
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro iniciada a primeira reunião
da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização destinada à apreciação de matéria constante das Pautas nºs 1, 2 3, e 4 de
2006.

Não há número regimental na reputação do Senado. Em face disso, suspendo a
reunião e convoco a sua continuação para as 18h de hoje.

A reunião está suspensa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Declaro reiniciada a primeira reunião
da Comissão Mista de Planos e Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à análise
das Pautas nºs 1 a 4, de 2006.

Em face da Ordem do Dia da Câmara ainda estar sendo realizada, suspendo a
sessão e convoco a sua continuação para às 20h30min de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) – Declaro reiniciada a 1ª reunião
ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização destinada à apreciação das matérias constantes das pautas nºs 1,
2, 3 e 4 de 2006.

Suspendo a reunião e convoco a sua continuação para amanhã, 8 de março, às
10h30min, no Plenário 2 da Câmara dos Deputados.

Está suspensa a reunião.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) – Declaro reiniciada a 1ª reunião
ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 1,
2, 3 e 4 de 2006.

Há quorum, mas, em virtude dos entendimentos que estão ocorrendo na sala da
Presidência e também das matérias da pauta da Câmara a serem examinadas  hoje à
tarde e à noite, a reunião fica suspensa. Portanto, convoco nova reunião para amanhã, às
10 horas.

A reunião está suspensa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro reabertos os trabalhos
da 1ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação de matérias constantes das
Pautas nºs 1, 2, 3 e 4, de 2006.

Há número regimental para deliberação nas 2 Casas.
Apreciação das atas das seguintes reuniões: 2ª Reunião da 5ª Sessão Legislativa

Extraordinária, realizada nos dias 17, 18 , 19, 24, 25, 26, 30 e 31 de janeiro e 1, 2, 6, 7,
8, 9 e 14 de fevereiro de 2006; e 1ª Reunião Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa
Ordinária, em 15 e 21 de fevereiro de 2006.

Havendo concordância do Plenário, fica dispensada a leitura das atas por terem
sido distribuídas antecipadamente. Não havendo quem queria discuti-las, declaro
encerrada a discussão.

Conforme estabelecido no art. 8 do Regulamento Interno da Comissão, as atas
estão aprovadas.

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Sr. Presidente, é evidente a falta de

Parlamentares na sessão. Por esta razão, conforme o art. 29 do Regimento Interno,
pedimos verificação de quorum, para que seja suspensa esta reunião.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.



O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, estamos quase na
metade do mês de março e o Orçamento da União até agora não foi aprovado. Está claro
que o Orçamento veio do Executivo eivado de vícios e erros. Cabe a nós, do Congresso
Nacional, consertá-los.

Um deles diz respeito ao salário mínimo. O Presidente da República assumiu o
compromisso de dobrar o valor real do salário mínimo, mas, neste último ano de seu
Governo, envia na proposta de Lei Orçamentária aumento de apenas 321 reais.

Enquanto isso, depois de a proposta de lei ter chegado ao Congresso Nacional no
final do ano, no início deste ano o Governo reúne as Centrais Sindicais e negocia um
salário mínimo de 350 reais. E o Congresso Nacional que se dane para encontrar as
receitas que farão frente ao impacto na Previdência Social!

Além do mais, Sr. Presidente, há o realinhamento salarial dos servidores públicos.
Este mesmo Governo não prevê na proposta orçamentária sequer 1 real para o
realinhamento do servidor público. Chegou o ano eleitoral, e o Presidente da República,
candidato à reeleição, para fazer proselitismo com o servidor público federal, castigado
durante os 3 anos de seus Governos anteriores, também descarrega sobre o Congresso
Nacional a responsabilidade de encontrar os recursos necessários para que esse
realinhamento seja feito e também para fazer frente ao impacto orçamentário e financeiro.

Enquanto isso, a propaganda do PT, paga com o dinheiro do contribuinte
brasileiro, corre solta por este Brasil afora, extrapolando inclusive as fronteiras do País,
com pomposas viagens internacionais. E o Presidente se refestela nos castelos, nos
palácios e nos banquetes.

Enquanto isso, não temos Orçamento. E ficam os coitados dos servidores públicos,
aposentados, pensionistas a nos pressionar para votá-lo. Ainda não encontramos a
solução para os Governos Estaduais, para a recomposição dos seus caixas estaduais, com
a chamada Lei Kandir, a compensação das exportações, porque este mesmo Governo não
libera sequer, repito, 1 real para fazer frente a essa compensação.

Faço esse breve histórico, Sr. Presidente, porque a Comissão está tentando fazer o
que lhe compete. Ela age com seriedade, com competência, até com o esforço do Relator,
de V.Exa. e dos demais membros. Não podemos simplesmente votar a toque de caixa, sem
encontrar uma solução para o problema.

Ontem, buscou-se uma luz no fim do túnel: o corte de despesas. Devemos, sim,
fazer corte de despesas. Podemos cortar também as emendas, desde que haja um acordo
entre as bancadas, fazer cortes de investimentos de receitas superestimadas no
Congresso Nacional. Estamos aumentando a carga tributária e, conseqüentemente, as
despesas correntes e os gastos do Governo.

Precisamos ter responsabilidade com a Nação brasileira, sobretudo com as contas
públicas. Não podemos agir irresponsavelmente.

Faço este discurso para dizer que a Comissão de Orçamento está cumprindo o seu
dever. Quem não cumpriu o seu foi o Executivo. Ao mandar para esta Casa fajuta e mal
elaborada proposta de lei orçamentária, ele não se dá o trabalho de recompor as contas
públicas. Fica fazendo proselitismo político com o trabalhador, com o aposentado e com o
servidor público.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado
Wasny de Roure.

O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Sr. Presidente, peço a palavra para uma
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Sr. Presidente, solicitei a V.Exa. a

suspensão da reunião, porque não há quorum mínimo de Parlamentares, conforme
estabelece o art. 29 do Regimento Interno, que exige a presença de um sexto de
Senadores e de um sexto de Deputados.

Desde as 9 horas estamos aguardando que a Presidência do Colegiado resolva a
situação. A decisão foi tomada sem que se discutisse com os demais membros da



Comissão. Não vamos, portanto, admitir qualquer decisão sem prévio acordo entre os
Parlamentares.

Por esse motivo, peço a V.Exa. que tome uma decisão, senão apelarei para o art.
29 do Regimento Interno, cancelando definitivamente esta reunião por falta de quorum.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, peço a V.Exa. que a
minha inscrição seja respeitada, a exemplo do que ocorreu com os oradores anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado
Wasny de Roure.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, fico estarrecido ao ver que estamos praticamente no terceiro mês deste
ano de 2006 e o Congresso Nacional até agora não aprovou o Orçamento. Essa a primeira
autocrítica que o Congresso deve fazer sobre a falta de responsabilidade para votar o
Orçamento. Concordo com o colega Parlamentar que cobra a presença dos Srs.
Deputados. Muitos não comparecem às sessões na segunda-feira, e na quinta-feira, antes
do almoço, já estão com viagem marcada para os seus Estados. O povo que fique sem o
Orçamento. É esse o raciocínio. E querem ter autoridade para criticar. (Palmas.)

Sr. Presidente, ontem nos reunimos para tentar encontrar uma solução para a Lei
Kandir. O problema não é só da União. Os Estados também não têm feito o real repasse
previsto nessa lei e exigem que a União o faça.

Em relação ao servidor público, não falta apenas (falha na gravação), mas muito
mais do que isso. O Governo de Fernando Henrique Cardoso durou 8 anos. Inclusive,
Parlamentares que apoiaram esse Governo de 8 anos fazem cobranças, e não houve
reajustes para os servidores. (Palmas)

Quanto ao salário mínimo, o povo brasileiro não pode ficar refém de uma questão
meramente regimental e não ter reajuste — seja para o servidor público, seja para o
salário mínimo.

Tenho muitas críticas a fazer ao Governo que apoio. Mas, neste momento, tenho,
perante a Nação, a responsabilidade de oferecer ao povo brasileiro um orçamento. Não
será o Orçamento dos nossos sonhos, mas o Orçamento possível, diante de várias
iniciativas que redundarão em melhor qualidade de vida para a população.

Portanto, faço um apelo aos colegas Parlamentares para que a sessão seja mantida
e possamos encontrar uma solução para a questão da Lei Kandir. Aí, sim, antes de chegar
o final de semana, teremos votado o Orçamento.

Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao

Deputado Cláudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Congressistas, eminente Relator, Deputado Carlito Merss, primeiramente quero pautar
aqui uma premissa. É importante que fique claro, principalmente para a opinião pública,
que o Orçamento enviado pelo Executivo tinha um brutal furo. Não estava previsto o
reajuste dos servidores públicos, não estava previsto o aumento do salário mínimo, não
estava prevista a recomposição das perdas dos Estados exportadores, com a Lei Kandir,
como não estavam previstos os recursos para a área da saúde. Isso precisa ficar muito
claro para não acharem que o Parlamento emperra as ações do Executivo. Na verdade, a
nossa responsabilidade... Parece que o som não está saindo, Sr. Presidente. Peço a V.Exa.
que conserte o som, pois estou falando o mais alto possível.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Som, som, som...
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Nossa responsabilidade aqui é criticar

construtivamente. Ora, como podemos aprovar um Orçamento que não contempla o
reajuste do salário mínimo e nem o reajuste do funcionalismo?

Nós construímos essa solução. Como? Por meio do consenso e do diálogo.
Na reunião de ontem, na sala da Presidência, com os Líderes partidários, ficou

claro que, hoje, o Relator-Geral, Deputado Carlito Merss, apresentaria uma proposta no



sentido de consensualizar a parte do Orçamento que está faltando para que pudéssemos
debatê-lo e votá-lo.

Percebo que há Líderes partidários — não é o caso do PFL — que querem votar.
Para nós, ficou bem claro que chegamos a um consenso possível. Nós queremos votar,
mas não adianta ficar discutindo quem tem ou não razão. Se há restrições, se ainda não
há consenso formatado, temos de suspender a sessão por alguns instantes, ir até a sala
da Presidência, convocar os Líderes dos partidos e fazer com que o consenso prevaleça.
Não adianta ficarmos aqui discutindo horas a fio, sem chegarmos ao que o País
efetivamente precisa, que é a votação do Orçamento. Se V.Exa. colocá-lo em votação, vai
ser pedida verificação de quorum, a sessão vai cair e só retornaremos na terça-feira.

Para sermos pragmáticos e mais objetivos, Sr. Presidente, faço uma sugestão a
V.Exa. Há um pedido de verificação de quorum. Efetivamente, a maioria dos
Parlamentares que fazem parte da Comissão muitas vezes não comparece às reuniões.
Assim, não podemos deixar passar este momento em que existe a vontade, pelo menos da
maioria, de darmos ao País a peça orçamentária o quanto antes. Não vamos postergar a
decisão por mais uma semana.

Portanto, peço a todos que façam o entendimento, do qual estamos perto. Quanto
ao que falta, o Relator sugeriu: se não há consenso, vamos rediscutir a questão e
encontrar uma fórmula de consegui-lo. Mas não podemos entrar numa disputa que não
nos levará a lugar algum.

Reservo-me para discutir o mérito do Orçamento e como o Parlamento evoluiu
para dar ao País o que é preciso. Não concordamos em votar um orçamento em que não
estejam previstas as dotações orçamentárias necessárias para se fazerem investimentos
sem prejuízo ao custeio e muito menos com a irresponsabilidade do não-cumprimento da
Lei de Responsabilidade Fiscal.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que interfira mais uma vez no sentido de não
deixarmos cair a sessão, pois já estamos no mês de março. Não é bom passarmos mais
este mês sem votar o Orçamento.

Espero que haja entendimento. Essa é a única possibilidade que temos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado Cláudio

Cajado, desde janeiro passamos horas e horas discutindo a questão, da manhã até a
noite, e não chegamos ao entendimento. É perda de tempo tentar mais entendimento.
Vamos, então, discutir o problema na Comissão. (Palmas.)

Com a palavra o Deputado Darcísio Perondi.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Sr. Presidente, concordo plenamente

com V.Exa. O clima está propício ao acerto. Ontem, quase acertamos. Com certeza,
entrou a orientação da Ministra de ferro, Dilma Rousseff, e do Ministro interino da
Fazenda, Murilo Portugal, desmoralizando novamente o nosso gigante, Relator Carlito
Merss. Ontem, quase avançamos.

Os Secretários de Fazenda, mesmo com dificuldade, aceitaram, sim, coibir 200.
Então, há possibilidade. Informo ao Deputado Nelson Meurer que o Município de
Francisco Beltrão — não sei se é do seu Prefeito; tomara que sim — vai perder dinheiro, e
muito, se S.Exa. mantiver a posição intransigente quanto à Lei Kandir. Todos os
Municípios perderão. Devemos ter visão mais ampla, mais nacional, mais federativa e
serena.

Deputado Nelson Meurer, sei que V.Exa. é combativo, preparado. Acompanho-o há
mais de 11 anos nesta Casa. Por favor, em nome do seu Município e dos Municípios que o
elegem, revise sua posição.

Para encerrar, desejo saber a opinião do Sub-Relator, Deputado Claudio Cajado,
sobre a mudança que o Relator está fazendo no acordo firmado com o Deputado Gilmar,
com o CONAS, o CONASEMS, a Confederação das Santas Casas, o Conselho Nacional de
Saúde, de 1 bilhão e 100 milhões de reais — 1 bilhão de reais para média e alta
complexidade, 100 milhões de reais para medicação excepcional. Mas o Deputado Carlito
Merss está quebrando o acordo. Estou de acordo com os companheiros do PMDB que
desejam destinar 91 milhões de reais para a FUNASA, pois pode haver necessidade.



Tenho em mão a lista do Ministério da Saúde, Deputado Carlito Merss, mostrando que a
FUNASA teve 60% de aumento em saneamento básico, no Orçamento; 698% para
drenagem; e 127% para saneamento rural. Mas sempre é preciso que haja mais para a
saúde. Estou de acordo e creio que V.Exa. também esteja, Deputado Claudio Cajado.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Concede-me V.Exa. um aparte?
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Só um minuto, Deputado.
Mas não deve sair do acordo que o Movimento Nacional de Saúde fez com a

Comissão Mista de Orçamento, avalizado pelos Deputados Carlito Merss e Gilmar
Machado, em relação aos 91 milhões de reais para a FUNASA.

Se ontem e anteontem o Deputado arrumou tanto dinheiro para outras áreas,
pode arrumar mais 91 milhões de reais para a FUNASA, mas não para o acordo. Quando
o Orçamento for votado, se o acordo não for mantido no Congresso Nacional, pedirei
verificação de quorum. Esse não é o meu desejo, porque estou fechado com o Senador
Gilberto Mestrinho de que temos de votar já o Orçamento.

Concedo um aparte ao Deputado Cláudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, desejo apenas dizer que

não mudo a minha posição.
Posso afirmar que, se forem tirados os 100 milhões de reais dos medicamentos

excepcionais, o Ministério da Saúde não terá outra alternativa a não ser enviar crédito
suplementar, ou seja, crédito adicional extraordinário, porque faltará medicamentos
excepcionais.

O relatório, portanto, está preciso.
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Sr. Presidente, já começou a discussão,

apesar de eu haver pedido verificação de quorum e suspensão desta reunião.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - A sessão continua mesmo sem o quorum

exigido.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado, ainda estamos

discutindo o processo.
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Mas a sessão continua.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Estamos apenas ouvindo

opiniões diversas.
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Vamos atender ao pedido do Deputado

Claudio Cajado e suspender a reunião para discutirmos e chegarmos a um consenso.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Logo atenderemos a V.Exa.
Com a palavra Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Parlamentares, novamente apelo para todos os Líderes que se concretize o acordo a que
tentamos chegar. Tenho certeza de que o Relator está se esforçando para encontrarmos
uma saída.

