a agricultura brasileira: PRONAF, Pronafinho, RECOOP, securitização da dívida, fixação
de taxas de juros em 8,75%, fim da correção monetária, enfim, inúmeros mecanismos de
prorrogação. Portanto, Sr. Presidente, havendo frustração em relação à safra, não vejo por que
deixar de atender ao pleito dos agricultores. Estranho a dificuldade do Ministro da Agricultura
para falar com o Ministro da Fazenda, a fim de buscar solução para o caso.

Estamos dispostos a continuar discutindo. Penso que o acordo que estamos assinando
é fruto do trabalho no dia-a-dia desta Comissão e com o Colégio de Líderes, e nunca foi
necessário assinar documentos para que acordos fossem cumpridos.

Então, espero que não só esses, mas também todos os itens que constituíram acordo de
Liderança partidária, sejam cumpridos na LDO e também no Orçamento, quando o
apreciarmos.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Ricardo

Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, estamos assinando acordo

para resolver o problema da agricultura brasileira. Evidentemente, há a questão simbólica,
porque o acordo não tem o efeito prático necessário. Mas é preciso que avancemos no sentido
de resolver o problema do seguro agrícola, que daria tranqüilidade eterna para o País quanto
ao problema da quebra de safras, que é comum, na medida em as intempéries são inerentes à
atividade agrícola.

Sr. Presidente, quero também me manifestar sobre a questão do salário mínimo. O
Senado aprovou um salário mínimo de 384 reais. Quero lembrar que a Câmara havia aprovado
um salário mínimo de 536 reais — quando o Presidente Severino Cavalcanti perguntou sobre
os destaques, ninguém levantou a mão para se manifestar contrariamente aos 10 destaques
que aumentavam o salário mínimo. Resultado: todos foram aprovados, e o salário ficou em 536
reais.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

9

Houve então uma crise de consciência por parte dos Deputados, especialmente os da
Oposição, porque os Deputados do Governo, que deveriam ter votado e derrubado os destaques
que propunham o aumento do salário mínimo, não quiseram levantar a mão durante o
processo de votação. Então, o Presidente Severino Cavalcanti anunciou, corretamente, que os
destaques estavam aprovados, e estavam mesmo.

Portanto, após anularmos a votação anterior e começarmos outra, manifestei-me no
sentido de que foi errado o que fizemos, pois deveríamos ter deixado que o Senado Federal
resolvesse, justamente por ser aquela a Casa revisora das decisões da Câmara. E o Senado
aprovou o salário mínimo de 384 reais.

Entendo, Sr. Presidente, que cabe ao Plenário da Câmara, neste momento, manter a
decisão do Senado, até porque, desde que se iniciou a crise institucional em razão dos desvios
de recursos públicos, toda a Oposição foi solidária ao Governo. Nenhum Parlamentar da
Oposição pediu o impeachment do Presidente Lula, muito menos quis envolvê-lo nas
acusações.

No entanto, não houve reciprocidade do Presidente, e, em vez de S.Exa. ficar no seu
lugar de Presidente da República, de estadista, analisando a crise e tomando providências, foi
às ruas para fazer campanha política. Anunciou inclusive que teremos de engoli-lo por mais
quatro anos na Presidência da República caso seja candidato e chamou Hugo Chávez, UNE,
MST e CUT para uma mobilização pró-Lula. Imaginem V.Exas. que a UNE e o MST — uma
claque paga — receberam recursos do Governo Federal para fazer aquela manifestação pró-
Lula.

Nobre Presidente, Senador Gilberto Mestrinho, se o Presidente Lula comportar-se como
líder da Nação, nós também o faremos, de acordo com o compromisso institucional. Se o
Presidente fizer campanha, nós também faremos. Sob o contexto de campanha eleitoral,
devemos aprovar o salário de 384 reais — o povo quer o aumento prometido pelo Governo —, e
que Lula o vete. Após isso, estaremos prontos, através de decreto legislativo, para corrigir o
problema e aprovar os 300 reais. Mas é S.Exa. quem deve vetar. Já que está em campanha
eleitoral, mobilizando sua claque para defender a continuidade do seu mandato, também
temos que agir politicamente.

Não errou o Senado ao aprovar o salário mínimo de 384 reais. Apenas respondeu ao
Presidente Lula. Nós, da Câmara, também não devemos errar. Temos de responder a S.Exa.
por sua atitude, colocá-lo no seu lugar de candidato a Presidente, como já se colocou. E, como
candidato a Presidente, tem que assumir os ônus do mandato e vetar o aumento de salário tão
prometido ao povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o nobre Deputado
Gilmar Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras.
e Srs. Senadores, o Deputado Ricardo Barros traz assunto que, se Deus quiser, concluiremos
hoje, no período da tarde, e amanhã no plenário da Casa: a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Ressalto, neste momento, a questão do salário mínimo. Estamos votando a política para
o salário mínimo. Já foi aprovado, por ampla maioria, o substitutivo que apresentei, com as
erratas, que estabelece política de recomposição do salário mínimo além da inflação e do
crescimento real do PIB. Não está prevista para o próximo ano, como não estava prevista para
este ano, a votação da política salarial de recomposição do salário mínimo. Se votarmos os 384
reais nesta Casa, estaremos fazendo, de fato, duas coisas: primeiro, que a Lei de
Responsabilidade Fiscal não tenha mais validade no Brasil. Ela terá que ser rasgada e jogada
fora, porque estaremos votando algo que não está previsto no Orçamento. Nas questões
previdenciárias e do Orçamento da União, não há previsão de elevação do salário mínimo para
384 reais neste ano ou para 541 reais no próximo. Além disso, os Estados e Municípios ainda
não têm, nas dotações orçamentárias, previsão para cobrir as despesas com esse aumento no
salário mínimo.

Portanto, se a Câmara não corrigir, penso que o Presidente estará correto se vetar o
aumento. Ao fazê-lo, porém, deverá apresentar um valor a título de abono, o que é ruim, pois a



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

10

diferença do abono não incidirá sobre algumas vantagens e benefícios. Particularmente, espero
que a Câmara possa fazer a correção. Caso contrário, serei um dos que irão à tribuna para
rasgar a Lei de Responsabilidade Fiscal, que deixará de existir no Brasil.

Acredito que a população está acompanhando nossos trabalhos e está testemunhando o
fato de que alguns Senadores que se dizem responsáveis estão agindo, na verdade,
irresponsavelmente ao votar reajuste que, como sabem, não pode ser dado neste momento,
pois afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao mesmo tempo, revela-se que neste momento a
preocupação é mais com atingir o Presidente do que com questões objetivas e concretas para o
povo brasileiro.

Tenho certeza de que a população saberá distinguir essa situação. Em Minas Gerais, o
povo já está fazendo essa distinção. Não só os sindicatos, mas inúmeras outras entidades
daquele Estado estão fazendo manifestação contrária ao Senador de Minas que votou
favoravelmente ao aumento, mesmo sabendo que não havia condições de o Governador Aécio
Neves pagar as despesas com o reajuste. O Senador Eduardo Azeredo saberá responder
naquele Estado pela irresponsabilidade que foi a votação do aumento do salário mínimo no
Senado, porque cada Estado cobrará de seus Senadores o equívoco que cometeram. S.Exa.,
além de outros problemas pelos quais terá que responder, responderá por esse, para que o
povo de fato saiba quem tem responsabilidade e quem não tem.

Obrigado.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra para

contraditar. Não quero entrar no debate com o Deputado Gilmar Machado, mas os tempos são
de humildade. Este Governo precisa do apoio do Congresso Nacional e tem que parar de
apontar o dedo para Deputados e Senadores. Quem está errado é o Governo.

Não podemos mais admitir essa atitude arrogante da parte de quem está errado, de
quem não cumpre suas obrigações e ainda quer apontar o dedo para o Senado Federal, que
aprovou o salário de 384 reais, em resposta a atitude arrogante do Presidente Lula: “Se eu for
candidato, vão me engolir mais quatro anos”.

Ora, Sr. Presidente, vamos parar com brincadeiras!
Não podemos mais conviver com esse tipo de atitude, Deputado Gilmar Machado. A

V.Exas., por mais que tenham razão, cabe pedir desculpas, pedir licença e por favor para que
nós os ajudemos a corrigir isso. Se não for assim, Deputado Gilmar, enfrentarão outra derrota
no Plenário da Câmara. Já me inscrevi para o debate que se travará na Casa e espero que a
atitude dos petistas e dos governistas no Plenário da Câmara seja a de pedir a solidariedade e a
compreensão dos Srs. Parlamentares. Se ameaçarem com o dedo, vão perder. É evidente que
vão perder. Que moral tem o Governo para ameaçar alguém num momento como este?

Deputado Gilmar, nós temos problemas. Quero lembrar o fato de que fiz o primeiro e
único requerimento de convocação do Deputado José Dirceu nesta Comissão. E o fiz quando
S.Exa. ainda era o todo-poderoso, o superministro. Naquela ocasião, convoquei o Deputado
José Dirceu para explicar o caso Waldomiro Diniz. Lamentavelmente, S.Exa. não veio. Se
tivesse vindo naquele momento, poderíamos ter evitado muitos problemas. Mas, quando
retornou a esta Casa como Deputado, egresso da Casa Civil, foi à tribuna e leu aquele
discurso. Pedi a S.Exa. um aparte — o primeiro aparte pedido ao Deputado José Dirceu — e
disse: “Ministro José Dirceu, a marca de sua volta a esta Casa tem que ser a marca da
humildade. V.Exa. vai precisar da solidariedade de seus pares”. E vai mesmo, porque
votaremos a cassação do mandato dele em plenário.

Repito, Deputado Gilmar Machado: esqueça o Senador Eduardo Azeredo, não ponha o
dedo na cara de S.Exa., porque V.Exa. estará pondo o dedo na cara de todos os Senadores. E
V.Exa. sabe que não é hora de o Governo desafiar o Congresso Nacional, porque ele não tem
mais maioria aqui. Votar com o Governo hoje é admitir que recebe mensalão. Lá fora a leitura
do povo é esta: quem vota contra um salário maior para mim está recendo mensalão. É assim
que o povo vê.

Chega de arrogância! Vamos colocar as coisas em seus devidos lugares. Se o Governo
quer sair da enrascada em que se meteu com o salário mínimo, precisa de humildade para ter
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a solidariedade dos nossos colegas Parlamentares. Não vamos adiante com essa arrogância,
porque o Presidente Lula terá que vetar, sim, senhor.

Não tenha dúvida.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra a Deputada Laura

Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, eu gostaria de apresentar aos

membros da Comissão outras assinaturas apostas ao documento que li anteriormente.
Assinaram em nome da coordenação do PMDB os Deputados Pedro Novais e José Magalhães;
do PPS, o Deputado Geraldo Resende; da coordenação do PTB, o Deputado Jovair Arantes;
Senador Heráclito Fortes, pela coordenação do PFL do Senado; Deputado Marcelo Ortiz;
Deputado Sérgio Miranda, como coordenador do PCdoB; Deputado Assis Miguel do Couto, do
PT; Deputado Eduardo Sciarra, do PFL; Senador Leomar Quintanilha, do PMDB; Senador
Nezinho Alencar, do PSB; Deputado Claudio Cajado, do PFL; Senador Sibá Machado, do PT;
Deputado Leonardo Mattos, do PV; Deputado Luiz Carreira, do PFL; Deputada Rose de Freitas,
do PMDB; Senador Aelton Freitas; Deputado Ronaldo Dimas, do PSDB.

Sr. Presidente, à medida que chegarem, os Deputados e Senadores poderão assinar o
documento, mas peço a V.Exa. que dê início à discussão dos destaques ao texto aprovado por
esta Comissão na semana passada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado
Luiz Carreira.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, gostaria de fazer uma
ponderação. Acredito que não deveríamos entrar no mérito da discussão sobre o salário
mínimo, sobretudo personalizando-a. Tenho todo o respeito e admiração pelo Deputado Gilmar
Machado, que fez brilhante trabalho na LDO, apesar das dificuldades do momento, mas penso
que não devemos chegar ao ponto de chamar os Senadores de irresponsáveis. Cada um tem o
seu valor, seus interesses políticos e certamente seu posicionamento.

Poderíamos, da mesma forma, dizer que o Presidente Lula é irresponsável por ter
afirmado que elevaria o salário mínimo para 400 reais, ou que dobraria o valor do salário
mínimo, como prometeu em campanha e não o fez. Assim como S.Exa. disse que criaria 10
milhões de empregos, mas não vai conseguir. Porém, o Presidente não pode ser chamado de
irresponsável, porque existem diversos fatores que se interagem e não permitem que as coisas
sejam com gostaríamos que fossem.

É preciso cuidado e ponderação nesta hora. O Governo não está em situação de se
comportar com arrogância, de passar por cima de tudo e de todos em todos os momentos. A
hora é de serenidade e tranqüilidade, para que possamos ter certo equilíbrio, e as relações
nesta Casa precisam ficar em banho-maria, para que as coisas possam acontecer com
naturalidade.

É a observação que gostaria de fazer.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Há quorum na Câmara dos

Deputados e no Senado Federal.
Passaremos à leitura da ata da 11ª reunião ordinária, realizada no dia 2 próximo

passado.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Peço a dispensa da leitura, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Havendo concordância do Plenário,

fica dispensada a leitura da ata, por ter sido ela distribuída antecipadamente.
 Não havendo discussão e conforme o estabelecido na alínea “f” art. 8º do regulamento

interno desta Comissão, declaro a aprovada a ata.
Pauta nº 12, de 2005: apreciação dos destaques apresentados ao Projeto de Lei nº 4, de

2005-CN, que “dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária/2006 e dá
outras providências”. O Relator é o Deputado Gilmar Machado.

O Relatório, as Erratas nºs 1, 2, 3 e 4 e as alterações nos Adendos nºs 1 e 2 foram
votados no dia 9 de agosto, ressalvados os destaques.

O Relator propõe a votação de nova errata ao relatório de destaques.
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Com a palavra o Relator, Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Errata ao relatório de destaques. São duas

emendas sobre três destaques do Deputado Márcio Reinaldo Moreira. Onde se lê “pela
aprovação”, leia-se “pela rejeição”. Ressalto que já haviam sido acolhidos no texto, e, portanto,
não havia necessidade do destaque. É o mesmo procedimento com relação ao Destaque nº 40,
do Deputado Anivaldo Vale, cujo texto já havia sido aprovado em nosso relatório. Portanto,
onde se lê “pela aprovação”, leia-se “pela rejeição”.

Era o que tinha a dizer.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, peço a V.Exa. um

esclarecimento. Na apreciação dos destaques, na votação em separado, vamos ter de dizer o
número do destaque. É isso?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É isso.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra a Deputada Laura

Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Nobre Relator, temos alguns destaques fruto

de acordo com V.Exa., que talvez tenham sido aprovados com outros números. Como só há a
indicação do número, e não do texto do destaque, eventualmente posso ter errado. Refiro-me
ao Destaque nº 222, relativo à Emenda nº 12300007, que trata do semi-árido, destaque de
autoria Deputado Osvaldo Coelho. Devo lembrar que V.Exa. comprometeu-se a aprová-lo, e o
fez publicamente nesta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A palavra está com a Deputada
Laura Carneiro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Está no Anexo V. Vou entregar a V.Exa. uma
cópia do Destaque nº 222. Outro destaque foi elaborado não apenas por mim, mas está na lista
de rejeição. Trata-se da questão das agências. Destaque do Deputado Reinaldo Barros. O
Deputado Ricardo Barros também é a favor, mas foi o Deputado Ronaldo Dimas quem também
fez o destaque. O Destaque tem o nº 390, mas também foi rejeitado, contrariando nosso
acordo.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu também destaquei.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Temos ainda o Destaque nº 219, a emenda de

autoria do Deputado Walter Pinheiro — por mim destacada —, que trata da ABIN. E V.Exa.
também concordou em que não podemos misturar a questão específica do que ocorreu com a
ABIN com a instituição. Não podemos discutir aqui levados pelo momento, afastando-nos das
necessidades da instituição. Trata-se de emenda do Deputado Walter Pinheiro, do PT, que eu
destaquei e que cuida dos recursos da ABIN que foram cortados.

Peço a V.Exa. que acolha o Destaque nº 390, no mesmo sentido dos destaques dos
Deputados Ronaldo Dimas e Ricardo Barros, especificamente sobre da questão das agências, e
também o destaque do Deputado Osvaldo Coelho, que trata da questão do semi-árido. Quero
saber de V.Exa. como ficou a questão específica do pessoal da cultura, já que, em relação ao
Estado de Sergipe, foi resolvida. Quanto ao Estado da Bahia, o Deputado Claudio Cajado vai
encarregar-se de cobrar de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado
Anivaldo Vale.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a V.Exa. um esclarecimento
sobre a condução de nossos trabalhos. Quero saber se vamos votar os destaques. Tenho vários
destaques e gostaria que fossem votados em separado. Quero saber se V.Exa. vai indagar dos
Deputados se desejam ver seus destaques discutidos separadamente ou se eles serão votados
em bloco. Tenho vários destaques e gostaria de discuti-los em separado. Quero citar o número
deles, se possível.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos perguntar ao Plenário se
deseja votar em bloco ou em separado. Se quiserem a votação em separado de seus destaques,
assim será feito.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

13

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Luiz

Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, solicito ao nobre Relator atenção

para dois destaques que não foram acatados. Havíamos discutido a questão sobre os projetos
de irrigação na Bahia, em Baixio de Irecê e Salitre. São os Destaques nºs 329 e 330, fruto das
Emendas 13670010 e 13670011. Não estão no projeto e não foram acatados pelo Relator,
apesar das discussões que tivemos. Então, peço a V.Exa. que reconsidere.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos dar prosseguimento à
sessão e discutir cada destaque.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Vamos fazer a análise de um por um.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Por enquanto, estou apenas alertando. Não estou

discutindo os destaques. Estou apenas chamando atenção para o fato de que não foram
acatados, até para que o Relator possa incluí-los na proposição.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado

Ronaldo Dimas.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, quero apresentar duas situações

ao Relator.
(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É preciso aguardar o andamento da

discussão dos destaques.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Está bom, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Só quero pedir, então, que V.Exa. anuncie as

votações em separado, para pedirmos...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Solicito autorização do Plenário

para procedermos à votação em bloco dos destaques por tipo de voto do Relator, ressalvados
aqueles que serão apensados para votação em separado.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Quero pedir a votação em separado, Sr.
Presidente, dos de nºs 300 e 298.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em primeiro lugar, temos que

consultar o Plenário, para saber se os Parlamentares aceitam a votação em bloco ou em
separado.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Concordamos, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Gostaria de fazer a votação em separado de

vários destaques.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Idem, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Idem, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Questão de ordem, Sr. Presidente. Vamos

votar em bloco, à exceção dos que pediram em separado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Votaremos em bloco e

ressalvaremos aqueles que pedirem em separado.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Tenho que citar os que quero em separado?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos chamando cada um.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, pela ordem. Votaremos em

bloco, fora os casos em que cada Deputado se manifestar pela votação em separado, não é
isso?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Isso.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, temos que saber primeiro quem

quer a votação em separado.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Primeiro, queremos autorização
para votar.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, questão de ordem.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente...
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Antes de iniciar as votações, quero

fazer o seguinte esclarecimento: os destaques com o voto do Relator pela aprovação e
aprovação parcial...