Por isso, proponho ao Relator que leia e explique o Adendo nº 1, que equaciona
uma série de problemas, entre eles o da FUNASA. Devemos nos ater ao segundo ponto,
que responde à pergunta do Deputado Anivaldo Vale, relacionada à Lei Kandir.
Apresentaremos a proposta discutida ontem.

O corte de 25% é realmente inviável, porque nos leva ao grave problema das
universidades, do CNPq e de uma série de entidades. O Relator sabe disso, porque já fez
as contas.

Assim sendo, sugiro que façamos um corte linear, conforme foi proposto ontem
pelo Deputado João Leão, e baixemos o percentual para 11%, o que não ocasionará
grandes prejuízos para as bancadas.

Quando elevamos o valor da emenda individual, sabíamos que não haveria tanto
prejuízo para as bancadas. E ainda teríamos margem para, depois, fazer algum ajuste
com uma ou outra bancada que ficou com problema.



Algumas preocupações apresentadas pelo Senador Heráclito Fortes estão
respondidas no Adendo nº 1, que o Relator, Deputado Carlito Merss, deverá apresentar.

Enquanto chegamos ao entendimento, peço aos Líderes que dêem um voto de
confiança a esse processo. Desde já, adianto que não haverá grande corte. É correto não
termos esse corte nos Ministérios das Cidades e dos Transportes.

Faço esse apelo aos Líderes para que possamos tomar conhecimento dos Adendos
nºs 1 e 2.

O Adendo nº 1 equaciona as várias preocupações dos Parlamentares, tais como a
dos Senadores Sérgio Guerra e Heráclito Fortes sobre a FUNASA. Isso resolve parte do
problema. Quanto à segunda parte, precisamos fazer um corte para cumprir a Lei Kandir,
porque temos o compromisso de destinar 5,2 bilhões de reais para os Estados do
Nordeste. Com isso, elevaremos um pouquinho o valor das bancadas e reduziremos o das
Comissões, porque realmente não é possível cortar 25% dos Ministérios das Cidades, dos
Transportes e de outros.

Tinha outra proposta a fazer, mas tentarei trabalhar naquela apresentada pelos
Líderes.

É a sugestão que faço. Desde já peço o apoiamento dos companheiros. Entendo as
críticas feitas pelo Deputado Pauderney Avelino e por outros, mas é fundamental
votarmos o Orçamento.

Peço, portanto, ao Deputado Carlito Merss que proceda à leitura do Adendo nº 1,
que apresenta as propostas de resolução da FUNASA e outras. S.Exa. já está com o
adendo pronto.

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

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, trago ao conhecimento da
Comissão assunto abordado no Colégio de Líderes, que todos reputamos extremamente
grave. Ele merece profunda reflexão.

Peço especial atenção do Líder do Governo, pois a questão é tão séria quanto o fato
de o Executivo enviar para esta Casa proposta de aumento do salário mínimo de 321 reais
e depois aumentá-lo para 350 reais e passar o ônus para o Congresso Nacional; tão séria
quanto o fato de não mandar nenhum centavo para o aumento do servidor público,
responsabilizar o Congresso Nacional e iludir o povo; tão séria quanto o fato de não
destinar recursos para o anistiado, e o Congresso Nacional arcar com a responsabilidade.

Mais grave ainda, Sr. Presidente, foi o que ocorreu há 2 dias. Segundo matéria
publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, o Presidente da República estava disposto a
enviar para a Casa a alteração da LDO no seu art. 6º, jogando no duodécimo as despesas
de investimento e de inversões financeiras. Se essa matéria for materializada hoje, isso
significará, em outras palavras, profunda desconsideração e desrespeito, jamais vistos na
história deste País, ao Presidente da Comissão de Orçamento, ao Relator, à Mesa e a
todos aqueles que a compõem.

Faço questão de deixar registrado que o Governo, no dia 8 de março, deu entrada
à Mensagem nº 129, de 2006, sob o nº 017, que altera o art. 74 da LDO, que dispõe sobre
as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária e dá outras providências. O PLN é o
nº 1 e altera o seu art. 74 — Investimento e Inversões Financeiras. Quer dizer que não se
precisa mais do Congresso Nacional.

Não houve reajuste para o servidor público, porque o Governo não mandou para
cá a proposta. Hoje temos impacto jamais visto de um orçamento de 14,5 bilhões de reais
para investimento. O Congresso Nacional está tendo de injetar quase 9 bilhões de reais a
mais em emendas parlamentares, de bancada e de Comissão.

Por isso, chamo a todos para refletirem. A proposta do Líder Gilmar Machado não
tem apego. Admitimos a leitura do Adendo nº 1, desde que represente o resgate do
compromisso com Estados e Municípios brasileiros. Se não houver tal compromisso, os
Estados e as Prefeituras não terão como pagar o salário mínimo de 350 reais. Não
podemos trabalhar à luz da falácia.



Se o Adendo nº 1 contemplar a Lei Kandir e der a ela prioridade, estamos
dispostos a discutir e votar o Orçamento. Talvez até abramos mão de alguns destaques.
Do contrário, se não contemplá-la de imediato, em face do resgate do compromisso
assumido — não a portas fechadas, mas por todos os Líderes e a Mesa Diretora da
Comissão —, não nos dispomos a ouvir leitura de relatório, de adendo, de nada que não
disser respeito ao cumprimento do acordo feito nesta Comissão para dar aos Estados e
Municípios condição de sobrevivência, por meio da Lei Kandir.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A Câmara deu início à Ordem

do Dia, e há pedido do Deputado Nelson Meurer de suspensão da reunião.
Antes, porém, devo informar que foram expostas todas as dificuldades que

estamos enfrentando para chegar a um acordo e aprovar o Orçamento.
As falhas na Mensagem do Executivo são conhecidas. Não veio para cá dotação

para o aumento do salário mínimo, nem para o aumento do funcionalismo público, nem
para vários segmentos, além de obrigações do Governo, tais como a Lei Kandir. No
entanto, o volume de emendas apresentada por nós, Parlamentares, e pelas Comissões
quase supera o valor dos investimentos do Governo. Estamos com volume de emendas de
mais de 10 bilhões e 700 milhões de reais, o que torna impraticável a execução
orçamentária. Teria de haver extraordinária elevação da receita, inclusive com prejuízo
para a sociedade como um todo, o que ocasionaria aumento de impostos. Não se faz
milagre.

Dessa forma, em nome de todos os interessados, faço um apelo às Lideranças para
que cheguemos ao consenso. Não faremos mais reuniões na Presidência. Elas terão de ser
públicas, para que todos saibam o que está sendo discutido, os acordos que estão sendo
feitos. Ontem — temos nos reunido todos os dias, de manhã até a noite — foram
levantadas 4 hipóteses. Na Comissão ficou estabelecido que o Relator e a sua Assessoria
iriam analisar as hipóteses. Aquelas que fossem mais pertinentes ao interesse geral
seriam aprovadas. Ficou ainda estabelecida a participação dos Líderes que desejassem
acompanhar os trabalhos da Comissão, do Relator-Geral, com a Assessoria.

No entanto, alguns Líderes não aceitam o resultado, já que se pretende
legitimamente — não estou condenando ninguém — aplicar recursos acima das
possibilidades. Mas não temos recursos para tanto, já que é fundamental para nós
aumentar o salário mínimo e o salário dos servidores públicos, além de reajustar a tabela
do Imposto de Renda e incluir a Lei Kandir.

Esses itens são fundamentais, e o não-atendimento deles prejudica terrivelmente o
País. Todos sabem que os servidores estão há anos sem digno reajuste. Todos sabem que
o salário mínimo precisa ser corrigido, porque é uma forma de redistribuição de renda e
de melhoria do consumo público. (Palmas.)

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, quero fazer um
questionamento ao Relator.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, antes de V.Exa. suspender a
sessão, eu gostaria de falar. Pedi a palavra pela ordem há muito tempo.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Estamos pedindo a palavra pela ordem
desde cedo.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra para uma
questão de ordem.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela Liderança.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, preciso fazer um

questionamento ao Relator.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela Liderança.

Estou inscrito.



O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - É a minha vez. Eu estou inscrito,
Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, também estou inscrito.
Desejo fazer um questionamento ao Relator.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Um momento, porque eu
ainda estou falando.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Temos o prazer de aguardar que V.Exa. termine
suas sábias palavras, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O apelo que faço à Comissão e
às Lideranças é no sentido de nós encontrarmos um caminho. Essa é a saída. Não
adianta mais sentarmos naquela grande mesa da Presidência, fazermos sugestões, e no
final ninguém aceitar nada.

Precisamos discutir e chegar a um consenso, pois temos de aprovar o Orçamento.
Essa é a minha disposição. Se ele não for aprovado até o fim do mês, vou renunciar ao
meu cargo, passá-lo ao Vice-Presidente, e fim de papo. Digo isso porque vejo que não há
como reunir pontos de vista em comuns.

Temos de cuidar do interesse público, daquilo que nossa obrigação, ou seja,
elaborar o Orçamento, apesar de ele ter vindo para cá com erros.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Nós vamos sair junto com V.Exa.,
Presidente.

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, V.Exa. é o nosso
maior Líder, além de ser o Presidente. Se V.Exa. deixar a Comissão, seguirei seus passos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O problema se resume no fato
de termos de aprovar o Orçamento, já que estamos em março e temos prazo para enviá-lo
ao Plenário do Congresso Nacional. Ele deverá ir ainda para sanção. Depois, haverá
eleição e não teremos o Orçamento.

Estamos brigando aqui para não cortar isso ou aquilo, e a partir de junho
ninguém poderá liberar mais nada. Essa é a realidade. Estamos discutindo o sexo dos
anjos. Devemos, portanto, encontrar uma solução e votar o Orçamento.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, desejo fazer um

questionamento ao Relator.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, pedi a palavra pela Liderança.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu estou com a palavra, Deputado João

Leão.
Sr. Presidente, primeiramente digo ao Relator que desejamos votar o Orçamento. O

acordo feito por esta Comissão tinha por objetivo dar celeridade ao processo.
Concedíamos aqui prazos de publicação, fazíamos entendimentos, a fim de apressar a
votação. Antes, quando eu era Líder do Governo nesta Comissão, acordávamos com a
Oposição votações nominais, como a do salário mínimo, a do superávit, e junto com a
base votávamos.

O Governo não deseja votar o Orçamento. Não podemos fazer de conta que não
estamos vendo que ele quer ficar na base da medida provisória, porque, quando se votar o
Orçamento, haverá pressões para a execução orçamentária, que o Governo não quer
fazer.

Ora, se o Governo quisesse aprovar o Orçamento, já teria trazido para cá a sua
base. Vamos parar com o faz-de-conta. Os servidores públicos que aqui estão deveriam ir
à porta do Palácio do Planalto pedir que fosse baixada medida provisória de 5 bilhões de
reais. Assim, resolveriam o seu problema. (Palmas). Esse é o caminho mais curto para os
senhores. Batam à porta do Palácio do Planalto e peçam uma medida provisória para
resolver o problema, até porque é inconstitucional o Congresso Nacional imprimir no
Orçamento despesa continuada.



O Presidente Lula disse que não admitiria a emenda do Relator, por entender que
o servidor merece o aumento. Todos nós também entendemos, mas estamos cometendo
uma ilegalidade para resolver um problema que o Planalto não quer resolver.

Faço o seguinte questionamento ao Sr. Relator, Deputado Carlito Merss: a Ordem
do Dia está aprovando emenda de 350 milhões de reais para a Operação Tapa-Buraco;
outra de 260 milhões de reais, que será votada em seguida; e outras que somam mais de
1 bilhão de reais. Na medida provisória de 350 milhões de reais não está dito de onde será
retirado o dinheiro. Estamos executando o Orçamento de 2006. Assim sendo, pergunto a
S.Exa. de onde sairão os recursos? Que cancelamentos o Governo fará na proposta
relatada por S.Exa. para saldar mais de 1 bilhão de reais aprovados na medida
provisória? Estamos brigando aqui por causa de 1 bilhão de reais da Lei Kandir, que
cortará um pouco de cada emenda. Mas a quantia de 1 bilhão de reais de medida
provisória será cortada de onde? Certamente, o Governo vai tirá-la da nossa peça
orçamentária, das nossas emendas. Não se iludam, senhores. Vamos parar de fazer o jogo
do Governo e votar o Orçamento. Será melhor para nós, já que o Orçamento foi mal
elaborado pelo Ministro do Planejamento, pelo Governo, que não contemplou a Lei Kandir
nem o salário mínimo, que manda o servidor para cá. O lugar dele é na porta do Palácio
do Planalto, porque o Governo não mandou para esta Casa o aumento dos servidores.
Daqui a pouco Lula vai querer faturar na campanha o aumento do servidor que ele não
mandou para o Congresso Nacional.

Sr. Presidente, Senador Gilberto Mestrinho, V.Exa. já presidiu por 3 vezes esta
Comissão e sabe muito bem que, quando o Governo resolver fazer o rolo compressor, vai
pôr a maioria aqui dentro e votar. O Governo não deseja votar, pois tem a ilusão de que,
assim, terá de decidir as aplicações. E é verdade. Enquanto não votamos, o Governo faz a
medida provisória que quer, na área que quer, e a executa como quer.

Sras. e Srs. Parlamentares, deixem de defender valores no Orçamento que serão
contingenciados daqui a 30 dias. Estamos aqui aprovando 20 bilhões de reais a mais,
enquanto a caneta do Governo vai contingenciar esse valor no dia seguinte em que o
aprovarmos. O Congresso Nacional deve mostrar à opinião pública o seu desejo de votar o
Orçamento. Quem não quer votar é o Governo. Por isso, ele concorda num dia e discorda
no outro; num dia fecha o acordo, no outro volta trás, com o intuito de deixar mal o
Parlamento.

Vamos ao plenário votar o Orçamento. Depois vemos como se pode fazer a
execução orçamentária. Chega de fazer aqui o jogo do Palácio.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra a Deputada
Rose de Freitas.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, além de externar a
posição do PMDB, desejo ressaltar que ouvi aqui afirmação muito injusta do PT sobre a
falta de trabalho desta Comissão. Pessoalmente, na condição de Parlamentar, não admito
que isso seja dito de maneira alguma. O Presidente, o Relator e os Líderes, tanto os
Deputados Gilmar Machado quanto o João Leão, não faltaram em hora nenhuma. Se a
bancada não estava aqui para fazer o cenário que permite — desculpem-me a expressão
— discursos demagógicos dessa natureza, estávamos trancados durante 6, 7 horas numa
sala, procurando solução para os problemas do Orçamento. Não quero mais ouvir essa
demagogia.

Nosso partido trabalhou, e trabalha, muito. Além disso — o Relator é nossa
testemunha —, trouxemos solução para as dificuldades do Orçamento causadas pela
irresponsabilidade do Governo. Permita-me, Deputado Gilmar Machado, fazer essa
afirmação. O Governo lança na Mensagem do Executivo salário de 321 reais e anuncia
para a Nação salário de 350 reais, pedindo-nos para conseguirmos recursos.

Não são só essas questões. Há também o problema do Imposto de Renda e da Lei
Kandir. Temos de enfrentá-lo agora.

Eu não ouvi, Sr. Presidente, qualquer palavra que pudesse ser interpretada como
intenção de afastá-lo desta Presidência. Precisamos de V.Exa., que é um homem de luta,
assim como aqui há uma mulher de luta e uma bancada de luta.



Não temos uma solução para esse problema. Permita-me, Deputado Nelson
Meurer, dizer ao Deputado Carlito Merss o seguinte: V.Exa. fez um relatório democrático,
ouviu a todos, a qualquer hora e de todas as formas. Mas é o momento de V.Exa. ouvir o
Plenário desta Comissão. Pare de ouvir o Governo, que não nos traz solução e nos deixa
na mão a cada momento. Se apresentamos a solução de corte de 1% do Orçamento,
recebemos a seguinte resposta: “Não pode”. Não queremos mexer em salário mínimo e em
aumento de servidor. Pelo contrário, estamos buscando recursos para tal.