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, peça que aumentem o som, por
favor.

 (O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Os destaques com voto do Relator

pela aprovação e aprovação parcial que forem retirados ou rejeitados perderão o atendimento
dado pelo Relator ao destaque.

Passaremos agora...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É destaque igual... Sr. Presidente, então

para...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos colher agora os nomes dos

Parlamentares que querem a votação em separado.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Então, vou dar a V.Exa. os números.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Vamos aos números, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Por Parlamentar.
Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, antes de citar os destaques que

eu gostaria de discutir em separado, gostaria de fazer uma pergunta ao Relator. Apresentei
emenda cujo objetivo era buscar 100% de aprovação para determinada obra, mas S.Exa.
aprovou 1%. Como estou atrás dos outros 99%, pergunto: se meu destaque for rejeitado,
aquele 1% que está lá se perdido também?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O da emenda não.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - O da emenda não. Então, Presidente, eu gostaria

que fossem votados em separado os Destaques nºs 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 50, 51, 26, 34, 36, 38, 42, 43, 44, 461 e 462.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado Anivaldo Vale,
todos esses destaques estão com aprovação parcial. De repente, se forem rejeitados, V.Exa.
perde o que ganhou.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - V.Exa. acabou de dizer que não, Sr. Presidente.
(Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Apelo ao Plenário para que não
peça destaque de tudo o que foi rejeitado. Caso contrário, não votaremos a LDO.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, a idéia é que possamos pedir
destaque nos temas ou nas emendas que eventualmente acordamos com o Sr. Relator, através
dos nossos partidos. Não é isso, Sr. Presidente? (Pausa.)

V.Exa. pode me dar a palavra para dizer os números?
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, já que é assim, vou retirar os

destaques das Emendas de nºs 1 a 20. São os Destaques de nºs 7 a 51.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente...
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Deputado
Wasny de Roure, por ordem numérica.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, peço ao nobre Relator que
reconsidere os Destaques nºs 67 e 68, sobre a inclusão, na parte programática do Judiciário
brasileiro, do Distrito Federal e dos ex-Territórios, uma vez que a Justiça do Distrito Federal é
sustentada financeiramente pelos recursos da União. Para nós, é extremamente importante a
reconsideração do Relator, uma vez que S.Exa. havia apreciado a matéria positivamente nesse
sentido, conforme dois incisos do art. 19.

A outra questão é mais um pedido de explicação ao Relator sobre o Destaque nº 437,
emenda do Deputado Paulo Rubem Santiago, conhecida como emenda da cultura. Gostaria de
entender por que foi aprovada parcialmente.

São essas duas considerações, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado Claudio

Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a V.Exa. que passe para

outro Parlamentar e depois volte a palavra para mim, enquanto procuro o que vou destacar.
(Não identificado) - Sr. Presidente, acho que estou inscrito.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Luiz

Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, quero contar com a atenção e a

boa vontade do nobre Relator. Com a boa vontade sei que posso contar, mas quanto à atenção
não sei.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Luiz Carreira, V.Exa. terá
sua vez.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Está certo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Silvio

Torres. (Pausa.) Ausente.
Com a palavra o Deputado João Leão. (Pausa.) Ausente.
Com a palavra o Deputado Eduardo Sciarra. (Pausa.) Ausente.
Com a palavra o Deputado Pedro Chaves. (Pausa.) Ausente.
Com a palavra o Deputado Ronaldo Dimas.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, enviamos correspondência ao

Relator da bancada do Tocantins, que acatou parcialmente algumas emendas apresentadas
pelo Senador Nezinho Alencar. Depois, enviamos a correspondência da bancada, mas com
percentuais iguais a 1% ou um quilômetro ou uma unidade. Assim, tenho obrigação de fazer o
destaque de todas as emendas apresentadas, de nºs 192 a 199 e de nº 218, do Senador
Nezinho Alencar, da bancada do Tocantins, e de nº 390, da Comissão de Minas e Energia.
Quero também destaque para as emendas apresentadas por mim de nºs 121.311 e 121.312.
Não lembro o número do destaque agora, mas posso verificar e passá-lo a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem de ser por destaque.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, logo verei o número do destaque

das emendas e passarei à Mesa, mas elas têm destaque, e os números das emendas são
121.311 e 121.312.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pelo número da emenda não tem
como saber.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sim, Presidente...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Tem de saber o número do destaque. Senão,

é impossível.
(Não identificado) - Sr. Presidente, enquanto o Deputado procura o número da

emenda, vamos seguir em frente.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Passo para a Mesa logo.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, quero apresentar o pedido de

destaque em separado, sobre cujo objeto já havia conversado com o nobre Relator, Deputado
Gilmar Machado. Trata-se do Destaque nº 100, que prevê redução das desigualdades regionais
e inter-regionais com irrigação, no Projeto de Irrigação do Vale do Iuiú, no Estado da Bahia.

Sr. Presidente, como só tenho esse pedido e já havia conversado com o Relator, acho
que não há problema em votarmos e aprovarmos esse destaque.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra a Deputada Laura

Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, por conta dos números, vou

retomar a questão específica do Destaque nº 222, do Deputado Osvaldo Coelho, a quem
concederei um aparte, se V.Exa. me permitir, para explicar ao Relator a emenda de sua
autoria. Depois, continuo. Posso, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pois não, Deputada.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Concedo um aparte ao Deputado Osvaldo

Coelho.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, peço a palavra apenas para

informar os números: 202 e 203.
O SR. DEPUTADO OSVALDO COELHO - Srs. Deputados, no ano próximo passado, o

Plenário desta Comissão aprovou emenda igual a essa, ou seja, quando se tratasse do semi-
árido nordestino, as ações voltadas para recursos hídricos, irrigação e pouca coisa mais não
seriam objeto de contenção orçamentária. O Presidente da República vetou, estou repetindo.
Não é possível que esta Casa não saiba o que é o semi-árido. Não é possível que esta Casa não
acorde para saber das nossas diferenças inter-regionais. A Constituição e o PPA determinam
que elas sejam encurtadas, e elas são cada vez mais alongadas!

Isso não pode continuar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Estamos pedindo
rigorosamente o mínimo. O Brasil possui 33% de pobres, mas, no semi-árido, esse número é de
66%! Isso ninguém quer enxergar, ninguém quer fazer nada para encurtar as diferenças! O
mundo hoje tem um problema: os países ricos e os países pobres. O Brasil tem o mesmo
problema: os Estados ricos, as pessoas ricas e as pessoas muito pobres. As pessoas muito
pobres vivem no semi-árido, e não é porque são preguiçosas, mas porque o clima local é
desfavorável. No Sul e no Centro-Sul, chovem 1.000, 1.500 ou 2.000 mililitros; na minha
cidade, chovem 300 mililitros, e, na Paraíba, chovem 200 mililitros em algumas regiões. Como
se pode querer tirar leite de pedra se não há intervenção do Governo para minimizar, para
melhorar essa situação?

Peço a V.Exas. que votem, que reflitam sobre essa emenda. Peço, sobretudo, ao Sr.
Relator, que tem tido tanta compreensão, que tanto tem louvado o Orçamento, que mais uma
vez se debruce sobre esse problema, principalmente porque S.Exa. não é de lá, e devote a
mínima atenção ao destaque.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Agradeço ao nobre Deputado Osvaldo Coelho
o aparte. O número desse destaque, nobre Relator, é 222. Como diz nosso querido Deputado
Wasny de Roure, é o número de campanha de S.Exa.

O outro destaque, de nº 219, é à emenda de autoria do Deputado Walter Pinheiro, que
trata da questão da ABIN. Depois, os Destaques nºs 298 e 300, de autoria do Deputado
Ricardo Barros, e nº 390, de minha autoria. Os três destaques tratam da questão específica
das agências reguladoras, com textos diferentes. Eventualmente, podemos suspender a reunião
por dois minutos, para tentar encontrar solução para a questão, pois, repito, são três textos
diferentes. O importante é garantir não apenas a independência, mas também a eficácia das
ações.

Além disso, nobre Relator, V.Exa. acolheu em parte o Destaque nº 437, que se refere à
questão da cultura — não consegui ler ainda como ficou o texto final —, e nosso acordo era no
sentido de que tanto o plano de cargos e carreiras do pessoal da cultura, quanto a criação do
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plano de cargos dos servidores civis das Forças Armadas ficassem juntos. Apenas não entendi
por que o destaque foi considerado aprovado em parte. Talvez seja apenas questão redacional,
mas gostaria de ter a certeza de que a questão do plano de cargos da cultura será garantida.

V.Exa., então, retira o nº 437, porque, como foi aprovado parcialmente, se o
destacarmos, acabará sendo rejeitado. Como não vamos rejeitá-lo e o Relator está acenando
que vai explicá-lo, D. Myrna, por favor, esqueça o nº 437.

Vou repetir: 222, 219, 298, 300 e 390.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Trezentos e noventa é para o Deputado?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não, o 390 é meu. Eu assinei. Só se riscaram

meu nome, mas que era meu, era. Agora, o 300 e o 298 são do Deputado Ricardo Barros.
S.Exa. vai falar também.

Apenas para adiantar, não entendi o que houve entre a Errata 4 e a Errata 4
remodelada. Todos os Líderes tinham aprovado na Errata 4 a questão da criação das 50 Varas
Federais do Distrito Federal. Eu conversei com o Deputado Gilmar sobre a modificação da 4-A
para a 4-B. S.Exa. me disse: “Deputada, não é preciso, já está resolvida a questão das 50 Varas
Federais. Não é preciso constar da nova errata, porque isso está resolvido”. E entendi que
estivesse. O Deputado Wasny apresentou destaque que diz exatamente o contrário.

Então, quero que o Relator informe ao Plenário se o acordo feito pelos Líderes, quanto à
possibilidade das 50 Varas Federais, vinga ou não, se é possível ou não, porque S.Exa. me
disse que estava resolvido. O Deputado Wasny, do Distrito Federal, e o Deputado Coronel
Fraga estão me cobrando, e quero saber que posição deveremos tomar, para saber o que fazer.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Parlamentar, Deputado ou
Senador, só poderá pedir destaque da sua emenda, não de outro.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, apenas para confirmar. A
Deputada Laura Carneiro referiu-se aos destaques 298 e 300, de minha autoria. Gostaria de
confirmar o pedido de votação em separado, como Coordenador da Frente Parlamentar das
Agências Reguladoras e conforme o compromisso, que o Deputado Gilmar Machado assumiu
conosco na reunião de Líderes, de que isso seria aprovado, sem compromisso do não-veto do
Presidente da República. No entanto, havia sido feito esse compromisso na reunião de Líderes
de não contingenciamento das verbas das agências reguladoras.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado Eduardo
Sciarra.

O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, fui nominado anteriormente e
não estava presente. Quero relacionar os destaques de minha autoria que gostaria que fossem
apreciados. São o Destaque nº 124, da Comissão de Serviço de Infra-Estrutura, e o Destaque
nº 128, cuja intenção é implementar o processo de reforma urbana. São esses dois destaques
que solicitamos e estão à sua disposição.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado Pedro
Novais.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, pergunto ao Relator se ainda tem
condição de melhorar o atendimento a esses destaques. Se não tiver, estamos perdendo tempo
com essa discussão.

Para dar o exemplo, retiro meus destaques, se for o caso, para construir o acordo que
fizemos e conseguirmos aprovar. Se o Relator não tiver condição de aprovar ou de melhorar a
aprovação que já fez, estamos perdendo tempo. Daqui a pouco, começará a Ordem do Dia, e
terminaremos não aprovando nada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Pedro Novais, não
podemos aceitar a retirada de destaques com a aprovação parcial ou total, porque V.Exa. perde
o atendimento.

No entanto, dou a palavra ao Relator, para se pronunciar.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, a palavra do Relator esclarecerá

melhor o assunto, e o Plenário julgará a conveniência ou não de manter os destaques.
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O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, nobres Parlamentares, na
reunião anterior, votamos adendo de 1 bilhão para atender aos destaques. Mais do que isso
estaria fora das normas que nós mesmos aprovamos. O que acordamos entre todos é que esse
1 bilhão seria redividido para atender às emendas individuais. Foi o valor que colocamos para
cada Parlamentar dividir de forma igual. Podem consultar as emendas e verão que eu tentei
atender. Mas é lógico que, com o montante que tínhamos, o valor será pequeno. Ao colocar um
valor pequeno, já fica como prioridade para o tratamento na lei orçamentária. O Plenário
autorizou mais 1 bilhão e mais nada, que já foi utilizado na divisão das emendas dos destaques
apresentados. Não tenho mais nenhum destaque.

Para que possamos aprovar algum acréscimo, teremos de rejeitar um e colocar em
outro. Alerto o Deputado Claudio Cajado, por exemplo, para o fato de que o Destaque nº 100 já
foi aprovado, com valor pequeno, mas em outro destaque.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Qual é o número do destaque que foi
aprovado?

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Destaque nº 429, do Deputado José Rocha.
Já tinha sido acordado anteriormente. São vários, não só de S.Exa., mas de outros também.
Como V.Exa. já tinha sido atendido em outros destaques, nesse eu não lhe atendi, porque já
havia atendido a outro Parlamentar.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Se atendeu, está o.k. Faço apenas uma
referência: não tive nenhum valor aprovado para emenda individual de minha autoria. Seria
uma excepcionalidade nesse caso. Comportaria isso?

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O relatório anterior já havia sido aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A Deputada Laura Carneiro

informou que também assinaram a lista do acordo o Deputado Mussa Demes e o Senador
Augusto Botelho.

Tem a palavra o Sr. Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Em relação aos destaques que estamos pedindo

que sejam votados em separado — já os registrei e não vou fazê-lo novamente —, imagino que o
Relator tenha alguma forma de atender-lhes, mesmo porque há algumas questões que são de
redação. Isso merece, no mínimo, profunda discussão, na medida em que alguns dos
destaques não foram contemplados. Retirei todos aqueles que o foram. Faltaram 10, que não
tomarão muito tempo.

Terminada a discussão na Câmara dos Deputados, o Senador, que é do meu Estado,
certamente apresentará destaque sobre aquilo que já aprovei. O Relator não poderá considerar
que já foi atendido por outro Parlamentar. Certamente, atenderá ao Senado, porque agora está
atendendo à Câmara dos Deputados. É essa distinção que gostaria que ficasse clara nesse
processo. E quando V.Exa. for atender a S.Exa. não tirará do meu, não é, Sr. Relator?

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Peço que seja votado em separado o Destaque nº

452.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Terminada a consulta dos Parlamentares ao

destaque, nós os votaremos imediatamente ou o faremos depois da Ordem do Dia?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Votaremos imediatamente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Sérgio Miranda. (Pausa.) Ausente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rafael Guerra. (Pausa.) Ausente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Devanir Ribeiro. (Pausa.) Ausente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Zé Gerardo. (Pausa.) Ausente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Bismarck Maia. (Pausa.) Ausente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Valverde. (Pausa.) Ausente.
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Tem a palavra o Sr. Senador Heráclito Fortes. (Pausa.) Ausente.
Tem a palavra o Sr. Senador Augusto Botelho.
O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO - Sr. Presidente, inicialmente, gostaria de

apresentar destaque do Senador Jonas Pinheiro, que entrou de licença médica. Não pode?
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO - Sr. Presidente, gostaria de pedir destaque

para duas emendas minhas, da Comissão de Infra-Estrutura, a 273...
(Não identificado) - Sr. Presidente, entendi que ficou estabelecida uma ordem de

chamada e que, na medida em que fosse sendo chamado, o Deputado ou o Senador nomearia
os destaques para votação em separado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Estamos chamando pela ordem
numérica dos destaques, de 1 a 521.

 O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - Sr. Presidente, meus destaques são os
de nºs 278 e 279.

O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO - Os meus destaques são os de nºs 273 e 274.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Esses nós podemos acatar.
O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO - O Senador Jonas Pinheiro tem um destaque

da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. S.Exa. está doente e tirou licença para
tratamento de saúde. Não sei se poderia pedir por S.Exa. É o Destaque nº 1. Quero saber se o
Sr. Relator pode acatar. Gostaria que fosse aceito.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Sr. Deputado José

Carlos Machado.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - Votação em separado do Destaque nº

278, muito parecido com o destaque do Deputado de Pernambuco. Quanto ao segundo
destaque, gostaria de esclarecer uma dúvida com o Relator. O Destaque nº 279 está na relação
dos destaques rejeitados. Sei que S.Exa. o aprovou parcialmente. Deve ter aprovado
parcialmente outro destaque. Então, posso pedir destaque para esse meu, que foi rejeitado. Ao
ler o relatório de S.Exa., fiquei sabendo que outro destaque semelhante, e não esse destaque,
foi parcialmente acatado. Então, posso pedir que se vote em separado o Destaque nº 279, de
minha autoria, que foi considerado rejeitado. No encaminhamento, S.Exa. disse que ele foi
parcialmente aprovado, e eu retiro meu destaque.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Exatamente. Eu estou avisando.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - Fica mantido meu pedido para votação

em separado dos Destaques nºs 278 e 279. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Sr. Deputado

Vander Loubet.
Concedo a palavra o Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, já solicitei os Destaques nºs

298 e 300, da Comissão de Agricultura. Também fiz os meus, sobre o mesmo assunto, estou
procurando o número...