O PMDB deseja votar o Orçamento, mas não porque o Deputado do PT diz que
aqui não comparecemos. Mesmo que S.Exa. não compareça às reuniões, aqui estamos
todos os dias, de segunda-feira a sexta-feira — inclusive quando é convocada reunião
para as sextas-feiras à tarde.

Deputado Carlito Merss, é hora de solução. Não tem mais telefonema de Londres,
da Exma. Sra. Dilma. Agora somos nós. V.Exa. tem de entender isso e fazer concessões
em seu relatório para chegarmos ao consenso. O acordo a que chegamos é o de votar o
Orçamento da União, ao contrário de muitos.

Sr. Presidente, aproveito ainda para pedir a V.Exa. que convide a todos a fazerem
um esforço concentrado. Vamos nos reunir dentro de uma sala e varar a madrugada para
encontrarmos uma solução para o problema.

Concordamos que seja feita a leitura do relatório, desde que nele estejam explícitos
os acordos feitos na Lei Kandir e com a bancada, a fim de atender às demandas
apresentadas.

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

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados e Senadores, concordo em gênero e número com as palavras da companheira
Rose de Freitas.

Ontem, na presença desta Presidência e do Relator Carlito Merss, foi traçada uma
agenda com 3 opções para análise da Consultoria da Casa, pelos técnicos da Comissão de
Orçamento. Estava marcada reunião para hoje, às 9h30min, à qual compareci,
juntamente com vários companheiros, e não se chegou a nenhuma solução. Para
surpresa nossa, estava se iniciando a reunião desta Comissão de Orçamento.

Estou de acordo com o reajuste dos servidores, com a recomposição dos valores,
provocada pelo corte da FUNASA, com o Imposto de Renda, com a Lei Kandir, mas não
podemos ser novamente subservientes ao Governo e admitir o corte de 15% das emendas
de bancadas e, agora, de 25% das emendas das Comissões, o que certamente atingirá o
Ministério dos Transportes, que pertence ao nosso partido.

O PL não está de acordo com essa situação. Por isso, iremos obstruir a votação.
Peço aos companheiros que sigam essa decisão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Informo aos Deputados que
está havendo votação nominal no plenário da Câmara. V.Exas. podem fazer rodízio para ir
votar.

Com a palavra o Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,

parece que está havendo algo nesta Comissão, já que não estamos nos entendendo.
Dizer que o Governo não deseja aprovar o Orçamento é pura balela. Que Governo

não deseja ter seu Orçamento aprovado? Não entendo isso.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado João Leão está

com a palavra. Peço a V.Exas. que o respeitem.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Todo e qualquer Governo deseja ter o seu

Orçamento aprovado para concretizar suas metas. Estamos em um ano eleitoral, em que
se acirram as disputas, inclusive nesta Comissão. É óbvio, isso faz parte do ser humano.
Foi dito agora há pouco que o Governo não aprova o Orçamento porque não coloca aqui
sua bancada para passar por cima da Oposição.

A Oposição quer que passemos por cima dela. Enquanto eu for Líder do Governo
nesta Comissão, não permitirei que isso ocorra.



Há 12 anos participo desta Comissão. Todos me conhecem e sabem que eu sou
um homem de diálogo. O Deputado Gilmar Machado, assim como o Senador Fernando
Bezerra, também o são. V.Exa., Presidente Gilberto Mestrinho, tem sido um homem do
diálogo nesta Comissão, e certamente chegaremos ao consenso.

Temos certeza de que resolveremos o problema da Lei Kandir. Ainda temos
algumas divergências quanto à maneira de realizaremos o corte. Mas há solução para tal.

Meu caro Presidente, o Deputado Osvaldo Coelho deseja resolver o problema da
irrigação no Rio São Francisco. Estou convicto de que chegaremos ao consenso sobre esse
assunto. Há uma série de problemas nos Estados. Por exemplo, no Paraná e também no
Ministério dos Transportes, no Ministério do Turismo, no Ministério das Cidades. Há
ainda a questão dos servidores do Tribunal de Contas da União. Todos esses problemas
são pequenos, se comparados com o da Lei Kandir, que já está equacionado.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Então me dê o Adendo nº 1, item 1 da Lei
Kandir...

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Como estamos na Ordem do Dia, sugiro que nos
desloquemos ao plenário para votar. Enquanto isso, pode-se começar a leitura do
relatório.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Estou ouvindo essa conversa há muito
tempo.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Resolveremos todos os problemas com calma e
chegaremos ao consenso. Peço que seja feita a leitura do relatório e dos seus adendos e
que partamos para o parecer final. Essa é a nossa posição.

Encareço aos companheiros da Comissão que acatem a minha sugestão. Depois
resolveremos o outro problema — qual seja, a maneira como realizar o corte.

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

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, já
estamos esgotando a paciência dos membros da Comissão com a permanente protelação
da Lei Kandir, sobretudo, e dos outros itens, como o reajuste do funcionalismo. Tudo isso
já está mais ou menos equacionado. A única divergência é esta: onde serão retirados os
recursos? Até porque, Sr. Presidente — corroboro com as palavras de V.Exa. —, não é
admissível tentar manter 10,7 bilhões de reais de emendas parlamentares e de Comissão
contra um Orçamento da União de 14,7 bilhões de reais. É como se estivéssemos
modificando 70% do Orçamento. Por mais boa vontade que tenhamos em atender a todos
os pedidos, inclusive os que vêm do Governo, não podemos extrapolar o nosso papel. A
nossa responsabilidade é esse limite.

Devemos, portanto, fazer um pequeno ajuste. Peço ao Deputado João Leão que
pelo menos deixe o Presidente prestar atenção.

Ontem nós discutimos várias alternativas, e todas elas são possíveis.
Evidentemente, é impraticável a alternativa de 1% linear, porque algumas fontes não
podem ser cortadas. Elas não servem para a Lei Kandir. Só podemos tratar de recursos
ordinários do Tesouro. Logo, não temos como trabalhar dessa forma.

Deve haver realmente corte nas emendas de bancada e de Comissões. Não vamos
entrar no detalhe da discussão da validade dessas emendas. Poderemos gerar outra
discussão em momento oportuno, inclusive com o Ministério das Cidades. O importante
agora é que o Congresso Nacional dê pelo menos demonstração a esta Comissão. Eu, por
exemplo, não assino relatório nenhum. Inclusive, digo ao Relator, Deputado Carlito
Merss, que não assino relatório nenhum que suplemente receita a mais. Sustentamos a
discussão dos 15,2 bilhões de reais, que é viável. E o Governo também não venha dizer
depois que terá de contingenciar recursos por causa disso. Nos últimos 4 anos, todas as
suplementações feitas para reestimativa de receita foram superadas largamente pela
arrecadação da União, no último ano, especificamente: 9 bilhões e 98 milhões de reais.
Ou seja, é muito dinheiro para o Governo contingenciar.

Agora, o Governo tem o seu partido e a sua base de apoio. Ficam o PFL e o PSDB,
às vezes, sentados para tentar dar solução ao problema. Eu já cheguei ao limite.



Discutimos alternativas. Uns as aceitam e outros não. Desse modo, não sairemos dessa
discussão.

Cabe ao Relator avocar para si essa responsabilidade e colocar o seu relatório em
votação. Estamos tentando ajudar. Não estamos, de maneira alguma, obstruindo ou
dificultando os trabalhos da Comissão. O que estamos sustentando — eu e o Deputado
Anivaldo Vale, particularmente, e outros companheiros — é aquele acordo firmado com o
Relator no sentido de incluir aqueles 5,2 milhões de reais da Lei Kandir no Orçamento.
Temos folga suficiente para isso. Como foi dito pelo Presidente, estamos aqui discutindo o
sexo dos anjos. Num Orçamento desse tamanho, o Governo executará 60%. Logo,
sobrarão mais de 40% de dotação. Estamos discutindo algo que não será realizado.
Alguém, em sã consciência, pode admitir que qualquer Governo liberará para o Congresso
Nacional 10,7 bilhões de reais de emendas? Só mesmo se for um Governo irresponsável.

Sugiro que esqueçamos as diferenças pessoais e nos sentemos para chegar ao
consenso. O Deputado Gilmar Machado e os Parlamentares do PP, do PL podem
encontrar uma solução. Isso é fácil tecnicamente. Mas ela tem de ser plausível. Vamos
admitir que reestimar receita é desmoralizar ainda mais nossa atividade. Eu, por
exemplo, não me proponho a isso. Não assino relatório de receita que vá aditar mais
reestimativa de receita, porque não é necessário. As pessoas que têm o mínimo
conhecimento do assunto — e todos aqui têm largo conhecimento da matéria — sabem
que não será executada.

Na verdade, essa discussão não é própria. Ela está desfocada e não nos levará a
caminho algum, a não ser defender posições pessoais.

Se o Governo tem má vontade de votar é porque há base suficiente nesta Comissão
para o Relator apresentar o seu relatório. Se o Relator não consegue fechar o relatório,
com as alternativas que oferecemos, de corte... Inclusive no Orçamento da União, que não
vai ser executado. Alocam 450 milhões, 600 milhões e dizem que vão executar, num ano
eleitoral como este, a partir de abril, maio, o que é impraticável. Rodamos o tempo todo
fazendo o jogo do Governo, que está também, de certa forma, editando medidas
provisórias para executar o seu Orçamento confortavelmente. Várias notícias informam
que o Governo só precisa do Orçamento em junho.

Queremos votar, sim. Queremos ajudar na votação, mas o Governo também tem
de articular melhor sua base. Ele deve sentar-se com os Líderes da base e fechar questão
sobre o Orçamento, se quiser votar. Deve mostrar aos servidores que aqui estão que quer
efetivamente votar, em vez de ficar somente nessa conversa de dizer que depende do
Congresso Nacional. O Governo tem base e vota quando que quer — ele vai para plenário,
atropela a votação e vota o que quer.

Solicito a V.Exa., Sr. Presidente, que pelo menos converse com a base do Governo
e articule essa questão, de forma que possamos votar o Orçamento o mais rápido
possível.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado
Rafael Guerra.

O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente, para que as coisas fiquem
bem claras, vou fazer alguns esclarecimentos.

Em primeiro lugar, reconheço os esforços de V.Exa., do Deputado João Leão, do
Deputado Gilmar Machado e do Relator para que cheguemos a bom termo na votação do
Orçamento. Mas verificamos que a base do Governo não está presente. Poucos Deputados
estão aqui, numa clara demonstração de que o Governo não tem pressa em votar o
Orçamento. Estamos com medida provisória de 250 milhões para o Ministério do Esporte.
É assim que o Governo vai levando. Ele não tem interesse em votar o Orçamento.

Esse registro precisa ser feito, porque não se pode falar ao microfone para receber
palmas e enganar o povo. V.Exa. sabe muito bem que a grande maioria dos relatórios
setoriais foi votada com a concordância da Oposição para agilizar o processo do
Orçamento, para não sermos acusados de nenhum tipo de obstrução. Não podemos
aceitar essa pecha. O Governo, se quiser votar, deve colocar seus Parlamentares no
plenário, Deputados e Senadores. Quando quer, ele faz isso.



Em segundo lugar, Sr. Presidente, não podemos aceitar mudanças de última hora
no orçamento da saúde. Foram feitos os acordos, os acréscimos que foram observados
pelo Relator. Faltaram 300 milhões, mas houve reestimativa da variação nominal do PIB,
e aceitamos a ponderação do Relator. Agora, mudanças de última hora em 200 milhões
para alterar a distribuição dos recursos do Ministério não têm a anuência da Frente
Parlamentar da Saúde nem do Ministério da Saúde. São mudanças contrárias às
intenções do Ministério da Saúde.

Faço este registro porque estamos falando muito da Lei Kandir. O volume de
dinheiro é maior. É extremamente importante, porque os Estados não podem ser
apenados dessa forma. A questão da saúde precisa ser resolvida para que possamos dar
andamento à votação e à aprovação do Orçamento.

Hoje, os Líderes do Governo, num esforço isolado que estão fazendo, porque não
têm apoio dos companheiros da base, pedem a leitura do parecer do Relator. Já fizemos
isso em outras oportunidades, permitindo a leituras de relatórios setoriais inteiros para
ajudá-los. Mas agora é hora de resolver os problemas e colocar os Parlamentares da base
do Governo na Comissão de Orçamento para defender e aprovar o Orçamento.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado

Jovair Arantes.
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Sr. Presidente, a Ordem do Dia já se

iniciou, mas a reunião continua.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Estou apenas adiantando o

entendimento.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, quero somar a tudo o que

foi dito a necessidade que temos de votar o Orçamento. A grande briga de muitos
Parlamentares é em relação ao atendimento das emendas parlamentares e dos Estados.
Cada Deputado tem interesse na construção de obras e no atendimento da comunidade
que representa. Quanto mais tempo demorarmos para votar o Orçamento, menor será a
nossa possibilidade de atendimento para este ano. Hoje é dia 9. Na melhor das hipóteses,
até dia 15 estaremos com tudo pronto para enviar à Presidência da República. Serão
necessários mais 15 dias para ele ser sancionado e mais 15 dias para ser contingenciado.
Perderíamos 45 dias, além do previsto. Este ano teremos apenas os meses de abril, que já
está bem próximo, maio e junho para operacionalizar qualquer possibilidade do
Orçamento, principalmente quanto ao atendimento de emendas parlamentares. Se até o
final do mês de maio não estiver empenhada a emenda do Parlamentar e não for paga a
primeira parcela de serviço medido, pelo menos, não haverá nenhum atendimento este
ano.

A aprovação do Orçamento deve ser feita urgentemente, sob pena de os
Parlamentares serem apenados. O Governo não o será, porque hoje mesmo editou o PL nº
001, de aumento de duodécimo. Ou seja, poderá continuar a trabalhar à vontade com o
orçamento que quiser. Os apenados serão sistematicamente, repito, os Deputados e os
Prefeitos, que dependem dos Deputados para administrar e realizar quaisquer obras nos
seus Municípios.

Chamo a atenção da Comissão para a seguinte situação: ou aprovamos
imediatamente o Orçamento para tentar salvar pelo menos um pouco das emendas de
atendimento dos Parlamentares, ou praticamente será matéria nula a aprovação do
Orçamento após o dia 30 deste mês. Na toada em que estamos, convenhamos, ele não
será aprovado neste mês, muito menos no mês que vem.

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

O SR. DEPUTADO DOMICIANO CABRAL - Sr. Presidente, solicito a V.Exa., tão
logo seja possível o retorno da Comissão, que coloque em votação os avisos que já têm
acordo de Liderança. O Aviso nº 8 prejudica a Paraíba, que depende do início de uma
obra, apesar do parecer favorável do nobre Relator João Leão. A Paraíba, repito, está
sendo prejudicada devido a esse impasse que está ocorrendo na Comissão de Orçamento.



Devo dizer ao Relator, tão logo seja aberta a discussão do seu relatório, que a
Paraíba realmente tem alguns ajustes a fazer. Confio em S.Exa., que disse que haverá
atendimento, dentro do possível, para que essas distorções da Paraíba sejam sanadas.

Na condição de coordenador da bancada, fiquei em situação muito difícil diante do
recurso disponível para ser distribuído entre as emendas de bancada do Estado. Mas
depois apareceu outro número, que não correspondeu ao que me foi informado. Fiquei em
situação difícil, mas já dei ciência do fato ao Relator. Acredito em S.Exa., quando diz que
fará as devidas correções.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, associo-me às

palavras do Deputado Domiciano Cabral.
Informo que, quando se iniciarem as votações das matérias na Comissão, pedirei

inversão de pauta para o item nº 8.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tão logo reiniciemos a sessão,

nobres Deputados. Agora estamos numa discussão informal.
Com a palavra o Deputado Babá.
O SR. DEPUTADO BABÁ - Sr. Presidente, estou aqui em nome do Partido

Socialismo e Liberdade, mas ainda não temos representante nesta Comissão. Viemos
discutir o Orçamento da forma como vemos a política econômica. Os servidores públicos
federais que estão aqui, representados pela CONDISEF, ANDES, FASUBRA e vários
sindicatos, vêm da luta do ano anterior, quando fizeram greves.