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, quero solicitar discussão em

separado para os Destaques nºs 329, 330, 332 e 354.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, gostaria que o Relator atentasse

para o Destaque nº 222.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Isso já foi pedido pela Deputada

Laura Carneiro.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Eu queria, Sr. Presidente, como interessado

também nessa questão dos recursos hídricos...
(Não identificado) - Posso incluir no meu também, 222.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - ... que o Relator, Deputado Gilmar Machado, que

conhece tão bem a questão do São Francisco e do semi-árido, dê atenção especial.
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No passado, tivemos proteção semelhante aceita e aprovada na LDO. Queríamos apenas
que o Relator acolhesse o destaque, a fim de que os recursos hídricos do semi-árido não fossem
contingenciados no Orçamento da União. Com isso S.Exa. estará prestando grande serviço ao
semi-árido baiano, mesmo que o Presidente da República discorde e vete. Marcaríamos nossa
posição de atenção a questão tão cruciante do semi-árido brasileiro, objeto agora de imenso
projeto do Ministério da Integração Nacional, de transposição de águas etc. Isso seria
realmente muito importante para o semi-árido brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Assis Miguel do Couto,
V.Exa. tem algum destaque? (Pausa.) Não.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, para complementar minha
relação, eu tinha apresentado os Destaques nºs 298 e 300, de minha autoria, e apresento
também os Destaques nºs 518, 299 e 301.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Marcelo Castro.
O SR. DEPUTADO MARCELO CASTRO - Sr. Presidente, Sr. Relator, apresentei

emendas que apenas remanejam aquilo que já havia sido aprovado, quer dizer, das emendas
que tinham sido aprovadas, Sr. Presidente, pedi que deslocasse para outras emendas, a fim de
contemplar outros projetos de interesse do Estado do Piauí.

Quero aproveitar, Sr. Presidente, Sr. Relator, para pedir a aprovação do Destaque nº
222, que trata do não-contingenciamento dos recursos para o semi-árido, porque esses
recursos vão resolver o problema de água do semi-árido, com abertura de poços, irrigação,
barragens. Só nós, que moramos no semi-árido, sabemos o quanto isso é importante e que isso
deveria ficar fora. É uma guerra aprovar uma emenda em favor do semi-árido, e ela não pode,
depois, ficar passível de contingenciamento.

Pedimos, portanto, a aprovação desse destaque.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, já falei e agradeço. Espero contar

com sua colaboração e seu apoiamento ao Destaque nº 222, de autoria do ilustre Deputado
Osvaldo Coelho, grande defensor na Casa do semi-árido brasileiro e do Vale do São Francisco.

O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Mussa

Demes.
O SR. DEPUTADO MUSSA DEMES - Quero fazer coro à proposta do Deputado Osvaldo

Coelho e, na mesma linha de pensamento dos Deputados José Rocha e Marcelo Castro, à
ausência de contingenciamento em relação às emendas para o semi-árido.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado João Grandão. (Pausa.)
Ausente.

Deputado Pedro Chaves, V.Exa. tem algum destaque? (Pausa.) Não.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pela ordem, Sr. Presidente, apenas para

aduzir mais algumas assinaturas ao documento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra a Deputada Laura

Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Srs. Deputados João Grandão, Paulo Rubem

Santiago, Pedro Chaves, Leodegar Tiscoski e José Rocha.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, o Deputado Márcio...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos colocar...
(Não identificado) - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, dois destaques feitos estão

em nome do Deputado Cezar Silvestri, que, em razão do falecimento de um familiar, não pôde
estar presente.

Eu gostaria de saber se é possível que o Relator possa pelo menos tomar conhecimento
da proposta. Não fui o autor da matéria, mas quero dizer que o objeto desse destaque,
Deputado Gilmar Machado, é o fato de podermos ter controle, nesta Comissão, através do
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SIAFI, das entidades de fomento e que as entidades de fomento possam ter no SIAFI suas
destinações. Esse seria o objeto dos Destaques nºs 505 e 480.

Sr. Presidente, gostaria de saber se isso é possível neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Quando o autor do destaque não

está presente, o destaque é prejudicado pela ausência do autor.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Eu entendo, mas solicito ao Presidente e ao

Relator, se puderem, que permitam que a Comissão tenha condições efetivas de fazer esse
controle. Reitero também nossa posição com relação à emenda das águas, do Deputado
Osvaldo Coelho, Destaque nº 222.

(Não identificado) - Sr. Presidente, o Deputado Márcio Reinaldo Moreira, da mesma
forma, não está presente, mas disse que houve uma diferença entre o que foi acordado e os
Destaque nºs 157, 158 e 159.

Peço a atenção ao Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A decisão é a mesma, nobre

Deputado. O destaque cujo autor está ausente fica prejudicado.
Em votação em bloco, por tipo de parecer do Relator, ressalvados esses destaques.
Em votação pela aprovação os Destaques nº s 62, 63, 64, 201, 230, 232, 237, 389, 512,

513, 516.
Em votação na Câmara dos Deputados. Os Srs. Deputados que os aprovam

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como encontram. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
Destaques com aprovação parcial nºs: 7 a 24; 50, 51, 73, 76, 93 a 95, 98, 99, 101, 102,

104 a 109, 115 a 118, 123, 129, 131 a 133, 135 a 148, 192 a 199, 205 a 209, 211, 213 a 215,
217.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Aliás, o Destaques nºs 192 a 199

são destaques separados e não estão constantes da aprovação.
São aprovados os Destaques nº 205, 209, 211, 213 a 215, 217, 223, 224, 233 a 235,

236, 238, 242, 251 a 254, 267, 268, 282, 283, 295 a 297, 303, 305, 307, 319, 322 a 324, 327,
343, 344, 346 a 352 e 358.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, questão de ordem. Tenho uma
dúvida sobre os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Destaques nºs 367, 368, 374 a
377, 379 a 382, 385, 387 a 388, 394 a 396, 397, 398 a 399, 401 a 407, 410, 413, 417 a 420,
424 a 425, 428 a 435, 437, 444 e 446, 451, 453 a 459, 463, 465 a 472, 488, 489, 494, 499,
510, 511, 517 e 521, pela aprovação parcial.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Questão de ordem, Sr. Presidente, para
dirimir uma dúvida, antes que V.Exa. encerre os números.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara dos
Deputados...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Um momento, Sr. Presidente, antes que
V.Exa. encerre os números. Tenho uma questão de ordem. Porque não sei onde ela deve ser
inserida, por isso quero fazê-la agora, antes que V.Exa. proceda à votação.

O nobre Relator aprovou, nas ações, valores específicos para Angra III, no Rio de
Janeiro, da ELETRONUCLEAR. Aprovou o destaque na ação, mas não aprovou na meta. Por
outro lado, o autor do destaque é o Deputado Professor Luizinho, que não está presente. Então,
não sei o que fazer. Como vamos ter ação aprovada e não vamos ter a meta? Ou, ao contrário,
vamos ter a meta aprovada e não vamos ter ação?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o nobre Relator.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Está aprovado na meta e não está aprovado
na ação, porque V.Exas. rejeitaram os Destaques nºs 463 e 464, que são os que tratam da
ação. Então, de que adianta termos meta se não temos ação?

Sr. Presidente, solicito que V.Exa. verifique isso. Por outro lado, não posso destacar,
porque o destaque é do Deputado Professor Luizinho, que não está presente. Os Destaques são
os de nºs 463 e 464.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - O autor do destaque está ausente, Sr.
Presidente.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputada Laura Carneiro, já existem a ação e
a meta. Não estou entendendo o que V.Exa. está solicitando. Já está tudo certo. Não há
nenhuma meta aprovada aqui sem a ação, porque eu tive de dividir o recurso.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Nobre Relator, gostaria apenas de avisar a
V.Exa. que este é um pleito não desta Deputada, mas da ELETRONUCLEAR, que é do meu
Estado. Portanto, tenho de defendê-la.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Mas estou lhe fazendo este esclarecimento:
toda meta tem ação. Porém, o valor vem na Lei Orçamentária. Neste momento, só criamos a
meta e a ação. Está tudo garantido.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu sei. Mas V.Exa. há de convir em que os
Destaques nºs 463 e 464 constam como rejeitados. E esses são os destaques que tratavam da
ação.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Não. Já estavam lá. Quando eu inseri a meta,
eu tive que colocar a ação. Não há jeito de a pessoa apresentar uma coisa ou outra. Depois foi
chamado o Parlamentar, e ele corrigiu.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Então, o destaque não está rejeitado. Na
verdade, ele está prejudicado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Como houve aprovação parcial anterior, não
precisava nem ter sido feito.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Então, Dra. Myrna, pode esquecer esses 2
números.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação em bloco os destaques
com o voto do Relator, pela aprovação parcial, ressalvados os que estão em separado.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que os aprovam, permaneçam como encontram. (Pausa.)
Aprovados na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que os aprovam, permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados no Senado Federal.
Vamos aos destaques com voto pela rejeição.
Estão prejudicados os Destaques nºs 37, 59, 110, 134, 204, 246, 371, 443, 445 e 448.
Em votação todos os destaques que têm voto pela rejeição, ressalvados os que estão em

separado.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a rejeição na Câmara dos Deputados, não vai ao Senado Federal.
Vamos aos destaques em separado.
Deputado Anivaldo Vale: Destaques nºs 26, 34, 36, 38, 42 a 44, 461 e 462.
Com a palavra o Sr. Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs.

Deputados, o Destaque nº 26 diz respeito à Emenda nº 31. 230.022...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. tem de dar o número do

destaque.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - É o Destaque nº 26, Sr. Presidente. Trata-se de

uma emenda modificativa. E o texto propõe despesas com ações vinculadas à função da Defesa
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Nacional e às subfunções de desenvolvimento científico, tecnológico, engenharia e difusão do
conhecimento, no âmbito do Ministério de Ciência e Tecnologia. Ela objetiva possibilitar às
Forças Armadas a execução do planejamento orçamentário e financeiro conforme os recursos
disponibilizados na LOA, sem as surpresas decorrentes dos cortes realizados ao longo do
exercício.

As Forças Armadas, dadas suas especificidades, não podem se sujeitar a uma
inesperada limitação orçamentária e financeira imposta pelo Poder Executivo, muitas vezes
decidida da noite para o dia sem conhecimento prévio, pois envolve planejamento prévio,
aquisições complexas, contratos financeiros e comerciais abrangentes, muitas vezes
envolvendo operações com o exterior ou mesmo com empresas nacionais de tecnologia de
ponta, como a EMBRAER.

Fizemos um quadro do Orçamento da Defesa. No ano de 2004, o crédito autorizado foi
de 4 milhões e 250 mil reais. Não houve contingenciamento; houve créditos adicionais de 916
mil e um total autorizado de 5 milhões e 166 mil. Em 2005, o crédito foi de 5 milhões e 550
mil; com o contingenciamento de 850 mil e o crédito adicional de 800 mil, resultou o valor final
de 5 milhões e 500 mil reais.

Para 2006, está previsto o teto de 4 milhões e 460 mil. Os totais autorizados em 2004,
sem contingenciamento, e em 2005, com a recomposição do contingenciamento nos limites
autorizados, não provocam o engessamento da execução orçamentária. Considerando-se que
haverá um crescimento real da Receita em 2006, a manutenção de um mesmo patamar para o
próximo exercício da Defesa igualmente não deverá causar engessamento no Orçamento.

Portanto, a inclusão da função Defesa no Anexo V da LOA 2006 terá efeito sobre a
execução orçamentária. Por isso ratificamos o pedido, solicitando ao Relator o acatamento do
Destaque nº 26. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,

não tenho como atender ao pedido, pois essa é uma emenda de não-contingenciamento.
Pessoalmente, quero deixar claro, não aprovei as emendas que puderam ser negociadas quanto
ao não-contingenciamento, para que não houvesse veto. Conseguimos incluir o Ministério da
Ciência e Tecnologia, acrescentamos a EMBRAPA, que em anos anteriores não tinha entrado,
assim como a FIOCRUZ, além das emendas individuais. Mais que isso eu não tinha condições
de fazer. O mesmo tratamento que vou dar a esse destaque do Deputado Anivaldo Vale vou
fazer com os demais. Não posso dizer aqui que não haverá contingenciamento e, depois, recair
veto. Prefiro ser claro e honesto com a Comissão, porque senão terei de atender a todos que
apresentarem destaques. Sei que todos são importantes no âmbito dos Ministérios; todos têm
caráter fundamental. Pessoalmente, entretanto, não tenho como acrescentar o Ministério da
Defesa e as Forças Armadas no não-contingenciamento.

Portanto, meu voto é pela manutenção do meu parecer, que é pela rejeição do destaque.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, não quero ser inconveniente, mas

gostaria de ponderar com o Relator, que é mais do que compreensível com as necessidades das
Forças Armadas. O Relator poderia colocar esses recursos à disposição do Ministério da
Defesa. Penso que prever contingenciamento ou veto seria um corte antecipado às
necessidades das Forças Armadas. Não vejo nenhuma razão concreta para não acatar o
destaque. Imaginava que a sensibilidade do Relator pudesse levar esse destaque ao corpo da
LDO. E, se realmente implicar tamanho comprometimento, como supõe V.Exa., isso
certamente será discutido. Mas, sinceramente, não acredito que implique, não estou
convencido acerca disso. Por isso insisto nesse destaque.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Relator mantém a rejeição.
Em votação na Câmara dos Deputados o parecer do Relator, pela rejeição.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o parecer pela rejeição.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Contra o nosso voto, Sr. Presidente.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

24

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Contra o voto do Deputado
Anivaldo Vale.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - V.Exa. já está votando algum destaque? Não
estou conseguindo ouvir.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Registro meu voto favorável.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, voto com o Deputado Anivaldo

Vale.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Destaque nº 34, do Deputado

Anivaldo Vale.
 O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sr. Relator, o Destaque nº 34 diz

respeito à Emenda nº 31.230.031.
Emenda aditiva que propõe um texto para o § 4º: “as fases de execução das despesas

discriminarão o número de emenda parlamentar que originou a dotação”. A presente emenda
amplia a transparência exigida no caput do artigo, fortalecendo o controle político que o
Legislativo e o Executivo efetuam sobre a execução orçamentária. A sociedade brasileira
precisa e merece ter o conhecimento da atuação dos Parlamentares sobre o Orçamento e ser
informada sobre a liberação dos recursos propostos por cada Parlamentar. O número da
emenda parlamentar deverá ser mencionada no SIAFI. As informações sobre as emendas
Parlamentares não devem ficar em um único sistema, só acessível ao SIAFI ou à Casa Civil da
Presidência da República. O SIAFI entra no ar um dia e fica 10 dias fora do ar. No dia em que
se precisa da informação, a Casa Civil manda suspendê-la. Então, em nome da transparência,
estou ajudando o Governo, o Legislativo e a sociedade brasileira com essa emenda. E espero
que o Relator reflita sobre ela.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, vou manter meu voto pela

rejeição.
Deputado Anivaldo Vale, quando aprovamos aqui o Orçamento, tanto as emendas que o

Executivo manda, quanto as de autoria dos Parlamentares passam a ser um único Orçamento.
Não podemos fazer diferenciação do que é aprovado pelo Executivo e aprovado pelo
Parlamentar, com a identificação de cada Parlamentar.

Às vezes, vários Parlamentares apresentam emenda para seu Estado, para várias obras
no mesmo local. Teríamos de ficar identificando Deputado por Deputado, recurso por recurso.
É muito difícil e complicado fazer isso. Quando uma obra é aprovada e liberada, é
acompanhada posteriormente se é realizada pela Caixa Econômica Federal ou por execução
direta.

Portanto, particularmente, penso que poderia criar mais transtorno e problemas para os
próximos Parlamentares ficar dando explicações, já que faríamos a discriminação. O
Orçamento é da União, a partir do momento em que votamos, não é um orçamento do
Executivo, da Câmara ou do Senado.

Portanto, mantenho minha posição pela rejeição.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, permita-me, mas não estou

convencido da justificativa que o Relator abraça para rejeitar nossa emenda e dou um exemplo:
três Parlamentares aprovam uma emenda para uma mesma finalidade do Município, com
valores diferentes. O Relator abraça o primeiro valor, por exemplo, uma emenda de 100 mil
reais para o Município A. Amanhã, apesar de o Orçamento passar a ser do Executivo, não
vamos saber quem é o autor da emenda daqueles 100 mil reais. É isso que estamos querendo
aclarar: saber quem é quem, quem colocou e quem vai beneficiar o Município.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, quero fazer um apelo ao nobre
Deputado Anivaldo Vale.

Esse é um tema, Deputado Anivaldo Vale, a que todos nós, do PFL, por exemplo, somos
favoráveis. E para nós é muito complicado votar contra essa matéria. Mas, há quase dois
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meses, fizemos um acordo com os Líderes, incluindo essa matéria. Embora alguns de nós
concordassem e outros não, aprovaríamos especificamente a questão da obrigatoriedade das
emendas.

V.Exa. tem todo o direito, é óbvio. Mas quer fazer-lhe um apelo.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pois não, Deputado.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, o que está sendo dito, para mim,

não é verdadeiro. Não participei desse tipo de acordo.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Está bem, Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Não fizemos esse tipo de acordo para que o

PSDB referendasse. O que acordei com o Relator está sendo cumprido: todo o parecer aprovado
por S.Exa., com os destaques de minha autoria. Aqueles destaques com os quais eu e S.Exa.
não concordássemos, discutiríamos — foi isso o que acertamos. Logo, estou dentro do campo
acertado com o Relator.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, embora concordando no
mérito, em razão do acordo, o PFL vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação o parecer do Relator,
pela rejeição.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, o PSDB, na Câmara dos

Deputados e no Senado Federal, vota contrariamente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputados Ronaldo Dimas, Silvio

Torres, Zezé Ribeiro.
O destaque não vai ao Senado Federal porque foi rejeitado na Câmara dos Deputados.
Destaque nº 36.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - O Destaque nº 36, Sr. Presidente, Sr. Relator,

diz respeito à Emenda nº 31.230.033. É mais ou menos na mesma linha. É o § 4º, mas diz
respeito ao empenho que discriminará o número da emenda parlamentar que originou a
dotação. O dispositivo que proponho fornecerá transparência ao controle político que o
Legislativo e o Executivo exercem sobre a execução orçamentária.