Na ocasião, foram feitas negociações com o Governo. Deveria constar do
Orçamento o valor correspondente, não apenas para garantir as negociações realizadas,
mas também para conceder aumento real aos servidores públicos federais,
principalmente os que estão na base da CONDISEF, que já não agüentam mais o arrocho
salarial de tantos anos.

Durante a discussão, percebemos que os Deputados tentam tirar um pouquinho
da saúde, da educação ou das emendas parlamentares. Na verdade, o Orçamento não
ataca o principal problema do Brasil, que são os juros da dívida pública. Temos de onde
tirar, mas o problema é que o Governo não se confronta com os banqueiros, com o capital
financeiro. Como diz o Presidente da CNBB, este País se transformou no paraíso dos
banqueiros internacionais para o capital financeiro.

A reivindicação dos servidores públicos, apenas para cumprir os acordos, seria em
torno de 6 bilhões de reais, o que não é nada em relação ao todo do Orçamento. Mesmo
assim o Governo alocou apenas um bilhão e meio de reais. Agora sinaliza com 5 bilhões,
mas parte dessa quantia vai ser destinada para concursos. Evidentemente, sobram cerca
de 3 bilhões para as negociações. Esse valor que não vai garantir nem as negociações que
foram feitas, muito menos ganho real na reposição salarial dos servidores.

Queremos apontar um caminho que consideramos fácil para um Presidente que
decidir confrontar-se com o capital financeiro. Estão destinados em torno de 178 bilhões
de reais no Orçamento de 2006 apenas para pagamento de juros, o que é indecente,
porque o valor destinado a investimento global no País, no Orçamento, não subiu nada. É
de 21 bilhões a proposta do Governo. Ao se chegar ao final do ano... Como ocorreu no ano
passado, dos 22 bilhões votados no Orçamento, o Governo gastou apenas 6 bilhões para
investimento no País. É essa a discussão que se trava e que se alonga.

O Governo, neste momento, está boicotando, inclusive, a aprovação do Orçamento,
porque prefere a liberação de duodécimos para garantir a sua política. Governa-se por
meio de medidas provisórias — é editada uma atrás da outra. Entendemos que não há
saída.

Registramos aqui o posicionamento do Partido Socialismo e Liberdade. Saídas
existem. O problema é que o Governo não se confronta com o grande capital. Este, sim,
retira dinheiro da saúde, da educação e da reforma agrária. Os sem-terra ocupam terras
de norte a sul do País, porque seus problemas não são resolvidos, assim como os dos
pequenos agricultores.



As verbas da educação e da saúde também são cerceadas. No caso dos servidores
públicos, há condição de resolver o problema. Bastam apenas 6 bilhões. Tem de ser
garantido aumento digno aos servidores em 2006, além do cumprimento dos acordos que
foram firmados. E nem isso o Governo quer cumprir.

Em relação ao capital financeiro, Sr. Presidente, não deixam de pagar um centavo.
O Governo Lula pagou 400 bilhões de juros, em 3 anos. Obviamente, isso significa a
entrega da nossa economia ao grande capital financeiro, em detrimento de 700 mil
funcionários públicos federais e do restante da população brasileira.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao

Deputado Zé Geraldo.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ouvi há

alguns minutos que a nossa Oposição boicota a votação do Orçamento. Este deveria ter
sido votado no final do ano, e a votação ficou para depois do Carnaval. Daqui a alguns
dias vamos ter a Copa do Mundo, e o dinheiro do Orçamento não será empenhado para
ser gasto.

Quando os Prefeitos chegam aos Ministérios para buscar recursos que ficaram em
Restos a Pagar — convênios já empenhados —, ouvem de todos os Ministros: “Estamos
esperando votarem o Orçamento”. O Governo já acordou em 3 bilhões e 400 milhões para
a compensação da Lei Kandir, e a Oposição pede 5. Portanto, é demais ouvir que o
Governo boicota a votação do Orçamento. Ninguém tem mais interesse em ver o
Orçamento votado do que o Governo, porque precisa implementar as políticas, os
assentamentos do País que foram criados na Amazônia, no Estado do Pará.

Visitei recentemente a região oeste do Pará, onde centenas de famílias esperam a
aprovação do Orçamento para a demarcação fundiária, para a abertura de estradas, para
a liberação de recursos de habitação, para a implementação da reforma agrária no Brasil.

O Deputado Babá afirma que o problema é que não rompemos com o capital
internacional. Não estamos gastando nem o dinheiro disponível que já temos. No ano
passado, das 143 Prefeituras do Pará, apenas cerca de 15 conseguiram receber recursos,
porque a maioria estava inadimplente e os recursos todos ficaram em Restos a Pagar.

Temos o desafio de gastar 2 Orçamentos: o do ano passado, que não foi gasto, e o
deste ano. E ainda estamos, no mês de março, discutindo a aprovação do Orçamento. Ele
deveria ter sido aprovado no final do ano passado.

Isso é um crime, Sr. Presidente, e não pode ocorrer mais. O País está parando. A
reforma agrária não ocorre porque o Orçamento não é aprovado. O dinheiro deveria ser
liberado para assentamentos, estradas, demarcação fundiária, habitação e crédito. E a
Oposição, que já conseguiu 3 bilhões e 400 milhões de compensação da Lei Kandir — não
foi este Governo que a criou, mas o Governo passado, para aumentar a exportação, que
não aumentou coisa nenhuma —, acha que é pouco.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Presidente da Câmara dos
Deputados comunicou pela segunda vez que está havendo votação nominal no plenário.
Portanto, suspendo a sessão até as 14h30min.

As inscrições valerão para as14h30min.
Está suspensa a reunião.
(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Havendo número regimental,
declaro reiniciada a 1ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das
matérias constantes das Pautas nºs 1, 2, 3 e 4, de 2006.

Há expediente.
Solicito ao Deputado Anivaldo Vale que faça a sua leitura.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Expediente
Correspondência interna recebida:



1 - Ofício nº 40, de 15 de fevereiro, do Deputado Ricardo Barros, encaminhando
ofício do Prefeito de Maringá que solicita a aprovação de emenda de Relator, objetivando
desenvolver esporte e lazer na Região Sul;

2 - Ofício nº 33, de 14 de fevereiro, do Deputado Darcísio Perondi, encaminhando
solicitação da ANIP;

3 - Ofício nº 119, de 16 de fevereiro, do Senador Mozarildo Cavalcanti, solicitando
maior alocação de recursos para conclusão das obras de pavimentação da BR-432, no
Estado de Roraima;

4 - Ofício nº 6-G, de 16 de fevereiro, da Chefe de Gabinete da Presidência do
Senado Federal, Marta Lyra Nascimento, encaminhando documento do Ministro de
Estado das Relações Exteriores que solicita apoio junto ao Relator-Geral para  projeto de
implantação de sistema moderno de passaportes.

Expedientes encaminhando justificativa de falta às reuniões da Comissão:
1 - Ofícios nºs 34 e 38, de 21 de fevereiro e 7 de março, respectivamente, da

Senadora Heloísa Helena, justificando ausência nos dias 21 de fevereiro e 7 de março.
Expediente indicando membro para o Comitê de Avaliação das Informações

enviadas pelo Tribunal de Contas da União:
1 - Ofício nº 10, de 15 de fevereiro, do Relator-Geral, Deputado Carlito Merss,

indicando o Deputado Arnon Bezerra em substituição à Deputada Elaine Costa;
2 - Ofício nº 55, de 16 de fevereiro, encaminhado pelo Presidente do Senado

Federal, Senador Renan Calheiros, informando o término do prazo para interposição de
recurso ao seguinte projeto de decreto legislativo: Projeto de Decreto Legislativo nº 4, de
2006, referente aos Pareceres nºs 1, 2 e 3, de 2006, do Congresso Nacional; Parecer nº 4,
de 2006, relativo ao Aviso nº 1, de 2006, apoio à implantação do Sistema de Trens
Urbanos do Distrito Federal-DF.

Expediente solicitando a retificação de emendas apresentadas ao Projeto de Lei
Orçamentária para 2006 dos seguinte Parlamentares, que foram encaminhadas à
Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira para análise e posterior
encaminhamento à Comissão:

1 - Ofício nº 21, de 13 de fevereiro, da bancada de Minas Gerais;
2 - Ofício nº 3, de 14 de fevereiro, da bancada do Ceará;
3 - Ofícios nºs 60 e 61, de 15 e 16 de fevereiro, respectivamente, da Deputada

Mariângela Duarte;
4 - Ofício nº MG-70, de 16 de fevereiro, do Deputado Jaime Martins;
5 - Ofício nº 23, de 16 de fevereiro, da bancada de Minas Gerais;
6 - Ofício nº 43, de 17 de fevereiro, do Deputado Delfim Netto;
7 - Ofício nº 34, de 17 de fevereiro, do Deputado João Leão;
8 - Ofícios nºs 87 e 88, de 20 de fevereiro, do Deputado André Costa;
9 - Ofício nº 15, de 20 de fevereiro, do Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh;
10 - Ofício nº 89, de 21 de fevereiro, da bancada de Santa Catarina;
11 - Ofício nº 01-BA, de 21 de fevereiro, da bancada do Amapá;
12 - Ofício nº 4, de 21 de fevereiro, da bancada do Ceará;
13 - Ofício nº GG.O.02-BA, de 21 de fevereiro, da bancada do Amapá;
14 - Ofício nº 37, de 7 de março, do Deputado Fernando Ferro.
Correspondência externa recebida:
1 - Aviso nº 0161, de 17 de fevereiro, do Ministério da Justiça, apoiando o

Ministério das Relações Exteriores que solicita  complementação orçamentária para
implantação do PROMASP II;

2 - Ofício nº 005, de 14 de fevereiro, do Ministério das Relações Exteriores,
solicitando, junto ao Relator-Geral, acréscimo para o orçamento do Itamaraty para
implantar o Sistema Moderno de Passaportes;

3 - Expediente encaminhado via fax, de 17 de fevereiro, da ELETRONORTE,
fazendo agradecimentos à Comissão;

4 - Ofício nº 27, de 2 de fevereiro, da Associação dos Municípios e Prefeitos do
Estado do Ceará, solicitando a votação urgente do Orçamento da União para 2006, pois,



do contrário, mais de 500 mil cearenses continuarão a atravessar a situação de penúria
com a falta de água em seus Municípios;

Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro
Adylson Motta:

Aviso SGS, de 15 de fevereiro de 2006.
1 - Aviso nº 97, de 2006 (Acórdão nº 141, de 2006): obras de implantação do

sistema de Transmissão no Estado do Piauí;
2 - Aviso nº 110, de 2006 (Acórdão nº 156, de 2006): obras de construção de

rodovias federais no Estado do Paraná, trechos Adrianópolis—Bocaiúva do Sul (BR- 476-
PR) e Ventania—Tibagi—Alto Amparo (BR-153-PR).

3 - Aviso nº 112, de 2006 (Acórdão nº 157, de 2006): obras de adequação de
trechos rodoviários na BR-101 do Estado do Rio Grande do Norte, trecho Natal—divisa
Rio Grande do Norte/Paraíba;

4 - Aviso nº 113, de 2006 (Acórdão nº 155, de 2006): segunda etapa do perímetro
de irrigação Tabuleiro de Russas, no Estado do Ceará;

5 - Aviso nº 135, de 2006 (Acórdão nº 158, de 2006): barragem do Córrego João
Leite, no Estado de Goiás;

6 - Aviso nº 136, de 2006 (Acórdão nº 159, de 2006): manutenção do Sistema de
Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II, no Estado do Rio de Janeiro;

7 - Aviso nº 149, de 2006 (Acórdão nº 139, de 2006): obras de serviços de
manutenção da infra-estrutura de exploração e produção de óleo e gás natural.

Avisos SGS, de 22 de fevereiro de 2006:
1 - Aviso nº 174, de 2006 (Acórdão nº 212, de 2006): obras de conservação e

restauração da BR-174, trecho Aborani—Rio Alalau;
2 - Aviso nº 175, de 2006 (Acórdão nº 213, de 2006): obras de conservação e

restauração da BR-174, trecho do entroncamento da AM-010—Rio Urubu;
3 - Aviso nº 186, de 2006 (Acórdão nº 209, de 2006): Programa de Erradicação do

Trabalho Infantil — PETI;
4 - Aviso nº 215, de 2006 (Acórdão nº 204, de 2006): obras de duplicação e

restauração da BR-060, trecho compreendido entre o entroncamento da BR-180 e a divisa
do Distrito Federal/Goiás.

Está lido o expediente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Lido o expediente, passaremos

à leitura do relatório do Relator-Geral.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Faremos apenas a leitura do

relatório e dos adendos. A seguir, darei como iniciado o prazo de recebimento dos
destaques e da discussão, mas não haverá discussão. Suspenderemos, então, a reunião,
até a próxima terça-feira.

Tem a palavra a nobre Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, na qualidade de

coordenadora  — com a assinatura de outros 2 coordenadores, os Deputados Alexandre
Santos e Simão Sessim —  requeri a V.Exa., em nome da bancada do Rio de Janeiro, a
modificação de 2 subtítulos: primeira, a exclusão da expressão “linha 1”, numa das
emendas, a emenda do metrô do Rio de Janeiro, que, na verdade, é uma janela. A
segunda modificação diz respeito especificamente a retirar uma região e priorizar a região
noroeste do Estado do Rio de Janeiro.

V.Exa., inicialmente, teve toda boa vontade no acolhimento do pedido, mas a
Assessoria Técnica da Comissão informou-lhe que isso não seria possível, com
argumentação enorme. V.Exa. conversou comigo e disse que teria de indeferir o meu
pedido, e que eu, de alguma maneira, solicitasse a V.Exa., diante do Plenário, que
retrocedesse nessa posição, ouvido o Plenário. É o que faço neste momento,
especificamente quanto a essas 2 emendas da bancada do Rio de Janeiro.



Sr. Presidente, agora falando na qualidade de Líder do PFL na Comissão, justifico
minha ausência hoje pela manhã, em razão dos festejos pelo Dia da Mulher. Deixo claro,
porém — e é bom que todos ouçam — que estamos trabalhando, embora não nesta sala,
mas lá dentro, diuturnamente. No dia 8, quando da sessão solene em homenagem às
mulheres, no plenário da Câmara dos Deputados, fiquei aqui durante todo o período. Não
pude participar da homenagem às mulheres, na nossa própria Casa, em razão da questão
Orçamentária. Tenho certeza, porém, de que vamos encontrar uma solução.

Não sei se a solução encontrada pelo Deputado Carlito Merss é a mais justa —
quando lerem o adendo ao relatório eu vou manifestar minha posição pessoal —, mas
acho que vamos avançar, até porque, como bem diz o Deputado Carreira, com 14 bilhões
no Orçamento, estamos alterando 10 bilhões no investimento, significa dizer que estamos
alterando 70% no investimento da União, o que é inédito.

Enfim, tenho certeza de que o relatório do Deputado Carlito Merss vai avançar;
espero que alguns cortes feitos sejam recuperados já nesse adendo, para que o PFL possa
conduzir a votação.

Em homenagem a V.Exa, especialmente, e ao acordo cumprido no que diz respeito
à Lei Kandir, vamos ouvir, neste momento, o relatório do Deputado Carlito Merss.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, registro, com agrado, que

foram boas as conversações que tivemos pela manhã com a Liderança do Governo,
especialmente com o Relator, e avançou sobremaneira a possibilidade de entendimento
entre o Governo e a Oposição, em especial o PSDB, em relação à Lei Kandir.