Volto a dizer que a sociedade brasileira precisa e merece ter conhecimento sobre a
atuação dos Parlamentares no Orçamento. Volto a dizer: a sociedade precisa ter acesso ao
SIAFI. Essas informações não podem constituir-se somente em privilégios da Casa Civil e da
Presidência da República. Para esse destaque é que peço a reflexão do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, o texto é exatamente o mesmo,

mas agora vai identificar o Parlamentar, seu número do processo e seu empenho. O Orçamento
é da União. Depois que votamos, passa a ser dessa forma. Logo, tem o mesmo conteúdo e o
mesmo caráter da emenda anterior. O Orçamento está à disposição da população a partir do
momento em que é votado, e não há necessidade de se ficar identificando o nome do Senador, o
número do processo etc. Certo?

É exatamente nesse sentido que, da mesma forma que a anterior, voto pela manutenção
do meu parecer, pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O voto do Relator é pela rejeição.
Em votação na Câmara dos Deputados. Os Srs. Deputados que votam pela rejeição

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Nosso voto é favorável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Silvio

Torres.
O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Sr. Presidente, se V.Exa. me permite, gostaria de

trocar uma palavra com o Relator acerca de três destaques que S.Exa. aprovou parcialmente.
Serei rápido. Apenas gostaria de fazer o registro para o Sr. Relator Gilmar Machado, pois
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havíamos conversado durante algum tempo sobre o atendimento de apenas três destaques
para São Paulo.

Numa meta de atendimento no Brasil de cerca de 39 mil famílias que teriam acesso ao
saneamento ambiental e urbano, o Sr. Relator aprovou 501 famílias para São Paulo.

Em outro destaque do corredor metropolitano de São Paulo, o Rodoanel, sem dúvida a
obra mais importante viária dos últimos 50 anos do País e que prevê 39 quilômetros só de um
de seus troncos, o Sr. Relator aprovou só dois quilômetros. Por fim, como São Paulo hoje
concentra mais de 40% da população penitenciária do País, constrói com recursos próprios
seus presídios, seus centros de detenção provisória e concentra também o maior índice de
população, existem 17 mil vagas previstas no sistema penitenciário. E o Relator só contemplou
134 para São Paulo. Não sei como posso considerar isso.

Gostaria de ouvir as considerações do Relator, antes que eu fizesse qualquer juízo
antecipado desse atendimento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, os destaques já
foram votados.

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Eu sei, Sr. Presidente, mas esta é a Comissão de
Orçamento. Estamos discutindo há tanto tempo! Publicamente, gostaria de ouvir o Relator
sobre o critério que adotou, para eu não ter de fazer um juízo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Silvio Torres, infelizmente, a

bancada de São Paulo não apresentou emenda de bancada. Só dois Estados o fizeram: Bahia e
Goiás. De acordo com a minha divisão, os recursos maiores contemplam as emendas de
bancada.

As emendas de São Paulo vieram em nome de Parlamentares, individualmente. Se a
bancada de São Paulo tivesse apresentado uma emenda, como todos os Estados poderiam tê-lo
feito, o valor seria maior. Infelizmente, em virtude da crise que estamos vivendo, a bancada de
São Paulo não apresentou emenda. Portanto, o valor foi menor.

Bahia e Goiás receberam recursos maiores porque foram os únicos Estados cujas
bancadas apresentaram emendas de bancada. As outras vieram de modo individual. Por isso,
os valores por Parlamentar, se V.Exa. comparar a distribuição com os outros Estados,
receberam o mesmo tratamento.

Infelizmente, não tive condições de aumentar os recursos. No caso de São Paulo,
aumentei um pouco, mas não tanto, porque o Estado, lamentavelmente, não apresentou
emenda de bancada dentro do prazo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Anivaldo Vale, Destaque
nº 38.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - O Destaque nº 38 diz respeito à Emenda nº 35,
que está parcialmente resolvida. Pedi a prioridade na liberação dos recursos, sem
contingenciamento, para as emendas individuais e as emendas de bancada. O Relator acatou
as emendas individuais. Essas não sofrerão contingenciamento, terão prioridade na liberação
dos recursos e não vão para Restos a Pagar. Serão pagas no exercício. Portanto, retiro o
Destaque nº 38.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Exatamente. Não posso assumir um
compromisso com as bancadas nem com as Comissões, mas estou cumprindo o acordo que fiz
com os Srs. Parlamentares sobre as emendas individuais. Compramos com isso certo desgaste,
mas faz parte do processo. Foi um compromisso assumido por todos nós aqui.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Tenho uma questão de ordem a fazer.
(Não identificado) - Eu também tenho uma questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, posso terminar meus destaques?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Desculpe-me, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Faltam poucos, Deputada Laura Carneiro, só

mais três.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Desculpe-me.
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O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - O Destaque nº 42, Sr. Presidente, diz respeito à
Emenda nº 31.230.039. Trata-se de emenda de texto. Sinceramente, até agora estou refletindo
por que o Relator não acatou.

Por que se apresenta esse destaque? Porque, na execução de pavimentação de rodovias,
a empresa que executar a obra tem de dar garantia à sociedade de no mínimo 10 anos. As
estradas construídas, depois de 3, 4 anos, já estão entrando no processo de reconstrução.
Então, gostaria de uma garantia para a sociedade brasileira da qualidade desses serviços
oferecidos com recursos públicos.

Volto à reflexão ao Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,

quem faz a definição de recursos é a licitação. Na LDO, não posso estabelecer que a empresa
vai garantir uma obra por 10 ou 5 anos, porque também depende do trecho e da forma como
será executada. A definição sai na licitação. A LDO não pode determinar que o Poder Executivo
vá garantir, no Orçamento, obras de 10 anos. Não há como garantir isso. Particularmente, não
sei a forma, nunca vi isso. Como posso assegurar no Orçamento que uma obra vai ter garantia
de 10 anos? Não é o Orçamento que trata disso.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - São obras de pavimentação de rodovia.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Exatamente. Não há como garantir. Não sei

quem vai ganhar a licitação da obra, nem como será o processo. É uma questão de licitação.
Portanto, Sr. Presidente, gostaria de atender ao meu amigo Deputado Anivaldo Vale,

mas voto pela manutenção do texto, ou seja, pela rejeição do destaque.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer é pela rejeição.
Em votação o destaque na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria não vai ao Senado.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Com o voto contrário do Deputado Anivaldo

Vale.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com o voto contrário do Deputado

Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, o Destaque nº 43 diz respeito à

Emenda nº 40. Trata-se também de emenda de texto.
As despesas resultantes de aplicação das receitas próprias não financeiras oriundas de

atividades de produção de bens agropecuários, industriais e serviços não serão objeto de
programação orçamentária e financeira quando realizadas para melhoria ou manutenção da
atividade produtiva.

A presente emenda visa dar tratamento diferenciado às receitas oriundas de esforço do
próprio órgão na produção de bens agropecuários, industriais e serviços prestados a outras
entidades. Atualmente, a execução das ações custeadas por tais recursos concorrem com as
programações do órgão, comprometendo seus limites de empenho de pagamento. A atual
sistemática é prejudicial, uma vez que, no caso de contingenciamento, o órgão deixa de
priorizar a execução do contrato e, conseqüentemente, de arrecadar a correspondente receita,
não gerando ganhos no nível de resultado primário para as contas públicas.

Solicito a reflexão, para evitar o desequilíbrio do resultado primário do Governo Federal.
Essa emenda deve se discutida com bastante atenção, porque a realização dos contratos
normalmente gera grandes benefícios para a sociedade, permitindo, ainda, visibilidade das
ações governamentais e qualificação dos quadros de pessoal dos órgãos contratados, sem que
haja desequilíbrio no resultado final do Governo Federal.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, reconheço o esforço do ilustre

Deputado Anivaldo Vale. Também acho que a agricultura é importante. Conseguimos ressalvar
a questão da pesquisa, da EMBRAPA, mas não é possível garantir o não-contingenciamento,
senão teremos de estender para outras áreas. Como não garanti para o setor da defesa,
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também não posso garantir para a área da agricultura. Estou esforçando-me para atender à
questão do semi-árido. Vamos discutir. Agora, infelizmente, tenho de manter minha posição. O
relatório é pela rejeição da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O relatório é pela rejeição .
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam a rejeição permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Com o voto contrário do Deputado Anivaldo

Vale.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com o voto contrário do Deputado

Anivaldo Vale.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Do Deputado Ronaldo Dimas também.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra a Deputada Laura

Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, registro o voto contrário do

PFL. Não vamos pedir votação nominal, até porque o Deputado Gilmar Machado foi muito
honesto ao dizer que — quando do acordo com os membros da Comissão de Agricultura — era
impossível acatar o destaque, que, de certa forma, trocamos pelo inciso IV do art. 58. É o
registro do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado
Anivaldo Vale.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, o Destaque nº 44 diz respeito à
Emenda nº 41, para a qual solicito, desculpe a insistência, a reflexão do Relator. Trata-se de
emenda aditiva. As programações custeadas à conta de fontes de recursos de dotações e
convênios firmados pela União, como convenente, com entidades e órgãos não integrantes dos
orçamentos fiscal e da seguridade social, ou com organizações particulares, não serão objeto de
programação orçamentária e financeira.

A presente emenda visa desonerar o órgão público do ônus para a realização do
convênio, qual seja a utilização de limites de empenho e de pagamentos próprios, inclusive
sujeitos a contingenciamento, em detrimento da realização de suas programações relacionadas
com a atividade-fim.

A atual sistemática é prejudicial para os envolvidos, uma vez que, no caso de
contingenciamento que envolva recursos de convênio, o convenente passa a não priorizar a
execução do convênio e conseqüentemente a arrecadar o correspondente à receita. Ao final,
não gera ganhos no nível de resultado primário para as contas públicas.

Vale ressaltar que a celebração dos convênios tem permitido a geração de grandes
benefícios para a sociedade, possibilitando assim a transparência nas ações empreendidas pela
administração pública e implementando qualificação do pessoal dos órgãos convenentes, sem
efetuar o equilíbrio do resultado primário do Governo central.

Peço a reflexão do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Com relação ao contingenciamento, não

temos como ampliá-lo. Mas esse processo, como lhe disse... Estou sendo sincero e honesto,
acertamos aqui o que era possível acrescentar. Vamos discutir a possibilidade da questão do
semi-árido, mas infelizmente, nessa área de pessoal, uma parte das emendas individuais já vai
atender aos convênios que V.Exa. está apresentando, mas nos demais não temos condições.

Votamos pela rejeição, pela manutenção do nosso voto.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer do Relator é pela

rejeição.
Os Srs. Deputados que aprovam a rejeição permaneçam como estão. (Pausa.)
Rejeitada.
A matéria não vai ao Senado
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O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Voto contra.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Voto contra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Registro o voto contrário dos

Deputados Anivaldo Vale e Ronaldo Dimas.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Destaque nº 461.
Trata-se, no texto da lei, do art. 2º, § 2º. No art. 2º, § 2º, a nossa proposta é que a

estimativa da arrecadação dos tributos federais líquidos de restituição e de incentivos fiscais,
administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação tributária vigente,
exclusive receitas atípicas, não poderá exceder no projeto e na lei orçamentária de 2006 a 16%,
observado o disposto no § 5º desse artigo e ressalvado o § 3º do art. 3º, § 2º dessa lei. Todo
mundo sabe que historicamente as receitas atípicas estão na faixa de 0,5%, 0,7%.

Essa é a nossa proposição, que espero seja acatada pelo Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Nobre Deputado, as receitas atípicas já estão

consideradas fora. Eu não teria condições de... É um grande esforço do Governo e de todos nós
sinalizarmos para a sociedade brasileira que não vamos, no ano que vem, aumentar a carga
tributária — V.Exa. também está empenhado nisso. Portanto, queremos manter o nosso texto
para não abrirmos, nem criarmos a possibilidade de passar para a sociedade que esta Casa —
o Governo mandou a limitação — quer aumentar a carga tributária, o que, tenho certeza, não é
o pensamento de V.Exa.

Vamos manter nossa posição, de 16%.
Nosso voto é pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O voto do Relator é pela rejeição.
Os Srs. Deputados que votam com o Relator permaneçam como estão. (Pausa.)
Rejeitado.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Voto contra do Deputado Anivaldo Vale e do

PSDB, porque não concordamos com a justificativa do Relator.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu voto contra.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Último destaque, de nº 462, que altera o art. 3º,

§ 2º: se a estimativa de receita ultrapassar o limite previsto no art. 2º, § 2º, dessa lei, será
constituída reserva de contingência primária e específica, que somente será utilizada para... Há
uma série de itens.

Pondero ao Relator uma reflexão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Se mantivermos a receita, não teremos como

alterar as despesas, porque senão vou criar uma dificuldade.
Então, solicito a manutenção do texto pela rejeição, para que mantenhamos o equilíbrio

entre a receita e a despesa.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, o PFL vai manter o acordo e

em função disso acompanha o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara dos

Deputados, com o parecer pela rejeição. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, com o voto contra do Deputado

Anivaldo Vale e do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Aqui, não há votação partidária. A

votação é parlamentar.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, assim estou agindo para orientar

os Deputados do PSDB, já que eu sou coordenador da bancada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Rejeitado.
Deputado Wasny de Roure.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, seria possível fazer uma

inversão, porque o Deputado Wasny de Roure precisou ausentar-se? Seria possível deixá-lo por
último?
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, eu me sinto contemplado, pois

o nobre Deputado Gilmar Machado disse que eu apresentei o Destaque nº 100, ao mesmo
tempo que outros Parlamentares da Bahia também o fizeram. Entre esses destaques, o objeto
do meu destaque — assegurar recursos para a irrigação do Vale do Iuiú —, apesar de ter sido
rejeitado, foi contemplado em outros destaques.

Eu me sinto contemplado, retiro a votação em separado e, ao mesmo tempo, incorporo-
me à defesa do Destaque nº 222, apresentado pela Deputada Laura Carneiro, pois ele
representa um avanço. Nós não podemos permitir também o contingenciamento dos recursos
hídricos, ainda mais num momento em que estamos vendo que o Presidente da República, o
Sr. Lula, está determinado a fazer uma obra megalomaníaca, a transposição de águas do Rio
São Francisco.

Se S.Exa. deseja fazer esta obra, que custará mais de 4 bilhões aos cofres públicos, que
não dispõem de recursos para investimentos, eu não posso aceitar, Sr. Presidente, que não
haja dinheiro para fazer a extensão do sistema de abastecimento de água em localidades que
ficam a três ou quatro quilômetros de distância do leito do Rio São Francisco.

Portanto, tomando por base a inteligência suprema do Presidente da República, Lula, e
da sua equipe, eu acho que a base do Governo tem de aprovar o Destaque nº 222, apresentado
pela Deputada Laura Carneiro, que prevê o não-contingenciamento dos recursos hídricos que
tenham destinação financeira.

Nesse sentido, solicito aos companheiros Deputadas, Deputados, Senadoras e
Senadores que votemos este destaque. Eu me sinto contemplado com meu Destaque nº 100 e
reitero meu apoio ao Destaque nº 222.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Sr. Presidente, eu gostaria que o

ilustre Relator nos explicasse devidamente o que aconteceu com os Destaques nºs 157, 158 e
159. Na área da saúde, no art. 35, o nobre Relator, acolhendo uma emenda de algum
Parlamentar, exclui o termo ampliação, por exemplo, das Santas Casas, só ofertando a
aquisição de equipamentos.

Por acharmos que isso é inadequado ou pouco realista, nós apresentamos um destaque,
que estava aprovado no relatório-base do Sr. Relator. Uma errata publicada hoje diz que onde
se lê “aprovado” leia-se “rejeitado”. Agora, o Sr. Relator argumenta que já aceitou essa matéria
em outro texto.

Eu gostaria de saber, ilustre Relator, Deputado Gilmar Machado, onde é que está o
outro texto que abre essa prerrogativa. Caso contrário, nós vamos ter de conclamar toda a
bancada da saúde para fazer uma emenda de Plenário, na hora do debate da matéria.

Eu estou falando em meu nome e no da bancada da saúde, principalmente, no nome
daqueles que têm identificação com as Santas Casas de Misericórdia deste País.

Peço ao nobre Relator, por gentileza, que nos explique devidamente essa matéria, para
podermos tomar uma posição definitiva.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o nobre Relator,
Deputado Gilmar Machado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado Márcio Reinaldo, se nós
aceitássemos esse destaque, ele voltaria, porque esse texto já foi contemplado no meu relatório.
Se eu acatar o destaque de V.Exa., voltará o texto original que o Governo mandou, o que,
logicamente, acaba prejudicando sua intenção. Foi exatamente por isso que nós fizemos essa
errata modificativa.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Então, quer dizer que, por uma
emenda parlamentar, só se poderá comprar equipamentos para a Santa Casa, mas não será
possível fazer ampliação nem melhoria de obras internas para agasalhar esse equipamento?

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sim.
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O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Vamos cair num problema sério
de operação. Acho que V.Exa. precisa rever isso. A Assessoria está orientando-lhe mal. Perdoe-
me, mas uma coisa chama a outra. Geralmente, uma Santa Casa não tem condição. Cito como
exemplo a Santa Casa de Montes Claros.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputado, para pôr equipamentos, pode. O
que não pode é fazer ampliações gerais.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Mas não é ampliação geral. Para
se colocar um equipamento, tem que haver uma adequação. Nesse caso, vamos ficar restritos a
equipamentos. E o Tribunal de Contas, que não tem o mesmo raciocínio de V.Exa., raciocinará
de outra maneira, assim como o Ministério da Saúde. Vamos ter problemas muito sérios,
Deputado Gilmar Machado.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sugiro que coloque equipamentos e obras

decorrentes da necessidade de instalação dos mesmos.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem,

sobre a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, a expressão “ampliação”

significa pequena reforma. Para construção, há outra rubrica. Há pouco, falei com o Ministro
da Saúde sobre essa matéria, até para consultá-lo, porque não conseguia encontrar o
Deputado Rafael Guerra, e S.Exa. me disse da importância da manutenção do texto, como
requer o Deputado Márcio Reinaldo Moreira, importante representante do PP nesta Comissão.