Recebi uma minuta, cuja proposta de acordo nos parece, num primeiro momento,
vir ao encontro daquilo que representa as discussões feitas com o Presidente, acordadas
sobretudo com essa disposição demonstrada pelos Deputados João Leão, Gilmar
Machado e Carlito Merss, o Relator, e os Líderes do Governo. Essa iniciativa demonstrada
por V.Exa., de participar até na consultoria do Orçamento, com os técnicos e as
Lideranças, acompanhando de forma tão dedicada — o que, reconhecemos, é cansativo —
os cálculos aritméticos, as proposições de redação, de alteração, em busca de acordo, é
para nós, sem sombra de dúvida, demonstração de muita responsabilidade de V.Exa., de
muita competência, de disposição de ouvir, de falar e de traçar um norte que possa ser
representativo de consenso.

Há menos de 2 horas, numa reunião com as Lideranças do PSDB, fiz questão de
registrar a determinação e a dedicação de V.Exa., sobretudo a palavra de V.Exa.,
empenhada nesta Comissão, de colocar 1 bilhão e 800 e procurar uma forma inteligente
de se buscar, no Orçamento, fontes de recursos capazes de satisfazer esses primeiros 900
que não faziam parte do contexto inicial — era 1 bilhão e 800 e ficaram somente 900,
vinculados ao sucesso de arrecadação.

Deflagradas todas essas ações, já trouxemos a minuta apreciada pela nossa
Consultoria, que está agora na Consultoria de Orçamento para alguns ajustes. Mas é
justamente neste momento, sem demostrar nenhuma reação à continuação da discussão
do Orçamento, demostrando sobretudo nossa sensibilidade, que faço um apelo a V.Exa.

Aguardo a manifestação de alguns Governadores, do PSDB especialmente, que
estão em diligência, capitaneados por alguns colegas Parlamentares. Já levamos ao
conhecimento de alguns Governadores. (O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)

Só peço um tempo a V.Exa. para a leitura do relatório, talvez postergando até as
18 ou 19 horas, porque estamos aguardando o entendimento de 3 ou 4 Governadores,
que estão em linha direta com alguns Parlamentares da Comissão.

Depois, prazerosamente, vamos ouvir a leitura do relatório, incluindo a proposta
de adendo, e certamente não vamos ter dificuldade de ouvir a leitura, apresentar os
destaques, se necessário, e votar o Orçamento.

Apelo para V.Exa. no sentido de que aguarde mais um pouco esses
entendimentos. Tenha V.Exa. a certeza de que o objetivo é ajudar na votação.



O tempo foi muito curto de manhã. Fizemos uma reunião na Liderança do PSDB,
como eu já disse, e estamos aqui, sintonizados. Só peço que não pareça, para nossos
Líderes, que estamos desconsiderando as propostas apresentadas.

Apelo para V.Exa. para que suspenda a leitura por algum tempo, até que fechemos
essa situação com os Governadores. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, creio que a boa vontade

manifestada pelo Deputado Anivaldo Vale nas conversas de hoje pela manhã motivou o
elogio à determinação de V.Exa., que era no sentido de caminharmos primeiro para a
leitura desse relatório hoje à tarde. Os ajustes apontados, sobejamente bem entendidos
pelo Deputado Anivaldo Vale e demais Lideranças, seriam feitos, até porque o Relator se
dispôs, à medida que nosso comitê de emendas trabalhe, abrir prazo para os destaques.

Assim, teríamos como fazer essa conversa amanhã ou na segunda-feira. Há a
reunião do CONFAZ. Faríamos o reajuste em relação a essa questão da Lei Kandir e
teríamos a oportunidade de dar um passo significativo para caminhar verdadeiramente na
discussão do Orçamento. Com essa posição — é bom deixar claro — não se elimina a
possibilidade, em hipótese alguma, de os Srs. Deputados inclusive promoverem seus
destaques e suas discussões, e essa conversação que o Deputado Anivaldo Vale propôs
poderia ser instalada imediatamente após a leitura, com o prazo aberto, do relatório feito
pelo Deputado Carlito Merss.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o nobre
Relator-Geral, Deputado Carlito Merss, para a leitura do relatório.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
Sras. e Srs. Senadores, é um texto que todos têm à mão, cerca de 40 páginas, mas farei a
leitura dos itens mais substantivos, no meu entendimento.

Orçamento para 2006, relatório final.
Relatório e voto.
Sr. Presidente, Sr. Senador Gilberto Mestrinho, Relator-Geral, Deputado Carlito

Merss.
Parecer ao Projeto de Lei nº 040, de 2005, Mensagens nºs 114, de 2005, nº 614, de

2004, na origem, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício
financeiro de 2006.

Em atendimento ao disposto no art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, o Exmo. Sr. Presidente da República encaminhou ao
Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 040, de 2005, Mensagens nºs 114, e 614, de 2005,
na origem, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de
2006.

Inicialmente, ressaltamos nossos agradecimentos ao Presidente da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Exmo. Sr. Senador Gilberto Mestrinho,
pela designação para a nobre tarefa de relatar a matéria. Agradecemos, também, à
Liderança da bancada do Partido dos Trabalhadores pela indicação e a confiança em nós
depositadas, reiterando nosso orgulho e honra em assumir essa missão.

O substitutivo que ora apresentamos traduz o esforço de abrigar no Orçamento
público as legítimas demandas da sociedade, subordinando...

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Esta Presidência pede silêncio
ao Plenário.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - ... nossas decisões aos princípios
republicanos do interesse púbico, da transparência e da participação popular, sem
descuidar do imprescindível equilíbrio fiscal.

Agradecemos, profundamente, as opiniões e sugestões recebidas de diversos
segmentos sociais e políticos a partir de encontros havidos com Parlamentares,
autoridades dos Poderes Executivos e Judiciário, representantes sindicais, associações de
classe, bem como de Governos Estaduais.



O resultado dessas reuniões de horas de trabalho conjunto foi um rico elenco de
novas proposições e adequações incorporadas ao projeto de lei, cujo resultado,
acreditamos, se configurará em peça orçamentária que exprime as aspirações do povo, em
especial dos segmentos menos favorecidos da sociedade brasileira.

O aumento do número de famílias que supera o limite da linha de pobreza, a
redução da inflação e a queda do desemprego estão sendo obtidos em um ambiente de
estabilidade da política macroeconômica e dentro de uma moldura de afirmação de
soberania das relações econômicas internacionais. Os exemplos mais emblemáticos são: o
pagamento antecipado das dívidas para com o FMI e o sucesso da balança comercial.
Resultados melhores continuarão a vir com a queda continuada e já observada da taxa de
juros e da relação dívida/PIB, o que abrirá espaço para a elevação de forma sustentável
da taxa de crescimento econômico.

Destacamos, ainda, que em nosso substitutivo observa-se rigorosamente as metas
de superávit fiscal fixadas na LDO. O atendimento (O Sr. Presidente faz soar as
campainhas.) das novas prioridades foi viabilizado através de cancelamentos em despesas
primárias, da utilização das reservas específicas constantes do projeto de lei e das fontes
derivadas da reestimativa da receita já aprovadas por esta Comissão. Com isso,
conseguimos elevar o nível de investimento para 2006, no âmbito do Orçamento Fiscal e
da Seguridade, para 21,2 bilhões de reais, que, conjugado com os investimentos das
estatais, 42,1 bilhões de reais, permitiu que alcançássemos o montante de 63,3 milhões.

Temos plena consciência de que a manutenção da trajetória de crescimento, bem
como a elevação de seu patamar, está na dependência da recomposição do nível dos
investimentos públicos, de forma a ofertar em quantidade e qualidade suficientes a infra-
estrutura requerida para a criação de externalidades ao desenvolvimento e à expansão
das atividades produtivas privadas.

É dentro dessa perspectiva que elaboramos esse relatório, que reflete todo o
esforço do Congresso Nacional em aperfeiçoar o Projeto de Lei Orçamentária para 2006,
procurando abrigar as demandas sociais e de infra-estrutura não-contempladas ou
insuficientemente consideradas na proposta encaminhada pelo Poder Executivo, em
particular aquelas voltadas para ações que estimulem ao desenvolvimento social, regional
e local.

O nosso relatório foi elaborado seguindo estritamente as diretrizes e princípios
contidos nas normas legais e orçamentárias: a Constituição Federal, leis complementares,
incluindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

Relativamente à margem de intervenção da relatoria do Orçamento, um fato a
ressaltar foi a restrição de recursos para atender, em sua totalidade, ao conjunto das
legítimas demandas de Parlamentares e de Comissões das 2 Casas do Congresso
Nacional, observando que tivemos que equacionar uma série de gastos obrigatórios,
contemplados de forma insuficiente no projeto de lei enviado pelo Poder Executivo.

Tendo em conta essa restrição, as normas orçamentárias e regimentais e os
ditames da boa técnica da administração das contas públicas, buscamos atender, de
forma preferencial, às políticas públicas com maior ressonância social e às metas e
prioridades definidas no Plano Plurianual e na LDO, essencialmente no que tange aos
investimentos estruturais em energia, rodovias, portos e aeroportos, cruciais para o
crescimento econômico.

 1.2 - Principais alterações incorporadas ao Substitutivo.
 Salário mínimo e Previdência Social.
Pela ampla dimensão dos seus efeitos, notadamente sobre os segmentos sociais

menos favorecidos da nossa população, nossa primeira e relevante tarefa foi a de reservar
recursos para viabilizar a elevação do salário mínimo, a partir de abril de 2006, para 350
reais. Isso representará um aumento nominal de 16,6%, em relação ao nível atual.
Considerada uma inflação média da ordem de 5%, o aumento real ficará em torno de
12%.



Nosso posicionamento acolheu o acordo havido entre lideranças sindicais, Governo
e setores da classe política e significou substancial avanço em relação à regra contida na
LDO 2006, art. 58, inciso I, que estabeleceu que o aumento real do salário mínimo
deveria ser equivalente ao crescimento real do PIB/per capita de 2005, que representou
no projeto de lei o valor de 321 reais e 21 centavos, igual aumento nominal de apenas 7%
sobre o nível atual.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio, por favor. O Relator
está fazendo a leitura de seu documento.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - A decisão de aumentar o salário mínimo
contribuirá para a elevação da renda familiar e do consumo das camadas mais pobres do
País, compatível com o desenvolvimento econômico e com a justiça social.

No Orçamento Federal, as despesas com benefícios previdenciários e assistenciais
vinculados àquele nível de remuneração serão elevados em 5,7 bilhões de reais em
relação aos valores que vieram na Proposta para 2006.

Acréscimo de despesas com saúde e educação.
Outra área que demandou nossa atenção e que exigiu recursos adicionais de 1,1

bilhão foram as relativas às reivindicações do setor de saúde, com vistas a suplementar
dotações para atender especialmente a cobertura de procedimentos médicos e alta
complexidade e complementar o mínimo da exigência constitucional.

Reservamos também no nosso substitutivo 0,55 bilhões de reais de recursos, para
atender à complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e da Valorização dos Profissionais em Educação — FUNDEB. Esses
recursos estão sendo alocados de forma parcial e condicionada, uma vez que as definições
orçamentárias estão se processando antes da aprovação definitiva da legislação pertinente
a essa matéria, ainda em tramitação no Senado Federal.

Dedicamos especial atenção para reforçar as dotações para concessão de bolsas de
formação e qualificação de pesquisadores do CNPq, para fomento de projetos em ciência e
tecnologia, bem como para a complementação do funcionamento das instituições federais
de ensino superior.

Reajuste da remuneração dos servidores públicos civis e militares.
A área de recursos humanos igualmente exigiu expressivo reforço de reservar

dotação orçamentária no montante de 3,6 bilhões de reais para atendimento ao reajuste
salarial de 10% para os servidores militares, bem como do aumento a ser destinado aos
servidores civis do Poder Executivo. Em especial, destacamos a iniciativa do movimento
sindical em participar do processo orçamentário, contribuindo proficuamente para
viabilizar essa decisão nas reuniões ocorridas com autoridades do Poder Executivo e
representantes da classe política.

Apoio ao desenvolvimento agropecuário.
Diante da importância do setor agropecuário para nossa economia, empreendemos

esforços para aumentar as suas dotações, com destaque para projetos de
desenvolvimento setorial, mecanização agrícola, prevenção, controle e erradicação das
doenças da bovideocultura, bem como para apoiar pesquisas a serem desenvolvidas pela
EMBRAPA.

Redução de carga tributária.
Uma questão que tivemos que solucionar, que surgiu após o envio do projeto de lei

ao Congresso Nacional, consistiu na necessidade de se aportarem recursos para
compensar as renúncias fiscais derivadas de benefícios tributários concedidos pela Lei
nº11.196, de 21/11/2005, e que, evidentemente, não estavam contempladas na proposta.

Essas medidas, que beneficiaram os investimentos em máquinas e equipamentos,
bem como outras que estão sendo tomadas, como a desoneração da construção civil, ao
atuarem no sentido de reduzir a carga tributária, visam criar clima propício à retomada
dos investimentos e à aceleração do crescimento econômico.

Igualmente orientada para reduzir a carga tributária, mas com repercussão
primordialmente focada na melhoria do poder aquisitivo dos contribuintes de menor nível
de renda foi a decisão de se corrigir em 8% a tabela do imposto de renda na fonte sobre o



trabalho assalariado, bem como os valores de abatimento por dependente e educação,
concedida no início de 2006. Os valores estimados de todas essas desonerações estão em
torno de 2,6 bilhões de reais.

Paralelamente, destinamos 115 milhões para aperfeiçoamento e modernização da
arrecadação tributária, destinados à implantação do sistema de
rastreamento de selos.

Compensação aos Estados exportadores.
Relativamente à destinação de recursos a título de compensação aos Estados

pela isenção na exportação, alinhamo-nos às preocupações manifestadas pelo Relator-
Geral do Orçamento de 2005, Senador Romero Jucá, no sentido de ser “necessária a
criação de instrumento perene de destinação de recursos para esse fim, com regras claras,
para se evitar a discussão, anualmente recorrente, sobre o quantum a ser repassado”. Com
isso, evitar-se-ia a reprodução, em todo o processo de apreciação do Orçamento, de
acalorados debates — que, aliás, continuam neste momento aqui no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio, porque o Relator está
lendo seu relatório, que é importante para todos nós. Já tivemos várias perturbações aqui
que impediram a leitura do relatório até há pouco e que eram decorrentes de discussões
de valores etc. Agora estamos sendo impedidos até por conversas, telefonemas, essas
coisas todas.

Assim, solicito ao Plenário e à galeria que tenham um pouco de paciência e ouçam
com atenção a leitura do relatório, que é importante para todos nós.

Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Obrigado, Sr. Presidente.
Como dizia, o Senador Romero Jucá, havia feito no seu relatório essa

consideração. Disse S.Exa., e confirmamos que, com isso, evitar-se-ia a reprodução em
todo o processo de apreciação do Orçamento de acalorados debates sobre o tema Lei
Kandir e que terminam por obstacularizar o processo normal dos trabalhos.

Nessa linha, e reconhecendo os esforços do Deputado Anivaldo Vale, Relator da
Área Temática III - Fazenda, Desenvolvimento e Turismo - no sentido de alocar os
recursos para essas despesas, optamos por programá-las em reserva especial, no valor de
3,4 bilhões, vinculadas à definição de regras permanentes para essa matéria em
cumprimento ao disposto no art. 91 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Forças Armadas e Anistiados políticos.
O relatório propõe, ainda, o aporte de recursos para ações que julgamos bastante

relevantes, principalmente alguns que destacamos: a) Trezentos e cinqüenta milhões para
assegurar o recebimento de 100 mil novos recrutas e a expansão do programa Soldado
Cidadão, o que ressalta o papel social da presença do Exército na formação dos nossos
jovens; e b) R$ 200 milhões para pagamentos de atrasados de anistiados políticos, uma
questão para a qual entendemos deve ser buscada uma solução em definitivo. Além disso,
realizamos reforço de dotações para obtenção de meios navais e modernização e
revitalização de aeronaves.

Ampliação dos investimentos e Projeto Piloto de Investimentos.
O resultado da atuação parlamentar no aperfeiçoamento da peça orçamentária

para 2006, considerando-se as intervenções decorrentes dos cancelamentos efetuados e
dos acréscimos decorrentes da aprovação de emendas, resultou em melhoria dos
investimentos federais, grupo de despesa crucial para a elevação do crescimento
econômico e a geração de empregos.

Computamos um acréscimo de 6,9 bilhões em relação ao projeto de lei  —cerca de
14, 3 bilhões —, com um total de R$ 21,2 bilhões no âmbito do orçamento fiscal de
Seguridade Social, incluídos os investimentos da carteira do Projeto Piloto de
Investimentos — PPI.

O Projeto Piloto de Investimento reúne uma categoria especial de gastos com
investimentos que priorizam setores-chaves da vida econômica nacional, com destaque
para os seguintes segmentos:

- ciência e tecnologia — desenvolvimento tecnológico;



- administração fazendária — modernização da administração tributária;
- geologia e geofísica — estudos e pesquisas aplicados à prospecção de petróleo e

gás natural;
 - infra-estrutura — recuperação e adequação de rodovias federais; adequação de

acesso; drenagem, construção e participação da União em capital de companhias docas para
reforma e modernização de portos; construção e adequação de ferrovias;

- irrigação — transferência da gestão de perímetros de irrigação; e
- Cidades — principalmente a melhoria do sistema de trens urbanos e transporte

coletivo.
Lembramos ainda que a metodologia de apuração do superávit primário, adotado a

partir de 2005, permite a não consideração de R$3 bilhões de reais desses gastos como
despesas primárias, a partir da seleção de projetos com maior impacto em termos de
desenvolvimento.

Atendimento às emendas individuais e coletivas.
Por último, destinamos o montante de R$ 2,9 bilhões, quase 3 bilhões, Sras. e Srs.

Deputados e Senadores, para o acolhimento das emendas individuais, e de 7,7 bilhões
para as emendas coletivas. Ainda desconsiderando os valores recorrentes de
remanejamentos. Grande parte das emendas é destinada à ampliação de investimentos,
notadamente nos setores de infra-estrutura de transporte, urbana e turismo, além do
setor de saúde.

A escassez de fontes levou-nos a que elegêssemos prioridades. Afora o
comprometimento de recursos para os ajustes já elencados, nossas possibilidades
orçamentárias foram voltadas para o acolhimento de emendas direcionadas para
despesas de alcance social e de infra-estrutura. Dentre os critérios utilizados, procuramos
dar prioridade às obras em andamento.

Comitê de Avaliação das Informações do Tribunal de Contas da União —Obras
com indício de irregularidades.

Com relação às obras classificadas como tendo indícios de irregularidades graves
na sua gestão, merecem destaque os avanços que temos vivenciado no seu tratamento,
seja em termos de controle, seja em termos de transparência para a sociedade. A
paralisação de obras é tão nociva para a sociedade como é o desvio de verbas públicas,
pois ambos resultam em desperdícios de recursos escassos.

As providências adotadas, ao mesmo tempo em que têm evitado a alocação
ineficiente de recursos, têm procurado agilizar o exame dos respectivos processos de
forma a não penalizar duplamente a população, uma vez pela possível irregularidade e
outra pela indução à criação de obra inacabada. Nesse sentido, o estabelecimento de
prazo, findo o qual o processo referente ao aviso do Tribunal de Contas da União recebe
tratamento de urgência, é um importante aspecto a ser considerado.

Endossamos as recomendações do Comitê de Avaliação das Informações
encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União, entre as quais destacamos a
necessidade de criação de um comitê permanente, no âmbito da Comissão Mista de
Orçamento, para acompanhar os procedimentos relativos à matéria.

Comitê de Avaliação da Receita Orçamentária.
O reforço que realizamos na programação das despesas para 2006 somente foi

possível a partir do trabalho de análise das estimativas das receitas no âmbito do Comitê
de Avaliação da Receita Orçamentária desta Comissão.

Essa análise, cujos detalhes metodológicos podem ser examinados no primeiro e
segundo relatórios deste Comitê, foi centrada na revisão da base de arrecadação de 2005,
que é a fonte de projeção da receita para 2006. Foi levado em conta o desvio positivo,
observado e não considerado quando da feitura das previsões de receitas contidas no
projeto de lei, e a revisão dos parâmetros de 2005, levando-se em consideração os dados
mais recentes sobre o desempenho econômico desse exercício.

Como resultado, a reestimativa global de receita levou a um aumento de R$ 15,6
bilhões na receita líquida das transferências a Estados e Municípios (R$ 19,7 bilhões de



receita bruta). Esses recursos e outros decorrentes de reservas especiais foram
direcionados para o atendimento de diferentes demandas.

Aperfeiçoamento do processo orçamentário.
Nossa experiência nesta Relatoria-Geral reforçou a convicção de que devemos

sempre buscar um contínuo aperfeiçoamento do processo orçamentário, aprofundando a
transparência e ampliando o controle social por meio de maior participação popular.
Precisamos estabelecer mecanismos constitucionais que tornem obrigatória a votação do
orçamento no ano anterior à sua execução, pois é injustificável que uma lei, cuja duração
é de um exercício, não esteja pronta antes de sua vigência. Isso denota falta de
compromisso da classe política com o planejamento, com prejuízos para a imagem do
Congresso, e com os princípios de boa gestão que devem orientar todo o processo de
elaboração da peça orçamentária.

Também é importante destacar a necessidade de criação de mecanismos
regimentais que propiciem, no âmbito do Congresso Nacional, discussão mais ampla
acerca das variáveis estruturais que compõem a peça orçamentária, incluindo-se o nível
de carga tributária e os grandes itens de despesa primária.

Quero registrar nossa profunda gratidão a todas as autoridades pelo apoio que
esta Relatoria recebeu durante o processo de análise do Orçamento para 2006 e, em
especial, aos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e aos Líderes
dos diversos partidos. Sou particularmente grato aos Relatores-Setoriais e aos membros
dos Comitês de Avaliação da Receita Orçamentária, de Avaliação das Emendas e de
Avaliação das Informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União, cuja
experiência e espírito público foram fundamentais para a tomada de inúmeras decisões
que proferimos na condução do nosso trabalho.
 Por último, gostaria de expressar também os agradecimentos aos integrantes das
Consultorias de Orçamento da Câmara e do Senado e os da Secretaria da Comissão
Mista, pela seriedade, dedicação e competência técnica com que desempenharam suas
tarefas de apoio ao processo de exame da peça orçamentária para 2006.

Temos, ainda, em nosso relatório, uma série de indicações e referências,
especialmente ao cenário macroeconômico. Sabemos que muitas das ações e decisões que
o Relator-Geral e os Relatores-Setoriais tomaram foram uma análise profunda do cenário
macroeconômico, o que está mais destacado nas pág. 14, 15, 16 e 17. Tínhamos, ainda,
uma expectativa da taxa básica. Apesar de não concordarmos muito com isto, na reunião
de ontem do COPOM a Taxa Básica SELIC já foi reduzida para 16,5%.

A partir da pág. 18, temos uma análise profunda das receitas primárias. Todo o
trabalho efetuado pela Casa, de análise técnica aprofundada, principalmente da receita
administrada pela Secretaria da Receita Federal, é bom. Faço questão de ressaltar aqui a
responsabilidade que teve o nosso Comitê de Receitas. É óbvio que seria muito mais fácil,
para tentar resolver inúmeras demandas que ainda temos aqui e que continuarão até o
final dessa discussão, aumentarmos receitas.

Ao fazermos a primeira estimativa, incluímos um dado que me permitiria, como
Relator, ter mais 20% daquele valor. E não é pouca coisa. Seriam 20% de 15 bilhões, o
que praticamente permitiria aqui uma manipulação, para todos os gostos, de 3 bilhões,
que, com certeza, seriam contingenciados.

Então, faço questão de registrar que o nosso Comitê e a Comissão que aprovou as
decisões do Comitê trabalharam com muita seriedade, questionaram e fizeram embates
até duros com a Receita Federal e com o Ministério da Fazenda — os estudos estão  na
Tabela 2, pág. 19.

Acredito também, no que respeita à discussão das receitas primárias, que as
metas fiscais para 2006 não são metas com excesso de otimismo político. Com certeza,
4,25% de superávit primário é um número ainda duro para um País que precisa tanto de
investimentos e gastos sociais, mas é um número que possibilita, no embate mundial que
estamos vivendo hoje, recuperar o nosso prestígio, fazer com que o nosso Risco Brasil e a
nossa relação dívida/PIB nos facultem novos empréstimos e nos garantem maior justiça.



Então, essa preocupação e seriedade que esta Casa acaba ressaltando,
encaminhadas aqui pelo Executivo, no meu entendimento, são também importantíssimas.

Por último, gostaria de fazer alguns comentários que estão no anexo, a partir da
pág. 25, que fazem um resumo da intervenção nossa no Congresso Nacional.

Quero, num primeiro momento, ressaltar algo que tenho procurado fazer em todas
as reuniões, nesta sala, mas muito também nas reuniões que temos feito com os Líderes,
junto à Presidência da Comissão.

Se nós, Deputados e  Senadores, não tivermos a sensibilidade de valorizar  o nosso
trabalho, com certeza, não será o Executivo, não será o Judiciário, tampouco a sociedade,
que sofre uma influência terrível da mídia, que irão nos valorizar.

Gostaria que todos os membros da Comissão, pelo menos, lessem um pouco a
intervenção do Congresso Nacional, porque, grosso modo, poderemos nos vangloriar de
que parte do trabalho que está sendo concluído aqui — provavelmente ainda será
melhorado — teve a ver com a sensibilidade de todos os Deputados e Senadores
principalmente desta Comissão. Posso dizer, grosso modo, que consertamos muito do que
o Executivo enviou para cá. Isso está sendo repetido demais aqui. A sensação que eu
tenho é que mesmo nós, membros da Comissão, não sabemos valorizar isso. (O Sr.
Presidente faz soar as campainhas.)

Segundo a Deputada Rose e a Deputada Laura, não podemos permitir que  digam
que o trabalho da Comissão só se dá nesta sala. Ao contrário. São horas e horas de
trabalho tenso, difícil, complexo, realizado na Presidência e em outras salas para
chegarmos nessa questão.

Por que ninguém valoriza o trabalho incansável dos 10 Relatores-Setoriais, os
primeiros a receberem todas as demandas e que sofreram, assim como o Relator-Geral?

Peço a todos que pelo menos leiam, comecem suas entrevistas, mesmo em um
embate ideológico de Oposição versus Situação, aqui ou no plenário, e destaquem o
trabalho feito nesta Comissão. Se não fizermos isso, com certeza setores que não gostam
de ver a Casa trabalhando, não gostam de ver esta Comissão aperfeiçoar o processo
orçamentário não o farão.

Por exemplo, nós e todos os Relatores-Setoriais fizemos regionalização dos gastos,
nos preocupamos em incluir a discussão dos gastos das estatais. Pela primeira vez, a
INFRAERO foi incluída no Orçamento. Discutimos a questão do pessoal e encargos
sociais. Discutimos, de forma clara e específica, indícios graves de irregularidades em
obras. Na maioria das vezes, uma obra paralisada prejudica muito mais até o País do que
uma obra com indícios de superfaturamento.

É fundamental que o Comitê de Acompanhamento da Execução Orçamentária seja
permanente. Que votemos o Orçamento e que, a partir daí, a cada 15 dias, a cada mês,
este Comitê se reúna, acompanhe o trabalho, inclusive junto ao Tribunal de Contas da
União, porque ficamos com dúvidas grandes nesta Comissão. O Tribunal de Contas da
União nos envia relatórios e mais relatórios e, ao final, muitas vezes, a obra tem indícios.
Muitas vezes, temos de tomar a decisão política de verificar se aquela obra, com algum
encaminhamento, com alguma redução, com alguma vistoria mais eficaz, é mais
importante para o País do que simplesmente parar durante 3, 4, 10 anos.

Sugerimos que esse Comitê seja permanente e acompanhe, junto ao Tribunal de
Contas, todas as obras com indícios de irregularidades. Já cancelamos várias obras.

 Serei aqui parceiro do Deputado Carreira no que diz respeito a sugestão de
S.Exa.: em termos de investimentos, temos de dar tratamento diferenciado para obras que
estão iniciando, obras que estão pela metade e obras que estão em fase de conclusão. Não
podemos olhá-las de igual maneira. Temos de ser parceiros quando fizermos mudanças
na Resolução nº 01. Este é o momento olharmos de forma diferenciada para as obras e
registrarmos isso. É correta a sua análise pela experiência que tem.

Para concluir, acho que essas alterações que fizemos no texto, fruto de uma
melhoria na Resolução nº 01, que regulamenta todo o trabalho dessa obra, trarão, talvez,
a partir de toda essa discussão, um olhar um pouco mais importante. Fizemos também
ajustes técnicos na relatoria e, por último, nas emendas do Relator.



Com certeza, aconteceram inúmeras injustiças. Após o tratamento dado pela
Comissão e, principalmente, pelo Comitê de Emendas, procurei minimizar ou, em alguns
aspectos, equilibrar os Estados. Isso não é fácil, porque não dá, simplesmente, para achar
que pelo tamanho do Estado, pelo seu PIB ele merecerá mais ou menos valor em termos
de investimento. Não pode ser assim. Aliás, muito do que os Relatores-Setoriais e o
Comitê de Emenda fizeram foi justamente o contrário, procuraram olhar de forma
especial para os Estados mais pobres e para as regiões mais carentes. Isso é difícil de se
fazer, porque sabemos que é impossível agradar a todos.

Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Senadores, mesmo que ainda seja
preciso aprofundar algum desses itens, o que resultaria numa leitura de pelo menos mais
2 horas, coloco à apreciação desta Comissão o substitutivo, que, com certeza, ainda
sofrerá alterações. Já estamos encaminhando adendo, algumas erratas que poderão ser
objeto de discussão e, conseqüentemente, de mudança.

Por último, agradeço a paciência a todos. É fato que tanto a sociedade como a
grande imprensa nos incumbiu da obrigação de aprovar esse relatório durante a
convocação extraordinária. Sabemos, portanto, que desde o dia 15 de fevereiro o desgaste
desta Casa é muito grande, mas não tenho dúvida de que saberemos encontrar uma
solução política para revertê-lo.

Minha posição talvez não tenha agradado a todos os Deputados e Senadores.
Muitos me cobraram posições mais duras e firmes, mas sempre entendi que texto tão
complexo tem de ser fruto de acordo. Mesmo essa última pendência que temos, relativa à
Lei de Fomento à Exportação, espero que seja resolvida a contento ainda hoje, pois ela
necessariamente precisa ser fruto de um acordo desta Casa com o Ministério da Fazenda,
os Secretários Estaduais da Fazenda e os Governadores.

Foi dessa forma que conseguimos finalizar o Orçamento nos últimos 6 ou 7 anos.
Talvez a minha postura, repito, não tenha agradado, mas procurei ser o mais democrático
possível e entender todos os segmentos. Acho que nunca na história das Relatorias desta
Casa tantas pessoas foram ouvidas, tantos segmentos foram ouvidos.

É verdade, entretanto, o que o Deputado Luiz Carreira tem dito nos últimos dias:
um Orçamento com investimentos da ordem de 14 bilhões não pode ter 11 bilhões
vinculados a emendas individuais, emendas de bancada e emendas de Comissão. É um
exagero. Não poderemos continuar agindo dessa forma. Talvez  mais um fruto da
Resolução nº 01 seja a limitação dos valores ou uma discussão sobre os critérios para
proposição de emendas de bancada, de Comissões e até das emendas individuais.
Persistindo a atual forma, fazemos quase que um novo orçamento. E aí não vale criticar o
contingenciamento que certamente ocorrerá.

Nesse sentido, há muito por fazer. Procurei fazer essas reflexões que, muitas vezes,
não encontram eco em Deputados e Senadores. Claro que na ânsia de atenderem às
reivindicações e demandas dos seus Estados ou dos seus setores S.Exas. acabam
entendendo que poderemos continuar achando receita indefinidamente. E isso não
acontece.