Sr. Presidente, essa rubrica é para pequenas reformas, quase um custeio, mas se
chama ampliação. Por exemplo, trocar a lâmpada do centro cirúrgico é uma adaptação. Isso
não é equipamento, mas adaptação.

Portanto, o PFL pede a V.Exa, da mesma maneira que o Deputado Márcio Reinaldo
Moreira e o Ministro, que mantenha o texto original, que tem servido às Santas Casas e a
outras entidades. Não se esqueça, nobre Relator — V.Exa. sabe melhor do que eu, porque
conhece tão bem o interior de Minas —, que grande parte das cidades do interior deste País
vive, na área da saúde, através das Santas Casas e órgãos correlatos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, para atender à solicitação do

Deputado Márcio Reinaldo Moreira, proponho que V.Exa. acate o destaque que S.Exa.
apresenta, com a seguinte redação: “adequação física necessária para a instalação do referido
equipamento”. Que seja inserida essa frase no texto já existente.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Deputado Gilmar Machado, estamos
tentando fazer um acordo. Mas o acordo tem que ter um texto. V.Exa. já tem um texto e vai
mudar uma rubrica que é igual? Sou Deputada há cerca de 20 anos e vejo que nada mudou.
Se V.Exa. mudar a palavra “ampliação”, cometerá um erro sem querer.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - A Deputada Laura Carneiro é
testemunha, porque falou com o Ministro Saraiva há pouco, que pede, inclusive, que seja
mantido o texto.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Essa rubrica é antiga, e todos nesta Casa a
conhecemos. Sempre foi assim. Não vamos mudar agora um texto para ter que interpretá-lo.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Deputado Gilmar Machado, há
pouco tempo, a Santa Casa de Montes Claros recebeu quase 3 milhões de reais de
equipamentos do Instituto Nacional do Câncer e teve que investir, em obras físicas, mais de 2
milhões para adequar os equipamentos à estrutura existente. Se amarrarmos isso, vamos ter
problemas seriíssimos com outras Santas Casas, seja a de Santos, seja o Hospital Mãe de Deus
de Porto Alegre, seja a do Ceará. Estou falando como Deputado, mas também como homem da
área de saúde que já viveu muito esse tipo de problema.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem que haver um acordo de
Lideranças para que haja a alteração, a anulação da votação...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, sugiro um acordo geral. Acho
que o PSDB concorda, em função da Frente da Saúde; o PMDB, em função do Ministro; nós, do
PFL, do PDT, do PPS, do PSB, do PP — que, afinal, fez a sugestão —, concordamos, e, não
tenho dúvida, se o Deputado Wasny aqui estivesse também o faria. Acho que todos nós
concordamos. O acordo tem que ser unânime. Talvez a solução seja deixar como já esteve a
vida inteira. Se começarmos a inventar textos nessa altura do campeonato, podem cobrar-nos
o texto que fez a emenda aditiva para que fosse possível a apresentação do texto nesse acordo.

 Então, V.Exa. pode simplesmente acatar o restabelecimento do texto, rejeitando a
errata de hoje.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Deputada Laura Carneiro, pequenos reparos
não são despesas de capital, mas de manutenção. O Deputado Márcio Reinaldo Moreira sabe
disso melhor do que eu. Por isso, estamos fazendo essa alteração. Senão volta.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Precisamos encontrar uma solução formal. E
a única solução formal neste momento — depois, no plenário, podemos até dar outro jeito —,
em função do Regimento, seria, por acordo de todos os Líderes, considerar anulado o item I da
errata de hoje. A única forma é anularmos a votação do item I da errata de hoje, 16 de agosto,
como complemento à Errata nº 4, que já tínhamos votado, que trata dos Destaques nºs 157,
158 e 159.

Vou ler o que V.Exa. escreveu. O item I trata, págs. 4 e 6 do relatório de destaques de
emenda ao texto, por voto do Relator e dispositivo; e págs. 65 e 66 do relatório e destaques de
emenda ao texto, por autores e dispositivo. Destaques nºs 157, 158 e 159. Deputado Márcio
Reinaldo Moreira, cujo efeito pretendido é a rejeição da emenda aprovada pelo Relator. Onde se
lê voto do Relator pela aprovação, leia-se voto do Relator pela rejeição.

Portanto, já que não tínhamos destacado, a única solução para resolver o que acho ser
pleito, se não da totalidade, mas da grande maioria dos partidos presentes, seria a anulação da
votação no que diz respeito ao item que li, e, como conseqüência, haveria a aprovação dos
Destaques nºs 157, 158, 159, como antes, do Deputado Márcio Reinaldo Moreira.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O problema, Deputada Laura Carneiro, é que,
se voltarmos ao texto anterior, estaremos colocando aplicação de recurso de capital
exclusivamente para ampliação, mas recurso de capital é para construção. Despesa com
pequenos reparos, adequação física, é custeio. É GND 3, e não GND 4, Deputada. Esse é o
problema.

Proponho que retrocedamos ao ponto em que foi votado e elaboremos nova emenda de
Plenário.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Nobre Relator, não existe emenda de
Plenário. Esqueça isso.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sugiro que façamos uma adequação.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não existe emenda de Plenário. O que

podemos fazer é votar nova errata, com alguns consertos.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Exatamente.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, pela ordem. A Assessoria da

Comissão podia fazer isso.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Podíamos fazer isso ainda hoje, depois da

apreciação dos destaques.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Exato.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E aproveito a oportunidade, nobre Relator,

para sugerir a V.Exa. — pois deixou de inserir — que acrescente a palavra “simplificado” no
item 17, pág. 463, referente à Errata nº 4 que votamos.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Farei isso no final, Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E há ainda outro problema que o Deputado

Sérgio Miranda deixou comigo.
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Então, V.Exa. concorda. Faremos outra errata, D. Myrna. É isso?
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Perfeito.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Creio que todos os Líderes concordam.
V.Exa. concorda, Deputado?
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Estamos de acordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - De acordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Ronaldo Dimas.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, conversei com o Relator, porque

ficou de fora o que tínhamos acertado anteriormente sobre os Destaques nºs 202 e 203. Mas
me parece que S.Exa. vai acatá-los. Há também o de nº 390, que discutirei, mas retiro os
demais.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Ronaldo Dimas, não
pode retirar. Se retirar, perde o que ganhou.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, não retiro, mas acato a decisão
anterior do Relator em relação aos Destaques nºs 202 e 203. Trata-se da implantação de dois
centros de pesquisa na área rural, no Estado de Tocantins, um em bovinocultura e outro em
agricultura. Gostaria de ouvir o Relator a respeito do assunto agora.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Antes, porém, vou colocar em
votação os Destaques nºs 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 e 199, com pareceres do Relator
pela aprovação parcial.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados na Câmara.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados no Senado.
Destaque nº 202.
Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, altero minha posição em

relação ao Destaque nº 202. Acato a proposta do Deputado Ronaldo Dimas. Sou pela
aprovação parcial. Portanto, contrariamente ao meu parecer, acolho o destaque do Deputado.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, agora, o Destaque nº 203.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Gilmar Machado, é

preciso dizer se é pela aprovação parcial ou total.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - A meta concedida no destaque é um,

conforme já tínhamos acordado, e o mesmo farei com o Destaque nº 203.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Certo, Sr. Presidente.
A unidade implantada... É unidade mesmo, não é? Está acatando o destaque, não é?
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Exatamente.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - É unidade implantada. A meta é única. É uma

só unidade.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Exato.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Então, está acatando o destaque, não é parcial.

Está acatando o destaque. A meta é uma unidade só, tanto do Destaque nº 202, quanto do de
nº 203.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - É isso.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O voto do Relator é pela aprovação

parcial.
Em votação os Destaques nºs 202 e 203 na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovados.
Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
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Aprovados.
Destaque nº 218.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, o Destaque nº 203 do mesmo

jeito.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Já foi aprovado.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Agora, é o Destaque nº 390. É isso?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não, é o Destaque nº 218.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Então, quanto ao Destaque nº 218, vou acatar

a decisão do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Destaque nº 390.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, peço bastante atenção em

relação a esse destaque, que é da Comissão de Minas e Energia e se refere a recursos para a
Agência Nacional de Energia Elétrica e a Agência Nacional do Petróleo.

Vou ler a ementa e o texto proposto.
Na verdade, é o não-contingenciamento das despesas da Agência Nacional de Energia

Elétrica — ANEEL e da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis — ANP,
autarquias especiais denominadas agências reguladoras, nos termos da Lei nº 10.871,
custeadas com recursos das fontes decorrentes do ressarcimento pela fiscalização de bens e
serviços públicos nas áreas de petróleo e eletricidade, de que trata o § 8º do art. 70 dessa lei.

O contingenciamento desses recursos vem fazendo com que as pesquisas relacionadas
aos aproveitamentos hídricos, com fins de geração de energia — e não só aproveitamentos
hídricos, mas outros recursos que poderiam ser utilizados para geração de energia e também
as pesquisas relacionadas à exploração de gás e petróleo —, estejam ficando em segundo plano
no País.

Queremos que apenas as taxas recolhidas para essa finalidade, exclusivamente, não
sejam contingenciadas no Orçamento Geral da União, possibilitando o desenvolvimento dos
trabalhos normais tanto da ANEEL, quanto da ANP.

Para o Relator ter uma idéia, no pré-orçamento proposto pelo Ministério de Minas e
Energia para a ANP, no item relativo a serviços de geologia e geofísica aplicados à prospecção
de petróleo e gás natural, não foi enviada sequer a previsão de 1 real para esse serviço. Hoje, é
claro que há o trabalho normal de exportação e importação de petróleo e seus derivados, mas
nossa balança comercial está quase superavitária no item petróleo. Isso decorre dos nossos
estudos e projetos, das nossas pesquisas. Parar esses estudos é o mesmo que dizer que, daqui
a cinco anos, estaremos de novo totalmente dependentes do mercado internacional de petróleo
e gás.

Acatar esse destaque, essa emenda significa dar continuidade ao excepcional trabalho
que o Brasil vem desenvolvendo em relação às nossas fontes geradoras de energia.

Faço um apelo ao Sr. Relator para que acate esse destaque, incorporando ao texto o que
propomos, destaque da Comissão de Minas e Energia. E conto com o apoio do PFL, do PP e do
PMDB para que possamos ter sua aprovação.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, o contingenciamento é uma das

faculdades que o Executivo tem para um orçamento que não é impositivo. Fazemos uma
exceção para as emendas individuais. Trata-se de um direito nosso para agências mal
administradas, que são órgãos do Governo e têm de fazer seus pleitos junto ao Governo, e não
a esta Comissão ou à Câmara. Sou contrário a essa ampliação.

Peço aos meus companheiros do PMDB e dos demais partidos que me apóiem, porque,
se essa medida for aprovada, estaremos enfraquecendo o não-contingenciamento das emendas
individuais.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, as agências reguladoras não
são órgãos do Governo, mas órgãos autônomos, que têm a função de regular mercados e ser
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um ponto de equilíbrio entre o consumidor, o Governo e o concessionário. Não podem pender
para lado nenhum.

Temos um projeto de lei tramitando nesta Casa, que estamos segurando na Comissão
Especial. Queria dar esse tom, de que as agências passariam a ser departamento dos
Ministérios, afastando, espantando todos os investidores de recursos externos no Brasil.

Portanto, faço um apelo a V.Exas. Temos outras emendas que dizem respeito às
agências reguladoras. Peço aos companheiros do Partido Progressista que votem a favor da
aprovação dessa matéria, para que seja impedido o contingenciamento das agências que têm
recursos próprios — são taxas de fiscalização, recursos que elas mesmas geram e têm de
aplicá-los na própria fiscalização.

O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, Sr. Relator, apenas para
reforçar o que foi dito pelo Deputado Ricardo Barros, é fundamental, para que tenhamos
garantia de autonomia orçamentária e financeira das agências, que essa emenda seja
aprovada.

Foi aqui muito bem referida, pelo Deputado Ricardo Barros e pelo autor, Deputado
Ronaldo Dimas, a importância das agências como fiscalizadoras nesse processo, atuando entre
o consumidor, o setor privado e o Governo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Antes de conceder a palavra, pela
ordem, ao Deputado Virgílio Guimarães, quero dizer que infringimos o Regimento Interno.

Na questão de destaques, só pode falar o autor do destaque e o Relator, e não há
encaminhamento de votação.

 Peço aos Parlamentares que atentem para isso e não compreendam a decisão da Mesa
como totalitária. É o Regimento Interno que impõe assim.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pelo PFL para
encaminhar a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não há encaminhamento de
votação.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, é questão de ordem, então.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, democraticamente, vamos ouvir

os companheiros.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Diz o art. 50 do Regimento Comum

que os requerimentos de votação da matéria só poderão ser formulados por Líder, não serão
discutidos e não serão encaminhados na votação.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, já que V.Exa. infringiu o
Regimento, permita que os outros também o façam, para podermos continuar o debate.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vou conceder a palavra
excepcionalmente, e, a partir daí, não feriremos mais o Regimento.

Concedo a palavra ao Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Obrigado, Sr. Presidente.
Entendo que é preferível sermos mais flexíveis nesse ponto, para evitar a suspensão da

reunião, e fazer uma reunião à parte, na sala da Comissão, onde podemos tentar amadurecer o
assunto.

Sugiro como solução que esse ponto seja o não-contingenciamento no limite do
duodécimo, para as agências, e que seja estendido a todas as agências, por causa do princípio
colocado pelo nobre Deputado Ricardo Barros, que, com muita propriedade, lembrou que
Legislativo, Judiciário e agências deveriam ter parcela de seus recursos não contingenciada,
para não ficarem, digamos, sob o tacão do Executivo.

Então, sugiro ao Relator uma solução intermediária: que os recursos não sejam
contingenciados até o limite do duodécimo e que essa possibilidade seja estendida a todas as
agências.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra à Deputada
Rose de Freitas.
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A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, na condição de Vice-
Presidenta da Comissão de Minas e Energia, ressalto que lá travamos uma batalha e que a
posição de todos os membros do PMDB na Comissão de Minas e Energia é pela defesa da
autonomia das agências reguladoras.

Portanto, ressalto nossa posição favorável à matéria, discordando parcialmente do
Deputado Pedro Novais. Nossa bancada passa por uma restruturação interna e tem novo Líder.
Precisamos rever algumas posições também na Comissão de Orçamento. Em respeito a S.Exa.,
contudo, vou apenas discordar, por se tratar de luta que travamos internamente na Comissão
de Minas e Energia.

Queremos ver respeitadas as fontes dos recursos da agências e sendo usadas pelas
próprias agências. Já passou da hora de respeitarmos sua autonomia.

Essa é nossa posição no PMDB.
Obrigada.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, gostaria de obter do Relator

esclarecimento: os recursos que se deseja que sejam descontingenciados são recursos
arrecadados pelas próprias agências reguladoras?

Queria ter esclarecimentos do nobre Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra a Deputada Laura

Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Obrigada, Sr. Presidente.
Deputado Claudio Cajado, acho que o destaque que fizemos é exatamente nesse

sentido, ou seja, o Deputado Ronaldo Dimas, o Deputado Ricardo Barros, pelo Partido
Progressista, e eu, pelo meu partido, pedimos que o que for arrecadado pelas agências não
possa ser contingenciado, de modo que elas continuem a ter a independência que a lei lhes
atribui. Na verdade, só estamos pedindo o cumprimento da lei.

Sr. Presidente, pedi a V.Exa. a palavra porque essa é uma das poucas matérias que, já
sabíamos, iria a voto. Claro é que nitidamente não seria possível ir ao voto nominal, sob pena
de não terminarmos nossos trabalhos, mas pelo menos podemos escolher o voto dos partidos.
E, aí, V.Exa. poderá julgar, pelo voto dos partidos, a posição deste Plenário. Até porque ainda
teremos outro momento com o Plenário da Casa.

Da mesma maneira que os partidos já se manifestaram — PP, PSDB e metade do PMDB
—, também o PFL concorda com a matéria e vota favoravelmente ao destaque, que favorecerá o
andamento dos trabalhos, e teremos efetivamente aprovados, em conseqüência, os dois
destaques do Deputado Ricardo Barros e um destaque de minha autoria — serão votados
quatro em um.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Lamentavelmente, Deputada, a
votação na Comissão é individual. Não pode ser feita por partido.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, evidentemente, V.Exa. vai
colher os votos do Plenário para anunciar o resultado da votação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tenho que fazer isso.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - V.Exa. vai colocar em votação o parecer do

Relator e vai contar as mãos no plenário.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Correto. Devo fazer isso.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Se o Relator puder dar o voto favorável,

retiraríamos a ANEEL e a ANP, de modo que o texto ficaria: despesas das autarquias especiais
denominadas agências reguladoras, nos termos do art... da Lei nº 10.871. Assim, abrangeria
todas as agências.

Gostaríamos que o Relator desse o parecer. Senão, gostaríamos de ler o texto que será
votado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,

mantenho meu voto contrário à abertura do não-contingenciamento a todas as agências. Acho
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um equívoco. Teríamos que fazer o mesmo com a Polícia Federal, o IBAMA e várias outras
entidades que também recolhem.

Particularmente, acho um equívoco abrir e mantenho. É lógico que vou acolher, mas
pessoalmente orientarei o Governo a vetar, se aqui não for aprovado. Estamos fazendo uma
abertura temerária e prejudicial para vários outros órgãos. Teríamos que fazer o mesmo com
todos os órgãos e não teríamos um controle. Não haveria necessidade de um governo. Ao
mesmo tempo, prejudicaria também o andamentos de outras matérias.