Então, Sr. Presidente, termino a leitura, mas, antes disso, falo sobre uma das
Erratas que estão sendo entregues aos Srs. Deputados. A Errata nº 01 faz uma série de
alterações nos Relatórios nº 234 e 235, que são integrantes do Volume II do  relatório
final, relativos aos pareceres às emendas. Também faz alterações no Anexo III, referentes
à programação de despesas. Essa Errata também modifica o Anexo III, que trata de
emendas coletivas. Há um relatório de todas elas colocadas aqui. E também uma Errata
feita em conjunto com a assinatura dos membros, que é um relatório do Comitê de
Avaliação de Emendas, que trata de algumas admissibilidades e algumas conclusões que
estão no relatório, nos itens II e IV, assinada também por todos os membros do Comitê de
Emendas.

Por último, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, há uma proposta de
alteração do Projeto de Lei Orçamentária em 2006. Gostaria de pedir atenção especial a
todos os Líderes, a todos os membros da Comissão de Orçamento.



Os representantes de Líderes abaixo-assinados vêm propor à Comissão Mista
acordo no sentido de viabilizar aprovação do Projeto de Lei Orçamentária para 2006,
particularmente no que tange ao equacionamento das questões relacionadas aos repasses
do Governo Federal aos Governos Estaduais a título de compensação pelas perdas
tributárias decorrentes da desoneração das exportações e de bens do ativo permanente.

Com esse intuito, estamos propondo o seguinte:
1. A especificação dos recursos alocados no Relatório-Geral no valor de 3,4 bilhões

apropriados na reserva para atendimento do art. 91 do ADCT, observados os seguintes
critérios:

a) 50% de acordo com os coeficientes da Lei Kandir, que é a Lei
Complementar nº 115, de 2002. A lei é de 1996. Desculpem, é um erro, e acho que
todos observaram.
b) 50% de acordo com os coeficientes da Lei nº 11.135, de 2005, e da Medida

Provisória nº 271/2005.
2. Acréscimo no valor de 1,8 bilhão a ser programado nas mesmas proporções do

item anterior da seguinte forma:
a) R$ 900 milhões com recursos decorrentes de cancelamentos na despesa

conforme critérios constantes do Anexo I.
 Faço já uma referência ao fato de que esse anexo ainda será discutido, ainda não

há consenso sobre esse item.
b) R$ 900 milhões em reserva específica de natureza financeira não primária

paralelamente à inclusão no texto da Lei Orçamentária de autorização para
suplementação nas programações específicas, desde que verificado excesso de
arrecadação da receita do Tesouro Nacional no decorrer do exercício de 2006. Isso será o
Anexo 2.

Para viabilizar tais mudanças estamos propondo em anexo as respectivas
proposições. Essa proposta, uma vez aprovada, integrará o Adendo nº 1 ao relatório final
da Proposta Orçamentária para 2006, do PL nº 40/2005, como seu Item nº 1.

Sala das Comissões, 9 de março.
Sr. Presidente, essa é uma proposta de alteração da Lei Orçamentária para 2006.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Presidente, ponha em votação essa

proposta.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra pela ordem o

Deputado Pedro Novais.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Pergunto ao Relator pelo adendo, pela errata

relativa à FUNASA, que não foi lida, porque não foi apresentada.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Não. Está no adendo que está sendo

encaminhado. Não está nessa primeira errata. Essa aqui é mais sobre questões de
avaliação.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Vai ser apresentado ainda agora?
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - No adendo que estamos encaminhando

para discussão sobre essa proposta de alteração. Está vindo uma série de coisas,
inclusive a questão da FUNASA.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, então sugiro a V.Exa. que
aguardemos a chegada desse adendo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está sendo tirada cópia.
Efetuaremos a discussão.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. tem a palavra,

Deputado Anivaldo.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, queria fazer uma proposta

de encaminhamento. A primeira é a aprovação dessa proposta de alteração da Lei
Orçamentária para 2006.



A segunda é deixar claro que foi feita a leitura e, a partir da leitura, paralisa a
discussão, que vai ser posterior. Então, seria neste momento da nossa pauta, para dar
continuidade à votação apenas dessa proposta orçamentária.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. tem a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, Srs. Líderes, gostaria de

pedir a atenção de V.Exas. Felizmente entramos agora no relatório final.
Esta proposta que o Deputado Anivaldo Vale corretamente faz agora e que é

assinada pelos Líderes de todos os partidos é para que possamos de fato mais uma vez
reafirmar nosso compromisso de cumprir a Lei Kandir. Para isso, vamos ter que fazer
depois um ajuste em alguns contingenciamentos. Mas isso é posteriormente.

Queria pedir, Sr. Presidente, que pudéssemos aprovar essa proposta para que o
Relator pudesse distribuir, então, o Adendo nº 1, no qual constam a questão da FUNASA
e todos os outros itens que o Relator mencionou. Eu proporia ao Líder do PMDB que
examinasse com o Relator, porque só pode ser distribuído a partir do momento em que
aprovarmos isso. Se não, ele não tem como entrar. O Deputado Pedro Novais, tenho
certeza, pode verificar com o Relator Carlito o adendo para confirmar o item da FUNASA e
outros que estão ali. Aí, poderíamos aprovar essa proposta e andar.

Queria ainda fazer um último apelo ao Deputado Anivaldo e ao PSDB. Não vai
inviabilizar em nada, não vamos votar agora. Particularmente, eu queria votar hoje. Mas
vou entender que segunda-feira há a reunião do CONFAZ, votaríamos depois, na terça,
para abrirmos para que as pessoas possam fazer seus destaques, e nós também
ajudarmos os Parlamentares que estão também ansiosos, e não termos um tempo muito
curto depois, nos destaques. Porque depois vamos ter menos de 3 horas para fazer isso.
Esse é o apelo que eu gostaria de fazer.

Agora, o apelo maior que eu gostaria de fazer ao Relator e a todos é que
pudéssemos votar hoje tudo. Mas acho que ninguém vai querer atender a esse meu apelo.
Quanto a esse primeiro, por favor, que possam me atender.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra,
Deputado Anivaldo.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, queria reconhecer que o
acordo de 1,8 bilhão está sendo cumprido, não na forma acordada. Foi acordado 1,8
bilhão. Para acordarmos agora para esse 1,8 bilhão, tivemos participação ativa de V.Exa.,
porque não havia disposição desse cumprimento. E está sendo cumprido de forma
diferente do que foi acordado por ocasião da leitura do nosso Relatório-Setorial da Área
Temática III.

Então, Presidente, compreendo muito bem. Acho que o Deputado Gilmar Machado
está cumprindo seu papel. Ele procura desempenhar liderança e agilizar as providências.
Está correto nesse ponto de vista. Só que acordo é acordo. Fizemos acordo para ler. Não
fizemos acordo para abrir o processo de discussão. O apelo que se faz para fazer a leitura
está correto. Então, vamos abrir a discussão do Orçamento para a semana que vem e
vamos aprovar essa proposta dele para propiciar condição para elaboração do adento pelo
Relator. Elaborado esse adendo, antes da discussão ele já pode ser votado logo no início
da próxima semana. Pode até ser o primeiro item da pauta, porque contempla esses itens
dessa proposta.

Muito obrigado, Sr. Presidente..
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Walter Pinheiro.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO -  Deputado Anivaldo Vale, a proposta

que o Deputado Gilmar fez eu queria reiterar a V.Exa., respeitando o espírito do acordo
firmado com V.Exa. Não faríamos a discussão da matéria no dia de hoje, mas já seria
possível abrir o prazo para apresentação de destaques para permitir que os Deputados e
os Senadores tenham um tempo maior para analisar, ver e apresentar esses destaques.

Sei que, de certa forma, V.Exa. caminhou na linha do acordo. O termo
apresentado aqui como proposta para essa questão, que até viabilizou a leitura, é



assinado pelas Lideranças. A única alteração que faríamos é esta: a sessão é suspensa no
dia de hoje, é retomada na terça-feira, mas de imediato fica aberto o prazo para
apresentação de destaque por parte dos Srs. Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho)  - Deputado Waldemir Moka.
O SR. DEPUTADO WALDEMIR MOKA - Deputado Anivaldo, eu queria merecer a

tenção de V.Exa. Penso da mesma forma que o Deputado Walter Pinheiro. Votaríamos o
adendo, a proposta. Ficaria claro. Logo em seguida, com a aquiescência de V.Exa. e dos
Líderes, não se iniciaria a discussão, quer dizer, só abriria a oportunidade da
apresentação dos destaques, mas não se discutiria. É apenas e tão-somente para que
pudéssemos ganhar tempo e até para que o Relator, por meio da sua assessoria, e o
Comitê de Receita fizessem as adequações necessárias. Vou dar um exemplo: na
agricultura, há recurso razoável para que essa questão sanidade animal; em
compensação, para sanidade vegetal não há recurso algum. Queremos adequar esses
recursos num só destaque.

Então, Deputado Anivaldo Vale, eu gostaria que V.Exa. raciocinasse, porque isso
só vai facilitar o trabalho de todos nós aqui. Mas estou apoiando V.Exa. Se V.Exa. não
admitir estaremos juntos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Luiz Carreira,
último inscrito.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA -  Sr. Presidente, na mesma linha de
raciocínio, quero fazer um apelo ao Deputado Anivaldo. Temos trabalhado sempre juntos
nessas matérias. Temos trabalhador lado a lado o PFL e o PSDB.  Isso adiantaria o
processo, desburocratizaria já a questão do Orçamento. Porém, evidentemente, os
destaques seriam apenas para abrir prazo para apresentar. Não vamos discuti-los nem
vamos discutir a proposta ainda, enquanto não for tratada essa questão da Lei Kandir e
as outras questões que estão acordadas.

Então, faço um apelo para que a gente possa abrir esse precedente para avançar
na próxima semana e votar o Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Srs. Parlamentares, conforme
estabelecido no art. 8º, alínea “o”, do Regulamento Interna da Comissão, declaro
inadmitidas as Emendas nºs 5.015/001, 5.015/004, 5.017/0001, 5.031/0005 e 5.034.
São emendas só de receita. Inadmissão das Emendas nºs 5.034/001, 5.034/004,
5.005/0003,5.005/0004 e 005, 6.006/0002 e 0003, 6.011/0002 e 0004 e 7.121
sugeridas pelo Comitê de Avaliações de Emenda, constantes na Errata do relatório do
Comitê de Avaliação de Emendas.

Encerrada a discussão, encerrada a leitura do relatório...
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) -  Pela ordem tem a palavra

V.Exa..
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE  - Sr. Presidente, quero lamentar não poder

atender ao apelo dos nossos colegas, mesmo porque a questão de abertura para o prazo
de destaque implica abrir a discussão do Orçamento. E só podemos discutir o Orçamento
de posse do adendo, porque na hora em que o adendo estiver pronto, quando serão
alteradas algumas rubricas, certamente vai-se alterar algumas condições para
formalização de destaques, sob pena de prejudicar destaques. Precisa-se conhecer o
adendo para se fazer o destaque. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, apesar de
não estar nessa proposição que vai viabilizar a elaboração do adendo, que dele será parte
integrante e que se constitui no Item nº 1, conforme acordamos aqui, poderia ser, sim,
aprovado, muito embora dando ao Relator a autorização para fazer os ajustes necessários
ao atendimento desses 900 milhões.

Da forma que está, ficaram aqueles 9% e os 25% para emendas de Comissão.
Proponho que abandonemos isso aqui e passemos a ele a oportunidade de fazer o ajuste
adequado e palatável à Comissão. Essa é a nossa preocupação. E que votemos essa
proposta hoje.



O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - As sugestões apresentadas
são todas pertinentes, mas eu gostaria de dizer o seguinte: em primeiro lugar, vamos
votar a proposta de alteração do PLOA 2006, Plano da Lei de Orçamento, sugerido pelos
Líderes partidários.

Em votação na Câmara dos Deputados. Os Srs. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. (Pausa.)

Aprovado.
Em votação no Senado Federal. Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam

como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Agora eu vou abrir a discussão, embora não vá conceder palavra a ninguém para

discutir, conforme o compromisso.
Vamos, então, abrir prazo para destaques. O adendo que está sendo rodado e vai

ser distribuído..
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, só para complementar, acho

que o adendo vai carecer agora de um trabalho. Precisamos começar a discutir para
conseguirmos transformar esses 900 milhões aqui numa solução real.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não se vai discutir. Vamos
distribuir o adendo e terça-feira é que se vai fazer a discussão.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, a idéia do....
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) -  Em face disso, eu declaro...
O Deputado Virgílio está com a palavra ainda, pela ordem.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, eu queria apenas

lembrar a V.Exa. e a Casa um assunto que já veio diversas vezes à discussão nesta
Comissão Mista. Represento, neste momento, a bancada da Região Sudeste do Brasil.
Tivemos um problema de desencontro de interpretação quando da apresentação de
nossas duas emendas regionais. Fizemos, na ocasião, um recurso por orientação da Mesa
e de V.Exa., que foi levado à apreciação do plenário do Congresso Nacional. Tivemos a
acolhida, sob certas condições, para apresentação das nossas emendas. Conseguimos
vencer duros obstáculos. Alcançamos o número de assinaturas exigido, mesmo durante
aquele período do recesso branco que houve entre o Natal e o Ano Novo.

Sr. Presidente, no caso, nossas emendas versavam sobre o relatório parcial das
cidades e sobre infra-estrutura, para as quais não tivemos acolhida, porque nos foi
informado que na fase seguinte, na fase final, teríamos nossas emendas contempladas. O
Comitê de Emendas se debruçou sobre o assunto, fez as suas adequações — o que é
muito justo, inclusive mudei, a pedido, a formatação de uma das emendas, a da infra-
estrutura, para torná-la genérica — e essas emendas até receberam aporte da Comissão
para se fazer o acesso necessário. Mas objetivamente, para a nossa emenda, aquela que
era de bancada, e no caso de Minas repunha outra que nos havia sido confiscada, creio
que até por descuido do ex-Ministro, porque a havia destinado a aplicações alheias,
estranhas àquela que era emenda de bancada, não tivemos qualquer atendimento.
Levanto a questão aqui. Estou fazendo esta observação a título de colaboração,
construtivamente, mas também não podemos admitir qualquer discriminação regional ou
pessoal, se é que houve alguma nesse sentido. Falo aqui com a responsabilidade de
Coordenador de Minas e do Sudeste. Queremos, no mínimo, receber o valor médio
colocado, não por sermos da região mais populosa ou termos mais de 50% da população
brasileira, não quero isso, mas sei que há emendas regionais contempladas com mais de
40 milhões. Repito: não quero isso, mas espero que, pelo menos, recebamos a média do
que destinado às outras emendas regionais. Sem isso, não tenho a menor condição de
aceitar a proposta, pois estaria sem condições sequer de estabelecer um diálogo com a
bancada do Sudeste, sobretudo com os Coordenadores dos Estados, mesmo porque eu
não estaria aqui cumprindo o encargo que me foi delegado, qual seja o de encaminhar
adequadamente essas emendas — o que foi feito. Aguardo, portanto, a acolhida da
emenda, conformei reiteradamente afirmado por essa Mesa, e V.Exa. bem sabe disso.



O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) -  Eu pediria que V.Exa.
apresentasse o destaque à discussão e, enquanto isso, conversaremos com o Relator.

Está iniciada a discussão, como declarei.
Concederei a palavra para discussão, posteriormente. Aberto, portanto, o prazo

para apresentação de destaques até o término da discussão, que se dará na terça-feira,
apenas para darmos algum tempo para a digitação e verificação dos destaques.