Pessoalmente, mantenho meu parecer, como mantive nos demais em relação ao
contingenciamento.

Meu voto é pela manutenção do meu parecer, pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer do Relator é pela

rejeição.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que votam com o Relator permaneçam como estão. (Pausa.)
O relatório foi rejeitado.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Aprovada a emenda, não é?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Essa parte do relatório apenas.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O destaque foi aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que votam contra...
Aprovado no Senado Federal.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - O destaque tal como foi votado.
(Não identificado) - Sr. Presidente, está votando no Senado?
(Não identificado) - Com a emenda do Deputado Dimas, contra o Relator.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, apenas para lembrar, fiz uma

observação no texto que estávamos retirando a especificação das agências ANEEL e ANP e
ampliando para todas as agências, inclusive, foi esse o voto do Relator. S.Exa. disse que era
contra a ampliação para todas as agências.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O que foi aprovado foi o destaque. Não houve
isso.

(Não identificado) - Não houve essa ampliação.
(Não identificado) - Não é o destaque.
(Não identificado) - Aqui é destaque.
(Não identificado) - Houve a imoralidade da ANP. Essa imoralidade que foi aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - ... do Deputado Ronaldo Dimas.

Ela é que foi aprovada.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Obrigado, Sr. Presidente, obrigado a todos os

colegas.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, se não estou equivocada, o

Destaque nº 390, de minha autoria, e os dois destaques do Deputado Ricardo Barros estão
prejudicados.

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O destaque também é meu.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Deputada Laura Carneiro, são outros.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Vamos agora na reciprocidade, no Destaque nº

222.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Destaques nºs 219 e 222.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Qual é o de S.Exa.?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Destaques nºs 219 e 222.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, é simples. Um é a Emenda nº

219, do Deputado Walter Pinheiro, do qual o Deputado Gilmar já tem conhecimento. É questão
específica da ABIN.
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O Destaque nº 222 também já é matéria tratada por todos os Deputados desta
Comissão, o semi-árido nordestino. Sei da sua intenção em acatar a emenda do Deputado
Osvaldo Coelho, que será importante para todo o Nordeste brasileiro. Diga-se de passagem,
tanto V.Exa., quanto eu somos do Sudeste, mas nossos irmãos no semi-árido precisam do
apoio de V.Exa.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Em relação a esse destaque, em Minas Gerais
— que não é um Estado apenas, mas vários dentro de um —, temos também nosso semi-árido,
nosso Vale do Jequitinhonha...

(Não identificado) - V.Exa. é natural de Minas Gerais, mas não é do Vale do
Jequitinhonha?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Nós temos o noroeste fluminense também.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Não, mas tenho muitos amigos e muitos votos

no Vale do Jequitinhonha. Não é só por isso, e, sim, para atender a um compromisso.
Particularmente, cumpro todos os meus acordos, e já havia dito isso ao Deputado Osvaldo
Coelho. Então, para cumprir minha palavra e aquilo que acertamos, abrindo exceção no que
diz respeito ao contingenciamento, nas demais manterei meu voto contrário em importante
matéria para a região, que é a questão hídrica.

 Mudo meu voto e acato o Destaque nº 222, apresentado pela Deputada Laura Carneiro.
(Palmas.)

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Agradeço a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Aprovação integral no Destaque nº

222. É esse o voto.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E o destaque da emenda do Deputado Walter

Pinheiro?
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O Destaque nº 219 está prejudicado, já foi

acolhido anteriormente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Em votação na Câmara dos

Deputados o voto do Relator pela aprovação do Destaque nº 222.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
O Destaque nº 219 está prejudicado, em virtude da aprovação do Destaque nº 222, de

autoria da Deputada Laura Carneiro.
Com a palavra a Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O Destaque nº 219 não tem nada a ver com o

Destaque nº 222. São temas diferentes. O de nº 219 foi aprovado em outro destaque.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - O Destaque nº 219 está prejudicado

em virtude do Destaque nº 390. É isso?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não, também não. São matérias

absolutamente distintas.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Mantenho meu voto contrariamente, porque

essa matéria, como acordado anteriormente pelo Deputado Walter Pinheiro, já havia sido
acolhida no meu relatório. Então, meu parecer é pela rejeição do destaque.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não, V.Exa. acatou o destaque em seu
relatório. Não é isso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Está prejudicado o destaque.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Está prejudicado, e não rejeitado. É isso?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Está prejudicado por estar

contemplado no texto...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Está prejudicado em razão de entender o

Relator que já está contemplado no texto.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Exatamente.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, quero registrar ainda — e é

importante que o faça — que o documento que assinamos diz respeito ao que contou com
nosso acordo absoluto. Portanto, ao que teve parecer favorável do Relator. Ainda assinaram os
Deputados Devanir Ribeiro, Gonzaga Patriota, Márcio Reinaldo, Silvio Torres, Domiciano
Cabral, Virgílio Guimarães, Monteiro e João Magno.

É apenas para deixar o registro dos outros Deputados que assinaram o acordo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Obrigado, Deputada Laura.
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, Sr. Relator, só tenho dois

destaques.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - E, começando pelo Destaque de nº

124...
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, se V.Exa. me permitir,

gostaria de me referir ao Destaque nº 128. Conversei com o Sr. Relator. Tenho atendido
parcialmente o Destaque nº 129. Fizemos um remanejamento para atender ao Destaque nº 128
na mesma proporção do que retiraríamos do de nº 129, 1% como meta, reduzindo do 129,
proporcionalmente ao valor.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Mudo meu parecer de rejeição para
parcialmente aprovado, fazendo a inversão que o Deputado propôs. A meta do Destaque nº 129
era 20, vamos reduzir para 16. Aí, podemos atender a uma unidade, por causa do custo
financeiro, no Destaque nº 128.

Na verdade, é um remanejamento que está fazendo no seu próprio... O Destaque nº 129
também estava pela aprovação parcial. Estou apenas atendendo ao Parlamentar. Já tinha
colocado um valor maior, porque S.Exa. me havia pedido anteriormente. Agora, S.Exa. pede
que divida. Não há nenhuma dificuldade para fazer esse remanejamento. Estou tirando do
próprio Parlamentar e transferindo para outra emenda que ele está fazendo. Todos os dois
passam a ser pela aprovação parcial. O Destaque nº 129 já estava pela aprovação parcial. A
alteração com a redução da meta concedida de 20 para 16, passando a meta concedida no
Destaque nº 128 de zero para um, por causa do custo financeiro do próprio Parlamentar. Não
havia mais recurso, e, se alguém quiser fazer remanejamento, não vi nem vejo nenhuma
dificuldade para fazer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Em comum acordo com o Relator, o
Deputado está fazendo remanejamento do que tinha sido atendido, para parcialmente atender
ao Destaque nº 128.

Sendo assim, votação em bloco dos Destaques nºs 128 e 129. O Relator é pela
aprovação parcial.

Em votação na Câmara dos Deputados.
 Os Deputados e Deputadas que estiverem de acordo permaneçam como se acham.

(Pausa.)
Aprovado.
No Senado.
Os Senadores e Senadoras que acatarem permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
Destaque nº 124, também do Deputado Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - No Destaque nº 124, a emenda de texto,

propomos a inclusão do § 2º do art. 13 do projeto, renumerando-se o parágrafo único:
“§2º. É vedada a alocação de recursos oriundos de

receitas próprias e vinculadas a agências reguladoras em reserva
de contingência nas respectivas entidades”.

 É a mesma discussão que se fez anteriormente, com a necessidade de mantermos a
autonomia orçamentária e financeira das agências reguladoras federais, asseguradas na lei que
as criou.
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Então, as condições mínimas necessárias para o desempenho das funções
constitucionais das agências é o que procuramos manter com essa emenda que destacamos, de
número 124.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - É o mesmo texto com relação à agência.

Mantenho meu posicionamento anterior pela rejeição. Se abrirmos todas as agências, depois
vamos ter problemas para atender a nossas próprias reivindicações. Meu parecer é pela
rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - De acordo com o Regimento, não há
encaminhamento.

Em votação o parecer do Relator, que é contra o destaque.
Na Câmara dos Deputados.
Os que são a favor permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
Acatado o parecer do Relator.
Em votação no Senado.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Está rejeitado. Quantos tem?
(Não identificado) - Está rejeitado. Confira de novo.
(Não identificado) - Não se pode votar duas vezes. Já foi votado, Sr. Presidente. Já foi

votado. O parecer do Relator foi aprovado.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Vai cair a sessão. Eu vou pedir verificação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Novamente.
Na Câmara dos Deputados.
Rejeitado.
Há quatro.
Rejeitado o parecer do Relator, acatado e aprovado o destaque.
No Senado, os que são...
Se está empatado, vou desempatar, então.
Na Câmara dos Deputados, seis a cinco.
Acatada a emenda.
No Senado, os que são a favor da emenda apresentada, agora, porque foi acatada.

(Pausa.)
Acatada a emenda apresentada pelo Deputado Eduardo Sciarra, no Senado, por

unanimidade.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, é apenas para dizer a V.Exa.

que os Deputados Eduardo Valverde e Zé Gerardo também assinaram. E o Senador Ribeiro, do
PSDB do Pará.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - O próximo inscrito é o Deputado José
Carlos Machado. Dois destaques, de nºs 278 e 279.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - Comecemos pelo de nº 278, a emenda
quase idêntica à do Deputado Osvaldo Coelho. No destaque de S.Exa., são especificados três
programas. E estendi um pouco. Na emenda, S.Exa. proíbe o contingenciamento do Programa
de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido e coloca o PROAGRO, a infra-
estrutura, e o Programa de Desenvolvimento da Agricultura Irrigada. Na minha emenda,
estendo, estabelecendo programa fundamental para o Nordeste: revitalização de bacias
hidrográficas em situação de vulnerabilidade e degradação ambiental — caso da Bacia do Rio
São Francisco.

V.Exa. foi muito compreensivo quando acatou o destaque do Deputado Osvaldo. Penso
que sua compreensão para esse destaque de minha autoria será a mesma. Apenas estendo um
pouco em programa mais do que importante para o semi-árido. É mais importante para o
Nordeste. Trata-se da revitalização de bacias hidrográficas em situação de vulnerabilidade e
degradação ambiental, caso da Bacia do Rio São Francisco.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

41

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Nobre Deputado Machado, por mais que

quisesse atendê-lo, já que externei abertura em relação ao Nordeste, ao semi-árido, não tenho
como atender mais do que isso. Meu voto é pela rejeição e pela manutenção do meu voto.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - Permita-me, Sr. Relator. Então, V.Exa.
não é pela rejeição, mas pela aprovação do destaque parcialmente. São quatro programas que
apresento. V.Exa. já atendeu a três.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - V.Exa. fica contemplado naquilo que foi
acordado com o Deputado Osvaldo Coelho.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - Eu me sinto não plenamente
contemplado, mas quase contemplado com a aprovação do destaque de autoria do Deputado
Osvaldo Coelho.

 Eu faria o seguinte, Sr. Presidente. Retiraria meu destaque. Com a aprovação do
destaque do Deputado Osvaldo, já me sinto quase contemplado.

Agradeço a compreensão ao Relator, que mudou de opinião, refletiu e entendeu que o
destaque do Deputado Osvaldo Coelho era fundamental para o Nordeste.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Retirado o destaque nº 278. Está
retirado.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - O Destaque nº 279, apesar de estar na
lista de rejeitados, foi aprovado parcialmente. Se V.Exa. mandar fazer essa correção no
relatório, qual seja a de retirar o Destaque nº 279 da lista de rejeitados e incluí-lo na lista de
aprovados parcialmente, eu o retirarei.

Trata-se da diminuição do percentual no plano de metas da obra de transposição de
águas do Rio São Francisco, que era de 34%, e meu destaque sugeria a redução para zero.
V.Exa. ousou, mas não o suficiente para livrar o Governo Federal da carga dessa obra que
divide o Nordeste. V.Exa. baixou para 27%. Atendeu a minha emenda parcialmente, mas o
destaque saiu na lista dos rejeitados quando foi aprovado parcialmente. Se V.Exa. aceitar...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Tem a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Nobre Deputado, a redução na porcentagem

foi para atender ao conjunto das emendas apresentadas. Se V.Exa. quiser que eu atenda
parcialmente à sua emenda, terei de reduzir de novo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - Veja bem, V.Exa. já me atendeu
parcialmente.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Exatamente.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - Eu pedi que reduzisse 34%, e V.Exa.

reduziu apenas 7%, mas colocou meu destaque na lista dos rejeitados quando ele foi atendido
parcialmente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Deputado Machado, se é dessa
forma, de pronto já autorizo a correção no relatório, passando para parcialmente acatado.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - É isso que estou pedindo a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Se está acatado parcialmente,

Deputado, por que está como rejeitado?
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Veja bem, não posso acatar a emenda em que

se propõe a redução. De fato, reduzi, mas para atender às emendas. O Plenário me autorizou a
cortar 1 bilhão, e eu tinha de tirar de algum lugar. Onde fui buscar? Como já tinha sido
solicitado, fiz o corte na transposição de águas do Rio São Francisco, para atender aos demais
Parlamentares. Não posso atender de novo, porque, senão, vou ter de fazer outro corte e não
tenho como fazê-lo.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Embora o Relator não tenha acatado
tecnicamente a emenda, fez o que o Deputado queria.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - Sr. Presidente, quero reconhecer de
público que acertamos que a redução seria de 34% para 27%. Eu não esperava que ousasse
tanto e reduzisse para zero, o que seria colocar nas suas mãos recursos para atender a todas



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

42

essas demandas aqui. Se ousasse o suficiente e ajudasse o Governo a tirar essa obra da
prioridade, de 34% para zero, o Relator disporia de recursos mais do que suficientes para
atender a todos esses destaques. Reconheço que o acertado foi cumprido por V.Exa.

Então, Sr. Presidente, retiro meu destaque, reconhecendo que o Relator foi ousado, mas
não o suficiente. Fez a redução de 34% para 27%.

Por fim, agradeço ao Relator o atendimento que fez não a este Deputado, mas ao Estado
de Sergipe. Foi uma postura correta do Relator, graças também à postura do meu partido, que,
quando das negociações, estabeleceu adendo que garante a expansão da Universidade Federal
de Sergipe, o que acontecerá com a construção de um campus avançado na cidade de
Itabaiana.

Era só isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Vou aproveitar e fazer o mesmo,

porque o Relator acatou também emenda de minha autoria, que objetiva a extensão de um
campus da Universidade Federal de Tocantins, no Bico do Papagaio, em Araguatins.

Tem a palavra o Deputado Ricardo Barros. V.Exa. tem dois destaques, Deputado?
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Tenho vários.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Começando pelo Destaque nº 298.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - O Destaque nº 298 foi contemplado, Sr.

Presidente, no destaque de outro companheiro, que já foi votado. Acho que foi o seu.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Está prejudicado, então, o Destaque

nº 298. É isso?
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - A Assessoria precisa conferir isso. O Destaque

nº 298 é igual ao de nº 518.
O Destaque nº 299 está aí?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Vamos ler a ementa do Destaque nº

298 para tirar a dúvida, Deputado?
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Vamos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Destaque nº 298.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - “Vedada a locação dos recursos oriundos de

receitas próprias vinculadas às agências reguladoras, na contingência”.
Foi votado agora o Destaque do Deputado Eduardo Sciarra, de nº 124. Confira, por

favor, se o Destaque nº 298 é o mesmo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Então, está prejudicado o Destaque

nº 298.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Estou pedindo à Assessoria que confirme,

porque se não o votarmos, o prejuízo será de todos.
Destaque nº 124. “É vedada a locação...
Exatamente. Pronto. Conferi.
O Destaque nº 298 destaca a mesma emenda destacada pelo nº 124, aprovado pelo

Deputado Eduardo Sciarra.
Qual é o próximo?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - O próximo é o Destaque nº 300. Está

prejudicado então o Destaque nº 298, já que foi aprovado. Destaque nº 300.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - O Destaque nº 300...
Vou verificar o da Deputada Laura Carneiro.
O destaque de V.Exa. era o de nº 390?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Destaque nº 390.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - O destaque de V.Exa. é o de nº 390. Quero

votar o Destaque nº 299, Sr. Presidente. Vou, contudo, examinar primeiro.
O Destaque nº 300 é o deste momento. Quero saber se ele não é o mesmo do Destaque

nº 390, do Deputado Ronaldo Dimas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - É parecido, e se o é está prejudicado.
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O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Ele é igual ao Destaque nº 301? Então, o
Destaque nº 301 já está aprovado. Então agora o Destaque nº 300.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - O Destaque nº 301, não.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - O Destaque nº 300 está em outro artigo.

Quero aprovar, Sr. Presidente, votar o Destaque nº 299 primeiro, se possível.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Podemos. Pois, não.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Vamos votar o Destaque nº 299, porque eu

posso abrir mão do Destaque nº 300, deste aqui.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Destaque nº 299.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Destaque nº 299, para incluir item IV ao

anexo V do projeto rol das demais despesas ressalvadas, conforme o art. 9º, § 2º, da Lei
Complementar nº 101, de 2000. Programações das agências reguladoras custeadas com
recursos oriundos de receitas próprias vinculadas a essas entidades.

Então, esse é o destaque, porque serve a todas as agências, enquanto os outros que
tínhamos votado serviam apenas à ANEEL e à ANP.

Peço aos Srs. Parlamentares apoio para votação do Destaque nº 299.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Concedo a palavra ao Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Mantenho minha posição anterior com

relação às agências e ao não-contingenciamento. Voto pela manutenção do meu voto e pela
rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Em votação na Câmara dos
Deputados.

O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
Sr. Presidente, se aprovarmos mais essa imoralidade, daqui a pouco o Governo será

feito por agências reguladoras. Isso é um absurdo! Votamos contra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Os Deputados que aprovam o parecer

do Relator permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado o parecer do Relator.
Aprovado o destaque.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam o destaque permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o destaque.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, quero apenas pedir ao querido

companheiro Deputado Pedro Chaves que mude a expressão. Não queremos nada de ilícito ou
imoral. É apenas uma posição política diferenciada. Não há nenhum ilícito ou nada imoral
sendo votado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Claro.
Lembro a V.Exas. que estamos aprovando arrecadações próprias das agências

contingenciadas, e não recursos repassados do Tesouro Nacional para elas.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Apenas quero deixar registrado que o Relator

foi contrário e vai solicitar ao Governo que rejeite, vete essas matérias aprovadas. Gosto de
jogar aberto. Honrei todos os acordos que fiz. Faço questão de dizer que vou defender no
Governo a manutenção do acordo e do compromisso. Quanto a isso não firmei nenhum
compromisso.

Então, registro que não há por parte do Relator nenhum compromisso com nenhum
Parlamentar com relação a esse assunto. E a orientação do Relator ao Governo será pelo veto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Concedo a palavra ao Deputado
Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, na última reunião com vários
Líderes, perguntei ao Deputado Gilmar Machado sobre as agências reguladoras e S.Exa. disse
que estava acordado para votar sem compromisso de não vetar. Se S.Exa. vai se empenhar no
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veto, é lamentável, porque são receitas vinculadas e geradas pelas próprias agências. É
lamentável. Mas vamos ao jogo democrático.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Deputado Ricardo Barros, V.Exa. vai
retirar os outros destaques?

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Não posso retirar, mas vou acatar o parecer
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - O Destaque nº 301 é igual ao
Destaque nº 390. Está prejudicado. E o Destaque nº 298 é igual ao Destaque nº 518, que é
igual ao Destaque nº 124. Estão prejudicados os Destaques nºs 298 e 518 e aprovado o
Destaque nº 299.

Passo a palavra ao próximo inscrito, Senador Augusto Botelho.
O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO - Esse destaque é em relação ao seguro rural.

Há necessidade de se manter uma estabilidade dos rendimentos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - O Destaque é o nº 001?
O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO - Destaque nº 001.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Destaque nº 001.
O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO - A necessidade de manutenção é uma parte de

subvenção do Governo em relação ao seguro rural, que é uma forma de evitar que haja essas
confusões de o produtor rural pedir a todo momento para repactuar a dívida. Assim que
conseguirmos introduzir a filosofia do seguro rural no meio rural brasileiro, não será mais
necessário fazer essas repactuações.

Inicialmente, o Governo deve subvencionar uma parte do seguro, garantir que esse
dinheiro não fique retido, para que no momento em que o trabalhador rural precisar poder
fazer o seguro e não apenas quando estiver em iminência de risco. Essa emenda é da Comissão
de Agricultura e é uma reivindicação da classe produtora rural. Gostaríamos que o Sr. Relator
acatasse.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Quem é o autor do Destaque nº 001?
O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO - Da Comissão de Agricultura.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Mas um Parlamentar o apresentou.
O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO - É do Senador Jonas Pinheiro, que adoeceu.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Está de licença médica.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Não, mas o destaque não é dele.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Enquanto o Senador Augusto Botelho

procura a emenda, V.Exa. me concederia a palavra para uma questão de ordem?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Há outro destaque, Deputada Laura

Carneiro.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - O autor do destaque é o Senador

Augusto Botelho. O Destaque nº 001 é do Senador Jonas Pinheiro.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Um momento, pois vou decidir a

questão relacionada.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Quero fazer um aditivo. Quando o Senador

Augusto Botelho pediu esse destaque, informou à Presidência que o Senador Jonas Pinheiro
estava de licença médica e o Presidente aquiesceu, tanto que está na lista para ser votado.

Estou apenas fazendo um apelo a V.Exa. a fim de que mantenha a decisão do Senador
Gilberto Mestrinho, porque foi alegado que o Senador Jonas Pinheiro está de licença médica.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Desde que haja concordância de
todos.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - S.Exa. acordou.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Havendo concordância do Plenário...
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O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Não, Sr. Presidente. Tentei fazer a votação de
um destaque de meu interesse e não pude em virtude da ausência do Deputado Cezar Silvestri.
Se há exceção, quero que abra para mim também.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Senador, desculpe-me, mas não
teremos condições de votar este destaque.

Passamos aos Destaques nºs 273 e 274, que são de V.Exa.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, ainda não li o texto. Para

adiantar os trabalhos, teríamos de votar a errata, que inclui a expressão “simplificado” no
inciso XVII. O Deputado Sérgio Miranda havia discutido conosco na Comissão a supressão das
alíneas “f” e “g” do inciso XLI do anexo IV, na pág. 465. Então, teremos de fazer isso na errata e
os destaques 157, 158 e 159. Não sei como ficou o texto da saúde. Era bom já irem redigindo,
para podermos, ao final, votá-la.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Não há questão de ordem a ser
resolvida, Deputada.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Ainda temos de fazer o texto ou a

correção no texto.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sim, sem a errata não podemos votar, Sr.

Presidente. Essa é a questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Sem dúvida. Não votaremos

absolutamente nada sem o texto. Não vai ser possível votar sem o texto. Senador Botelho, os 2
destaques apresentados por V.Exa., os de nº 273 e nº 274, estão prejudicados porque já foram
aprovados. O Destaque nº 390 é igual ao Destaque nº 273, que já foi aprovado. E o Destaque
nº 124 é igual ao Destaque nº 274, que V.Exa. aprovou e também já foi acatado pelo Plenário.
Então, declaramos os 2 destaques de V.Exa. prejudicados por já terem sido acatados
anteriormente.

O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO - É isso que eu queria. Fico satisfeito. Estou de
acordo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Obrigado, Senador. O Deputado Luiz
Carreira tem 4 destaques: nºs 329, 330, 332 e 354. Tem S.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria iniciar
pelo de Destaque nº 329. Tive uma conversa com o Relator sobre diversos importantes projetos
da Bahia, especialmente na área de irrigação. Não posso, por exemplo, entender que o Governo
queira fazer um projeto novo, como o da transposição, no qual vai aplicar 4,2 bilhões, segundo
diz. O projeto é questionado por vários Estados e técnicos competentes.

Não entendo por que quer deixar de lado, sequer mencione na proposta, como fez no
Orçamento do ano passado, projetos como o do Baixio do Irecê, na Bahia. Este projeto é de
cerca de 169 mil hectares de área irrigada, já está se iniciando. Vou comentar 2 projetos
semelhantes ao mesmo tempo: o do Baixio do Irecê e o do Salitre, os quais já foram remetidos
para a PPP. Ou seja: o Governo vai fazer com dinheiro bom, dinheiro do Tesouro, a
transposição, e projetos que estavam em andamento na bacia, passam a ser projetos que vão
ser objeto de PPP. Eu não vou nem traduzir o que é isso. Deve ser parceria público-privada,
mas pode ter outra conotação. O Governo está tentando fazer essa parceria com a Líbia. Não
sei se vai ser uma parceria bélica, mas, de qualquer maneira, imagino que haja um interesse
qualquer de cooperação, que isso venha a se realizar.

Essas discussões até estão em andamento. Conversei com várias pessoas, com pessoas
do Governo também. Estão conversando sobre esse projeto. Não, contudo, coisa que possa se
viabilizar. As dificuldades encontradas para a viabilização de uma estrada pela PPP já são
grandes, imaginem um projeto de irrigação, que é de maturidade, de longo prazo.
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Faço um apelo ao Deputado Gilmar Machado para que pelo menos reinsira estes 2
projetos na LDO — o do Baixio do Irecê e o do Salitre —, para que eles possam ser
contemplados no Orçamento com algum recurso e possam ter seqüência, enquanto o Governo
estuda o modelo definitivo.

Quero dizer, Deputado Gilmar, que juntamente com esses 2 projetos estão o de Jaíba e
o Pontal.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Apenas para esclarecer: implantação do
perímetro de irrigação básico de Baixio do Estado da Bahia, não é isso?

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Isso.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Ele já está contemplado no relatório. Quando

eu apresentei, no relatório anterior...
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Apenas não foi mais acrescentado. Pediria que

V.Exa. acrescentasse essa meta, que é importante para o Estado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Não, a meta já está com o número 1, eu já

atendi.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Não é mais 1. Acate a minha emenda, porque é

importante para isso.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Veja bem, quando o senhor coloca meta 1, na

verdade, são 4, pelo valor. Olhe aqui: outras pessoas do seu Estado também já apresentaram.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Também apresentaram?
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Já.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Tudo bem.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Ficou como meta final 4, no Irecê. Qual é o

outro?
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - O Baixio de Irecê e Salitre. Todos os 2 devem

estar nessa situação. Agora, há um terceiro projeto.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Então, V.Exa. abre mão do Destaque nº 329?
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Eu abro mão dos Destaques nºs 329 e 330,

porque já estão contemplados.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Nós o declaramos prejudicado, é

isso? Ou atendido? Mantido, então, o parecer do Relator.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Outro projeto em que também tive a emenda

rejeitada, mas que...
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Qual o número do destaque?
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Destaque nº 332, que certamente deve estar

contemplado, que se refere ao metrô de Salvador.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sim, o metrô de Salvador. Qual é a meta

final?
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Já deve estar contemplado — acredito eu. Quero

deixar claro que o Governo, inclusive, comprometeu-se a incluir o projeto piloto.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Exatamente.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - V.Exa. vai passar-me o número?.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Vou passar-lhe o número. Quero garantir ao

Deputado Luiz Carreira que já está aprovado, inclusive naquela emenda da bancada da Bahia.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Estou com a emenda da bancada da Bahia em

mão.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Vou dar-lhe o valor.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Não está contemplada nas emendas da Bahia a

implantação do metrô.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Inclusive, quanto ao metrô, nós colocamos o

mesmo valor para os metrôs de Belo Horizonte, Salvador e Rio de Janeiro.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Quinze por cento, está aqui.
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A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Obrigada a V.Exa. por ter colocado alguma
coisa para o meu Estado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sistema de metrô trecho Lapa—Pirajá, meta
final 3. E o trecho Calçada—Paripe, do sistema de trens de Salvador, 2. Da mesma maneira
está a implantação do sistema de trens de Goiânia, do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Somente uma questão para V.Exa.: vai ser
inserida na LDO ou vai ser inserido somente no Orçamento a questão do projeto piloto do
metrô?

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Já vem na LOA.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - A LOA já vai enviar a inclusão do projeto piloto.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Todos os projetos piloto.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Qual a próxima emenda? Foi a constante do

Destaque nº 354? O Destaque nº 330 já retirei, porque está junto com o Destaque nº 329.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - E também o Destaque nº 332, relativo aos

trens.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Esta Lapa—Pirajá também já está o.k. Agora,

Destaque nº 354, referente ao Projeto de Irrigação Mocambo/Cuscuzeiro, também na Bahia, a
que o Deputado José Rocha, inclusive, se referiu há pouco. Está atendido também? Da minha
parte, tudo bem.

Quero apenas agradecer ao Relator o atendimento às solicitações da bancada da Bahia,
uma das poucas bancadas que realmente fez emendas ao Orçamento da União.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Apenas a bancada da Bahia e de Goiás.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente, Sr. Relator, quanto ao Destaque nº

452, da Emenda nº 2091001, já fiz um acerto, um acordo com o Relator para fazer o
remanejamento de valores das outras emendas para poder atendê-lo. Gostaria de contar com
sua aprovação para que pudesse fazer o destaque nas obras das eclusas de Tucuruí, uma obra
da maior importância, não apenas para o Estado do Pará, que aguarda há 20 anos a conclusão
dessa obra, mas também para a Nação brasileira. Gostaria de contar com o apoio do Relator.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, quero, como fez o outro
Parlamentar, fazer o remanejamento, dentro da emenda que o próprio Senador apresentou, de
uma emenda para outra, mudando...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Qual é a outra emenda?
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Destaque nº 453.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - É o Destaque nº 452, Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Vou remanejar o Destaque nº 453, cuja meta

é 5. Vou reduzir, para poder atender ao Destaque nº 452, exatamente na construção de eclusas
de Tucuruí, no Estado do Pará, a ampliação...

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - São remanejamentos de vários destaques, Sr.
Relator.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Destaques nºs 454, 455, 456, 457, 458 e 459.
Serão feitos os remanejamentos dos valores das unidades que já havia para o Destaque nº 452.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Relator, para esclarecimento de V.Exa., as
outras emendas já estão contempladas e vão aparecer na LDO.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Exatamente.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Menos o destaque que teria sido acrescido por

V.Exa.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Exatamente.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Que atende ao Destaque nº 452.
Agradeço ao Relator.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O Destaque nº 452 ficará com meta 1, que

vem do Destaque nº 453, que, em vez de 5, ficará 4. Os outros mantêm as metas já aprovadas.
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O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Com a palavra, pela ordem, o Deputado

Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, queria fazer um apelo ao Relator.

Estava no meu gabinete justamente na hora em que S.Exa. fez um comentário que deveria
relevar. Trata-se de temas discutidos na Comissão e que são colocados em votação. Quando
são votados, a Comissão os nega ou os aprova. O Relator disse que recomendará ao Executivo
que vete os pontos vencidos na Comissão. Isso não deveria fazer parte do seu relatório, porque
por mais legítimo que seja o pensamento, não é representativo da forma como foi discutido,
apreciado e votado por todos os outros Deputados e Senadores.

Este, portanto, é o apelo que faço: deixar que o Executivo, de acordo com sua
consciência, vete ou não esses pontos, mas o relatório não deve sair com a sugestão do Relator
no sentido de vetar o que foi discutido e aprovado na Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Esclareço que o Relator não colocará
essa matéria no seu relatório.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Muito obrigado. Sabia que o bom senso e o
exercício da reflexão sempre presidiram o nosso Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Vamos votar o remanejamento entre
emendas do mesmo autor relativas aos Destaques nºs 452 e 453.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, os Destaques nºs 67 e 68

ficaram para o final.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Com a palavra o Deputado Wasny de

Roure.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, quero pedir desculpas a V.Exa.

e aos colegas, pois vou ter de sair daqui a pouco, tendo em vista uma negociação dos
servidores do Ministério da Educação já programada há 1 mês.

Os Destaques nºs 67 e 68 apresentados por nós referem-se à ampliação do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal, uma vez que este é mantido pela União. Portanto, é necessário que
a LDO dê guarida a essa reestruturação pela qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal
está passando.

A votação do projeto de lei vai significar a implantação de 100 novas Varas durante 10
anos.

É importante ter claro que esse é um processo longo, não é de curto prazo. É necessário
que a Lei de Diretrizes Orçamentárias respalde as condições para que o programa orçamentário
propriamente dito, a LOA, venha com as reais condições da implantação de um décimo desse
projeto de lei, que hoje tramita em regime de urgência nesta Casa e irá nos próximos dias ao
plenário da Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, este apelo é para a inclusão do Distrito Federal e Territórios no inciso IV
do § 1º do art. 19 e no inciso VII do § 2º. São, portanto, esses 2 destaques e apelos que fazemos
ao Relator no que diz respeito ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e ex-Territórios.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Com a palavra a Deputada Laura
Carneiro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, como já tinha me referido
antes — e V.Exa. participou da reunião —, entre as erratas nº 4-A e nº 4-B a matéria foi
tratada e todos os Líderes concordaram com a inclusão das 50 Varas Federais para o Distrito
Federal.
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Além do pedido do Deputado Wasny de Roure, que desde o primeiro momento está aqui,
também os Deputados Arruda e Fraga pediram que o PFL apoiasse o Deputado Wasny nesse
pleito absolutamente legítimo que já tinha sido discutido por todos os Líderes.

Portanto, o PFL faz novo apelo ao nobre Relator, que tem sido maravilhoso, para que
aprove os destaques do Deputado Wasny.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pelo texto e pelos destaques, o Item nº 5 é a

implantação da Lei de Organização do Judiciário do Distrito Federal e Territórios. É apenas
isso que está na minha emenda, que não foi lida. Há uma diferença entre o que o nobre autor
falou sobre o item nº 7. Não há item nº 7. Temos apenas de acrescentar o item nº 5, perfeito?
Então, não é o texto que eu tenho aqui que foi apresentado por V.Exa. Quero saber o que foi
apresentado, porque o que vale para mim é o que está aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Pedro Novais) - É que ele leu a justificativa.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Quanto à Justiça Federal e à do Distrito

Federal, acordamos que a Justiça Federal não especificaria — foi um acordo que fizemos com o
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Edson Vidigal — os números nem os locais. Já
estava assegurado que viria no Orçamento, depois viria o detalhamento, que não era para
constar agora para depois não haver aquela pressão para vir determinado e que apenas depois,
na Lei Orçamentária, faríamos esse debate.

Depois dessa reunião, fizemos a alteração, atendendo à solicitação para que não
fizéssemos de antemão uma disputa da quantidade e dos locais onde seriam implementados.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, não estamos pedindo a
definição do quantitativo, apenas a definição da Unidade da Federação, que não é um Tribunal
Federal. Não é regida pelo Ministro Edson Vidigal, tem direção própria.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é mantido pela União, mas não é
um instrumento da Justiça Federal. Por isso estamos pedindo que seja bem explicitado.

O poder do Ministro Edson Vidigal não inclui o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, porque é uma unidade à parte, apenas mantida pela União.

Faço apelo a V.Exa. no sentido de incluir. Não se trata da excepcionalização de uma
Unidade da Federação, mas porque o Tribunal do Distrito Federal e Territórios é mantido pela
União. Não é o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, nem o Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro, mas o do Distrito Federal e Territórios. Por isso, precisa ser explicitado, porque
não está na órbita da gestão do Poder Federal.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Relator, é apenas uma adequação, como
se fosse uma Justiça Estadual, não Federal. Em nossos Estados, há Justiças Federais.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Isso está claro. Apenas custam recursos que
são divididos, saem do mesmo bolo orçamentário. Se já defino, vou alterar o processo que já
está em elaboração. Essa é a dificuldade.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Talvez V.Exa. não definindo, mas
apresentando também...

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Se já estou determinando, estarei dizendo
que uma parte do bolo orçamentário da questão da Justiça Federal vai estar carimbada para
isso.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Tem que ser.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Não tenho condições de fazer isso, em virtude

daquilo que acordamos, que acertei com S.Exa., porque depois altera a proposta que está
sendo elaborada.

É nesse sentido que mantenho meu voto.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Pela ordem, Deputado Gilmar.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Ouço V.Exa., Deputado Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, o PPS tem interesse na

questão. O Deputado Augusto Carvalho entrou em contato conosco. Pela peculiaridade da
Justiça distrital ou estadual, mas com recursos federais, se V.Exa. assim entendesse, talvez
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coubesse uma área definida para uma justiça, que a exemplo da nossa, na Bahia, é mantida
com recursos do Estado, diferentemente desta daqui, mantida com recursos federais.

Entendo de forma diferente de V.Exa., em razão da especificidade da Justiça. Isso é
interesse nosso. Sei da sensibilidade e interesse de V.Exa.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Entendo essa observação. Entretanto, o que
estamos discutimos aqui é o recurso do Poder Judiciário, que vem depois de separado para
Estados e Distrito Federal. Já fiz reunião e acertei isso. Não tenho condições de fazer essa
alteração. Depois, todos devem ter responsabilidade com isso. Não posso assumir o
compromisso, não posso assumir sozinho esse compromisso.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, apenas solicito ao Deputado
Gilmar Machado que explicite isso. Enquanto isso, as negociações poderão se proceder depois
da LDO votada. Não há por que excluir. Deixa explicitado e, se for o caso, o próprio Governo
veta, mas é um prejuízo desnecessário.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, apenas não quero assumir
uma responsabilidade que depois será cobrada deste Relator. Não posso fazer isso. Por esse
motivo, estou sendo franco e sincero, porque não vou esconder uma questão e depois ser
responsabilizado.

Como fiz do início ao fim, estou apresentando minha posição, esclarecendo, porque ela
altera a questão da elaboração. Já está em execução no Poder Judiciário. Portanto, vou manter
meu voto pela rejeição.

O Plenário é soberano. Evidentemente, não tenho como interferir nas decisões do
Plenário. Apenas vou apresentar meu posicionamento. Depois não me cobrem o resultado
daquilo que for definido.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O voto, Sr. Relator, é pela rejeição.
Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que acompanham o Relator mantenham-se como estão. (Pausa.)
Aprovado o destaque.
Em votação no Senado. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, uma questão de ordem: não

existem mais destaques a serem votados.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Deputada Laura Carneiro, existem destaques.
Sr. Presidente, o Senador Augusto Botelho havia solicitado a V.Exa., quando lhe foi

dada a palavra, que votássemos o Destaque nº 1, do Senador Jonas Pinheiro, que está de
licença médica. Naquele momento, foi incluído um destaque a ser votado. O destaque é sobre o
seguro rural, algo muito importante, que interessa todos os brasileiros.

Queríamos saber se há a concordância de V.Exa. e do Plenário para a apreciação desse
destaque. Em seguida, se houver mais alguma matéria, que possa ser aprovada. É muito
importante votarmos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Antes de responder à questão,
vamos votar o Destaque nº 68, em decorrência do anterior.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço que também votemos
aquele adendo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O voto do Relator foi contrário, pela
rejeição.

Em votação na Câmara o Destaque nº 68.
Os Srs. Deputados que acompanham o Relator permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado o destaque na Câmara.
Em votação no Senado. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
No que se refere à questão apresentada pelo Deputado Ricardo Barros em relação ao

destaque solicitado pelo Senador Augusto Botelho, há um problema: a questão anterior,
apresentada pelo Deputado Colbert Martins, foi deferida.
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O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, são apenas duas exceções.
Havendo aquiescência do Plenário, votaríamos os 2 destaques.

O Deputado Colbert Martins tem uma solicitação, assim como o Senador Augusto
Botelho.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem de haver a concordância do
Relator.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, o PFL concorda com o pleito
tanto do Deputado Ricardo Barros, como do Deputado Colbert Martins, mas depende de nosso
Relator.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Sr. Relator.
(Pausa.) O Relator não concorda.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, há um tempo em plenário
para resolver a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação o Destaque nº 001.
Pela rejeição.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, com relação ao Destaque nº
001, anteriormente o Sr. Relator já havia concordado com a defesa por parte do Senador
Augusto Botelho, visto que o Senador Jonas Pinheiro está em cirurgia em São Paulo. S.Exa.,
anteriormente, havia concordado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, em momento algum concordei
com essa questão.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, se o obstáculo for apenas
minha proposição, abrirei mão, se for o caso.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Relator não concorda.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, só falta um ponto. Volto a

dizer a V.Exa.: já está pronto o Adendo nº 3, que trata daquela expressão “simplificado”, no
caso do Inciso XVII, na página 463; da supressão das alíneas “f” e “g” do Inciso LI do Anexo III
do parecer, na página 465; e a questão do Deputado Márcio Reinaldo Moreira sobre a saúde,
que ficou com uma bela redação, assim redigida:

“Sem prejuízo das disposições contidas nos arts. 31, 32 e
33 desta lei, a destinação de recursos a entidades privadas sem
fins lucrativos dependerá ainda de:

..................................................................................
II - ressalvadas as situações previstas no Inciso IV do art.

33, a aplicação de recursos de capital dar-se-á, exclusivamente,
para aquisição e instalação de equipamentos, bem como para as
obras de adequação física necessárias à instalação dos referidos
Equipamentos ou aquisição de material permanente”.

Sr. Presidente, mas uma vez o nobre Relator mostra não apenas a sua competência e de
sua equipe, mas especialmente a capacidade de fazer acordo com todos os partidos nesta
Comissão.

Então, requeiro a V.Exa. votação imediata do adendo, para que possamos, enfim,
terminar a votação da LDO.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A manifestação da Deputada tem 3
aspectos. O primeiro e o segundo são questões anteriores ao destaque por um problema
redacional; o terceiro é a anulação da votação dos Destaques nºs 157, 158 e 159.

Primeiramente vamos colocar em votação os itens 1 e 2 do adendo.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados na Câmara.
Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados no Senado.
Declaro canceladas as votações que rejeitaram os Destaques nºs 157, 158 e 159.
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Foi elaborado novo texto. Onde se lê, na página 358 do relatório:
“Art. 35. Sem prejuízo das discussões contidas nos arts. 31,

32 e 33 desta lei, a destinação de recursos a entidades privadas
sem fins lucrativos dependerá ainda de aplicação de recurso de
capital exclusivamente para (...)”.

Leia-se:
“Art. 35. Sem prejuízo das discussões contidas nos arts. 31,

32 e 33 desta lei, a destinação de recursos a entidades privadas
sem fins lucrativos dependerá ainda de:

..................................................................................
II - Ressalvada a situação prevista no inciso IV do art. 33, a

aplicação de recursos de capital dar-se-á exclusivamente para
aquisição e instalação de equipamentos, bem como para obras de
adequação física, necessárias à instalação dos referidos
equipamentos ou aquisição de material permanente”.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Modifica, então, a forma das entidades. As
Santas Casas de Misericórdia, as santinhas, as que prestam.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos votar os Destaques nºs 157,
158 e 159 com a redação que acabou de ser lida no item 3 do adendo.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
O Destaque nº 1 será votado porque tem voto do Relator pela rejeição.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sou contra, Sr. Presidente. O Destaque nº 1 é

muito importante, porque é o seguro agrícola. Vamos votar a favor do seguro agrícola. Pedi o
apoiamento dos companheiros. O destaque vai ser votado, ele não foi votado antes porque
tinha sido separado.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Esse é o acordo que já tínhamos feito com a
bancada ruralista. Fizemos um texto, acordado nesta Comissão, e o texto que acordamos,
inclusive, nos custou um problema grave. Pediria que honrássemos, senão vamos ter de retirar
o acordo no plenário, com apoio da bancada ruralista.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Realmente foi feito o acordo, Deputado.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, sinto-me na obrigação de dizer

que efetivamente foi feito esse acordo, tanto que apenas podia ter colhido as assinaturas — e
as colhi hoje — em função desse acordo. Portanto, não seria justo.

Senador, desde o primeiro momento foi pedido o contingenciamento de todo o inciso IV.
Isso foi fruto do acordo de todos os Deputados da bancada da agricultura e aceitamos perder
uma parte para ganhar outra, ou seja, perder o contingenciamento para ganhar o inciso IV do
art. 58.

O Relator foi absolutamente justo. Tal documento comprova que todos os líderes
cumpriram o acordo. V.Exa. assinou o documento. Portanto, a meu ver, o justo é mantermos o
acordo feito mesmo que no mérito sejamos contrários.

O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO - Realmente assinei o acordo, mas não
participei de todas as negociações. Ignorei esse fato que havia sido acordado. Por isso,
apresentei o destaque e insisti. Sendo assim, recolho-me e o retiro para não prejudicar o
acordo maior.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Tudo bem. Apóio o Senador Augusto Botelho,
mas sem prejuízo de apresentar o destaque no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Destaque fica prejudicado pela
ausência do autor, Senador Jonas Pinheiro. (Pausa.)
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Em face da última votação, agradeço aos Srs. Deputados a presença e o esforço para a
aprovação da LDO. Cumprimento o Relator pela capacidade de se entender com os colegas de
bancada e da Comissão e por ceder naquilo que era preciso. Foi muito conciliador. Com isso,
todos ganharam.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado

Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Parabenizo V.Exa. pela condução dos trabalhos e

sobretudo o Relator Gilmar Machado, que mostrou durante todo o tempo não apenas
competência, mas também a paciência necessária para discutir todas as questões, algumas
complexas, difíceis de serem resolvidas. Houve entendimento entre o Governo e o Parlamento.
Dessa forma é que se dá um bom exemplo de como se faz um relatório para ser aprovado por
essa bancada.

Porém, é preciso destacar o papel de colaboração do PFL. Todas as vezes em que o apoio
do PFL for necessário, aqui estaremos. O Deputado Carlito chegou agora, em boa hora, para
representar a bancada do PT.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O Deputado João Grandão também está
presente.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - O Deputado João Grandão também está aqui.
Sentimos muito as ausências durante o dia. Ficamos meio órfãos. Na verdade, queremos
parabenizar o Relator. Realmente, ficamos felizes que tenhamos chegado a bom termo. Já
deveríamos ter chegado bem antes, seguramente.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra, Deputado

Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Registro o bom trabalho do Relator Gilmar

Machado. É um relatório da LDO que avança em muitos pontos que o Governo inicialmente
não havia entendido. Por um esforço da Oposição, pudemos avançar. Tenho certeza de que
haverá um entendimento para a manutenção dos avanços que fizemos. Vamos conversar com o
Governo para que não haja vetos na matéria. Espero que amanhã tenhamos uma votação
tranqüila.

O Presidente tem sido muito cordato e maleável nos pleitos apresentados por nós no
sentido de fazer com que o Regimento Interno sirva como apoio para a vontade da maioria e
não como um instrumento de cerceamento do desejo dos companheiros. Entendo, às vezes, a
confusão que o Presidente enfrenta na hora da votação. Ao ver os petistas com a mão levantada
contra o Relator, o Presidente fica meio confuso, não sabe se é ou se não é. Entendemos isso,
mas a votação terminou bem.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, quero também fazer um registro.
O Deputado Gilmar Machado sabe o apreço que temos por S.Exa. Sabemos da sua
competência em outras áreas, como, por exemplo, educação e esporte.

Sr. Relator, houve momentos tensos nesta Comissão, mas V.Exa. dialogou com
serenidade e compreensão com a Oposição e com o Governo, evidentemente, mantendo sua
posição como Relator. Na verdade, conseguiu convencer equipes, inclusive de Governo, de que
a proposta que V.Exa. defende é a que efetivamente poderia construir um grande acordo.

Portanto, em nome do Partido dos Trabalhadores, parabenizo V.Exa. Tenho a convicção
de que V.Exa. caminhou da forma correta.

Parabéns a toda a Comissão, especialmente a V.Exa.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, em nome do PFL e de todos os

Deputados que passaram o dia de hoje nesta Comissão, gostaríamos de parabenizar V.Exa. e o
Relator. Sabemos que em determinado momento as questões se dificultaram; em outros,
conseguimos acordo. O importante, Sr. Presidente, foi a perseverança de V.Exa., a
tranqüilidade do Relator e a sabedoria de todos os servidores desta Casa, tanto da assessoria
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técnica como da assessoria da própria Comissão. Todos se esforçaram para que o momento de
hoje fosse possível.

Desta forma, parabenizo todos os Líderes, os Srs. Deputados e Srs. Senadores, mais
especialmente o nobre Relator e V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Pedro
Novais.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, Sr. Relator, parabenizo o
Presidente e o Relator do projeto da LDO por termos, afinal, conseguido aprová-lo. Quero,
contudo, externar minha frustração por termos aprovado um privilégio inqualificável para as
agências reguladoras. O assunto é tanto mais grave quanto se atenta para o fato de que os
Ministérios a que essas agências são vinculadas, mesmo com receitas próprias, poderão ter
essa receita contingenciada. Tal privilégio foi feito para as agências reguladoras. Apresento o
meu protesto contra mais essa injustiça e contra toda a administração pública brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Augusto
Botelho.

O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO - Sr. Presidente, parabenizo V.Exa. Cada vez
fico mais admirador de V.Exa. por sua sabedoria em saber conduzir esta Comissão. De igual
forma parabenizo o nosso Relator, pelo espírito republicano e democrático com que conduziu
os trabalhos e chegou a um acordo geral. Tenho certeza de que foi o melhor que pudemos fazer.
Graças à sabedoria de V.Exas. chegamos a esse acordo. Agradeço também aos servidores desta
Casa, que nos ajudaram muito na elaboração dos trabalhos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado

Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sr. Relator, parabenizo V.Exas. e

todo o corpo técnico desta Casa, que muito nos ajudou. O Relator está de parabéns pela
capacidade de ouvir e de dialogar.

Entendo que essa matéria sairá da Comissão melhor do que chegou, fruto da
competência de V.Exas. e de terem tido a paciência e a serenidade necessárias nas horas de
maior conflito.

Nosso partido, o PSDB, desde o começo vem dando à Comissão toda a sua colaboração.
Levantamos questão de ordem desde o início da matéria e colocamos em discussão todas as
dúvidas. Aquelas que não forem acatadas pelo Relator devem ser recolhidas, como aconteceu
em outras ocasiões, quando discutíamos o Orçamento e tivemos algumas emendas indeferidas.
Posteriormente, no corpo técnico do Orçamento, o que fora indeferido no passado, veio
contemplado.

Então, imagino que a participação de todos os Deputados, Senadores e o esforço de
votar com consciência e discutir os assuntos nesta Comissão é um trabalho que temos de
reconhecer, fruto do entendimento com o Relator e com o Presidente. Está de parabéns o corpo
técnico.

Agradeço a todos por este momento. Deve permanecer nesta Comissão o que sempre
funcionou: o entendimento, a discussão entre as Lideranças para se votar. Fica mais fácil a
votação das matérias quando há a discussão com as Lideranças.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Colbert

Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, neste momento final, em que

se fazem congratulações, temos de reconhecer que passamos por um processo que precisa ser
modificado . De nada adianta nos parabenizarmos no final de um processo que demorou mais
do que o necessário, que foi utilizado como obstrução. Foram usados todos os mecanismos de
protelação de algo que já deveríamos ter concluído há muito mais tempo.

Agradeço a todos os funcionários que trabalharam duramente para o nosso sucesso.
Está de parabéns o Relator Gilmar Machado. Que o próximo Relator do Orçamento, Deputado
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Carlito Merss, seja incorporado desse espírito pacífico de S.Exa.; que a tramitação do
Orçamento seja bem diversa da tramitação da LDO; que possamos discutir a Emenda nº 01, a
mudança que precisa haver na Comissão, a atualização da Comissão; e que não terminemos
aqui.

Esta Comissão não tem condição alguma de fazer o acompanhamento orçamentário. As
informações que nos chegam agora nos dão conta de que o Governo só conseguiu gastar até
agora 4% de todos os 22 bilhões de investimentos do ano. Fazemos uma discussão enorme,
pesada, dura, difícil e não acompanhamos absolutamente nada.

Sr. Presidente, que haja uma Comissão que possa ter o aparelhamento necessário para
fazer o acompanhamento de toda a execução orçamentária, o que nos dará muito mais força.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o nobre Relator,

Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, em primeiro lugar, agradeço a

V.Exa. a paciência, a ajuda e, às vezes, a orientação para que pudéssemos continuar
conduzindo este trabalho. Agradeço à assessoria como um todo, que muitas vezes, no final de
semana, até altas horas, teve paciência e nos ajudou muito, assessorando-nos, orientando-nos
para que pudéssemos fazer um trabalho melhor. Agradeço a todos os partidos. Todos aqui
foram importantes.

Ressalto uma palavra do Deputado Colbert Martins, que acho que temos de saber. Esta
é uma Comissão que tem de não apenas votar, mas acompanhar o andamento dos trabalhos.
Temos, Sr. Presidente, que nos dedicar um pouco mais à execução, inclusive do que já foi
executado no primeiro semestre e que vem para o segundo semestre. Que criemos mecanismos
para que a execução tenha um fluxo mais normal e equilibrado durante o ano, para que depois
não surjam dúvidas se a liberação está ocorrendo em virtude da votação A, B, C ou D; que
tenhamos um melhor acompanhamento.

Agradeço a todos a colaboração. Se em algum momento me excedi um pouco, peço
desculpas. Espero que continuemos nosso trabalho nesta Comissão, que é importante não
apenas para nós e para os partidos, mas para o País. Quando nos elegemos, assumimos um
compromisso com nossos eleitores e juramos que iríamos cumprir a Constituição, que
determina que o elemento central de um Parlamento é a elaboração do Orçamento e sua
fiscalização. Tenho certeza de que vamos votar esse Orçamento neste ano.

Desejo sucesso ao Deputado Carlito Merss. Tenho certeza de que, pela sua competência
e maneira de ser, vamos realmente realizar um bom trabalho com todos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Antes de encerrar a reunião,

agradeço à assessoria o trabalho que teve e à Secretária Myrna a dedicação que tem à
Comissão e a todos nós. Peço ao Deputado Carlito Merss que, na relatoria do Orçamento Geral,
tenha a mesma paciência e compreensão do Deputado Gilmar Machado.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar esta reunião, antes convocando outra para
terça-feira, dia 23, às 14h30.

Está encerrada a reunião.