Em face do ocorrido, agradeço a presença de todos.
Suspendo a presente reunião e convoco a próxima para terça-feira, às 14h30min
(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Dando continuidade à reunião
anterior, comunicamos que a reunião de terça-feira será às 10 horas, e não às 14h30min,
como havia sido dito anteriormente. A abertura do prazo para apresentação de destaques
será contada a partir do início da discussão, na terça-feira, às 10 horas.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE – Sr. Presidente, solicito a V.Exa que
determine o cancelamento de todos os destaques recolhidos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Já foi determinada a
devolução dos destaques apresentados.

Está suspensa a reunião e convocada outra para 3ª feira, às 10 horas.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE  (Deputado Gilberto Mestrinho) - Reiniciada a primeira
reunião ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das atas das matérias
constantes das Pautas 1, 2, 3 e 4, de 2006.

Expediente.
Solicito ao Deputado Ronaldo Dimas que proceda à leitura do expediente.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - “I) Correspondência recebida interna:
1) Ofício nº 4.050, de 8 de março, do Deputado Ricarte de Freitas, Coordenador da

bancada de Mato Grosso, designando o Deputado Wellington Fagundes para representá-lo
como Coordenador na deliberação do Relatório Final do Orçamento da União para 2006.

2) Expediente de 7 de março, do Senador Mozarildo Cavalcanti, que solicita a
aprovação de destaques apresentados às Emendas nºs 60020002 e 71240009.

 Expedientes encaminhando justificativas de falta às reuniões da Comissão.
1) Ofício nº 8, de 21 de fevereiro, do Deputado Zé Gerardo. Ausência: 15 e 21 de

fevereiro.
I) Correspondência recebida externa.

Expediente encaminhando Relatório de Gestão Fiscal,
em atendimento ao art. 5º, inciso I, da Lei nº 10.028/2000 —
Lei de Crimes Penais, combinado com os arts. 54 e 55 da Lei
nº 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal.”

 O expediente é do Tribunal Regional Eleitoral do
Estado do Espírito Santo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Lido o expediente.
Não havendo número para deliberação, a sessão está suspensa e reconvocada

para hoje às 14h30min.
(A sessão é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Reiniciada a 1ª reunião
ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes das pautas 1, 2, 3 e 4.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.



O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, gostaria de saber de

V.Exa. sobre os requerimentos de convocação dos Ministros.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vou colocá-los em votação

logo mais, hoje ainda.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Hoje ainda? Em primeiro lugar?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não. Será pedida inversão de

pauta da Ordem do Dia para verificarmos alguns avisos. Em seguida, faremos a votação
dos requerimentos.

Ordem do Dia.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Estamos na Pauta 1, já

fizemos a leitura do relatório e declarei inadmitidas algumas emendas. Vou proceder da
seguinte forma. Vou colocar em votação a proposta da Mesa sobre os critérios de
cancelamento linear de emendas coletivas após entendimentos propostos pelo Relator-
Geral no relatório final apresentando alterações posteriores (erratas e adendos), conforme
quadro a seguir.

Emendas de bancada: 5 milhões 809 mil e 500; alterações: 70,4; total: 5.879,9.
Corte de 12,5%; total cancelado: 734,99, em milhões.

Emendas de Comissão: 1.907,6; alterações: 11,5; total: 1919,1. Corte de 12,5%;
total do valor das emendas: 239,89, em milhões.

Ficam, assim, as alterações finais: 974,88 milhões.
Observação 1 - O cancelamento de 12,5% das

emendas de bancada e das emendas de Comissão resulta
num total de recursos da ordem de 975 milhões. Há que se
considerar que parte dessas fontes não serão aproveitáveis
para efeito de atendimento da Lei Kandir, em razão de
vinculações específicas, o que exigirá remanejamento e trocas
de fontes por parte do Relator- Geral.

Observação 2 - A eventual necessidade de outros
cancelamentos, inclusive para atendimento de destaques,
deverá advir de cortes nos investimentos constantes do
projeto de lei enviado pelo Poder Executivo, preferencialmente
naqueles de maior valor.

Anexo 2 - Texto da lei (Alterações) - Inclua-se o
seguinte inciso XX e § 3º do caput do art. 4º:

“XX - nos Subtítulos 28.845.0903.0047.0001 - Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério — FUNDEF (CF, art. 212) -
Nacional;

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério — FUNDEF (CF,
art. 212) — Nacional; 28.845.0903.099B.0001 —
Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para
Compensação da Isenção do ICMS aos Estados Exportadores
(Lei Complementar nº 87, de 1996 e Lei Complementar nº 115,
de 2003) — Nacional; e 28.845.0903.0E25.0001 —
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios para
Compensação das Exportações — Auxílio Financeiro aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o fomento
das Exportações — Nacional, com recursos de reserva
específica para esta finalidade constante desta Lei, até o valor
total de R$900 milhões, desde que verificado o excesso de



arrecadação de receitas do Tesouro Nacional no decorrer do
exercício de 2006.

Em havendo excesso de arrecadação de receitas do
Tesouro Nacional, o valor correspondente será destinado,
primeiramente, a suplementar as dotações referidas no inciso
XX do art. 4º desta Lei.”

A matéria está em discussão.
Com a palavra o Deputado Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, depois de tantas idas

e vindas, o Relator, usando seu bom senso e ouvindo a maioria desta Comissão,
conseguiu conciliar a idéia de cortar despesas. Eu gostaria de ter cortado despesas, e
despesas correntes, mas se impôs cortar emendas. Mesmo porque nunca se atingiu valor
tão alto quanto esse das emendas de bancada e de Comissão. Acrescendo-se aqui os
cerca de 3 bilhões de reais das emendas individuais, chegam a mais de 10 bilhões de
reais, quase 11 bilhões, as emendas de Parlamentares neste Orçamento.

Entendo que o Poder Executivo não deverá fazer a execução nem da metade do
valor dessas emendas. Este é um ano eleitoral — curto, portanto. Nos anos em que não
há eleições, garante-se, em tese, o cumprimento da execução orçamentária, e o Governo
executa no máximo 50%.

Congratulo-me, assim, com o Relator pelo fato de não ter cedido ao impulso de
proceder à reavaliação de receitas, o que ensejaria também aumento das despesas, e por
buscar, a meu ver, solução que engrandece esta Comissão e o Congresso Nacional.

Portanto, a princípio, somos favoráveis a esse acordo, conforme V.Exa. acabou de
ler, a fim de resolvermos o impasse entre o Executivo, os Executivos Estaduais e o
Congresso Nacional. Acredito que, dessa forma, possamos concluir pelo acordo, para que
busquemos, de imediato, uma solução para a liberação desses recursos, sem prejuízo de
outras questões contidas no relatório do Deputado Carlito Merss, que vamos continuar
discutindo durante a votação desta noite.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra. Mas
peço que seja breve.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os
Líderes dos partidos apresentaram propostas com o fim de equacionarmos a questão dos
recursos necessários à contemplação dos Estados exportadores pela compensação
advinda da Lei Kandir. Um dos critérios sugeridos foi exatamente esse. Porém, manifesto-
me contra, porque o critério acordado — ainda que somente pela maioria — era de que
seria nominalmente igual o corte linear das emendas de bancada e o das emendas de
Comissão. O corte que foi apresentado e escolhido pelo Relator retira 734 milhões das
emendas de bancada e 239 milhões das emendas de Comissão, quando, na verdade,
deveriam ser retirados 450 milhões e 450 milhões. Por isso, voto contra o critério de
cancelamento, contra esse anexo.

Chamo a atenção dos membros da Comissão para o fato de que esse critério não é
justo com os Estados Federados nem com os Parlamentares, haja vista que a emenda de
Comissão, historicamente, tem sido um adendo ao próprio projeto do Poder Executivo. Ela
não atende ao combate das desigualdades regionais nem possibilita que façamos do
Orçamento uma peça em que todos tenham atendimento equânime. Por isso não nos
reunimos em bancadas. Por isso existem as reuniões setoriais.

Nesse sentido, os Parlamentares, Senadores e Senadoras, Deputados e Deputadas,
por meio da representação popular, exercem o papel de defesa de Estados e Municípios.
As emendas de Comissão não têm um foco nítido. Elas têm caráter nacional, sem que se
especifique efetivamente onde serão usadas. Essas emendas têm o arbítrio único e puro
do detentor da titularidade do Ministério.

Não podemos, Sr. Presidente, lutar pelo combate às desigualdades regionais e ao
mesmo tempo aprovar esse adendo, que é importante, visto que a Lei Kandir não pode



deixar de ser contemplada com os recursos orçamentários. Aliás, é lamentável que a peça
orçamentária originária do Executivo não tenha previsto a aplicação do que a lei
determina. O projeto de lei orçamentária fere claramente a lei federal. Eu nunca vi
tamanho desrespeito à legislação brasileira.

Também não se previu o reajuste dos salários dos servidores públicos, o que é
uma obrigação (palmas); o aumento do salário mínimo; a aplicação da Emenda
Constitucional nº 29, que aloca os recursos da saúde exclusivamente na saúde; e a
compensação das perdas dos Estados exportadores, causadas pela aplicação da Lei
Kandir.

Foi o Parlamento, Sr. Presidente, que assegurou esses recursos. Fomos nós que
buscamos os meios para a elevação da receita, o que permitiu lançar as despesas. Se
dependesse do Executivo, não haveria aumento dos salários dos servidores, aumento do
salário mínimo, aumento dos recursos para a Lei Kandir. Enfim, o Orçamento teria um
rombo de 17 milhões.

Vem agora esse adendo, que faz injustiça com os Estados da Federação. Não posso
concordar com isso, Sr. Presidente. Esse critério de alocação dos recursos é injusto, não
atende ao espírito republicano e é lamentável para a autonomia do Parlamento. Por isso,
quero deixar claro que voto contra.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

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

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, o Relator Carlito Merss
apresenta uma sugestão, e nós somos favoráveis a ela. Precisamos avançar e votar o
Orçamento, que é fundamental para o País. O Relator já colocou os recursos necessários
e equacionou o problema da saúde. S.Exa. vai colocar recursos para o reajuste dos
salários dos servidores públicos e do salário mínimo e para a correção da tabela de
Imposto de Renda.

Haverá algumas perdas nas emendas de bancada, mas neste momento a nossa
maior perda é não ter votado o Orçamento. Portanto, solicito que votemos esse critério e
imediatamente iniciemos o debate e a apresentação dos destaques para que possamos
avançar e dotar o País de um orçamento. Isso é o mais importante que podemos fazer
pelos servidores — não só os que acompanham esta sessão, mas também todos aqueles
que aguardam a nossa definição.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Wasny de Roure,
V.Exa. tem a palavra.
 O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, nenhum de nós gostaria,
em sã consciência, de ter um único percentual de dedução. Eu não gostaria. Ocorre que
nós temos uma tarefa maior. O Deputado Gilmar Machado foi muito claro nesse sentido.
O País, neste momento, está perdendo. O País, neste momento, está deixando de discutir
o salário mínimo. O País, neste momento, está deixando de discutir o salário dos
servidores públicos. O País, neste momento, está deixando de discutir a alteração da
tabela de Imposto de Renda. O País está perdendo. E o Congresso Nacional está diante da
proposta do relatório do Orçamento.

Lembro aos colegas uma atitude extremamente elogiada do Relator, Deputado
Carlito Merss. S.Exa. ampliou a emenda individual dos Parlamentares, de 3,5 milhões
para 5 milhões. Há, portanto, clareza de avanço em relação ao mandatos dos
Parlamentares, aos projetos vinculados aos Municípios.

Na realidade, Sr. Presidente, a conta é praticamente a mesma. Os 900 milhões que
foram retirados das emendas coletivas de bancada e de Comissão para elaboração da Lei
Kandir foram exatamente os mesmos recebidos por V.Exas. nas emendas individuais.
Temos ou não temos clareza disso? Esse é o preço que se paga para ampliação das
emendas individuais.

Por isso, com todo respeito ao colega Cláudio Cajado... Sou um dos coordenadores
da bancada do Distrito Federal. Isso vai representar perdas para nós. Porém, para o



Distrito Federal, a perda será muito maior, sem a votação do fundo constitucional. São 5
bilhões e 300 milhões. Noventa e três por cento desses recursos são para reajuste de
servidor público.

Ora, Sr. Presidente, isso é que é importante. A Nação é maior do que as questões
menores. Por isso, Deputado Carlito Merss, votamos a favor da proposta de V.Exa., de
redução linear para todos, Comissão e bancada.

Infelizmente, voto a contragosto. Mas as questões da Nação são maiores do que as
do Distrito Federal.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Antes de conceder a palavra

ao próximo orador, informo ao Plenário que nós ainda não estamos discutindo o relatório.
Estamos discutindo a proposta que fiz à Casa.

Com a palavra o Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, o Relator-Geral propõe o

corte linear das emendas de bancada e Comissão, mas não propõe o corte das emendas
de Relator, que somam, segundo o relatório — página 38 do Volume I —, 60 bilhões.
Evidentemente, há muito remanejamento nessa soma de valores. Mas na página 37 há
uma discriminação desses atendimentos. Com esses 900 milhões, vamos para 7 bilhões.

Pergunto: por que não se faz o corte linear também nas emendas de Relator? Que
privilégio ele tem? Por as emendas que S.Exa. apresenta não sofrem cortes e as dos
Parlamentares sofrem?

Faço esse questionamento ao Relator-Geral, porque o volume de emendas de
Relator é muito grande.

Essa emenda do servidor público, que vamos discutir, Sr. Presidente — V.Exa.
disse há pouco que estava inadmitindo algumas emendas —, é inconstitucional. A Casa
não pode estabelecer despesa continuada. E o Governo Federal não enviou a esta Casa
aumento do servidor — nem no projeto de lei nem por meio de medida provisória.
Estamos avançando o sinal. Estamos estabelecendo uma despesa continuada que é
inconstitucional.

Então, quanto à admissibilidade...
(O Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Peço silêncio.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Quanto à admissibilidade, vou

questionar oportunamente sobre o aumento do servidor. O Presidente Lula não quer dar
esse aumento. S.Exa. não enviou a esta Casa projeto de lei sobre o reajuste, não editou
medida provisória a respeito do assunto. E nós estamos aqui colocando 5 bilhões de reais
para aumento do servidor inconstitucionalmente. Não tenho nada quanto ao mérito —
penso até que o servidor merece aumento, sem dúvida —, mas sim quanto à forma.

Não ouvi uma palavra do Governo de que vai honrar as emendas. Os servidores
que estão presentes nesta reunião sabem que a grande maioria das emendas aprovadas
nesta Casa não são honradas pelo Governo. Então, é preciso que o Governo também se
manifeste a respeito do assunto. Daqui a pouco ele vai vetar o que aprovamos, dizendo
que é inconstitucional.

(O Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, faço uma consulta ao

Relator-Geral. Gostaria que S.Exa. me respondesse. O Deputado Carlito Merss está muito
ocupado, mas seria bom que S.Exa. prestasse atenção aos debates que são feitos aqui.
Qual é a soma dessas emendas de Relator e por que não há corte linear em relação a
elas? É o questionamento que faço.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Será respondido logo a
seguir.

Com a palavra o Deputado Humberto Michiles.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs.

Deputados, estamos de posse do Anexo I, Critérios de Cancelamento. Somos amplamente
favoráveis aos argumentos apresentados. Os problemas da Nação têm maior amplitude do



que os regionais. O Orçamento precisa ser aprovado. Já estamos sofrendo alguns
problemas na Região Norte. Cito, por exemplo, a falta de investimento no Luz para Todos,
programa importante que já poderia estar sendo implementado neste ano. É fundamental
que se reservem recursos para reajuste do funcionalismo público.

Sr. Presidente, queremos abordar 2 questões. Peço a atenção do Relator, porque
elas são importantes para o Estado do Amazonas. Uma delas diz respeito a emenda de
bancada do Estado do Amazonas, prevendo recursos para o Hospital Universitário Getúlio
Vargas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Peço ao Deputado Humberto
Michiles que deixemos essa parte para a discussão do relatório, porque agora estamos
discutindo exclusivamente os critérios de cancelamento. Já houve uma correção...

O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, vou atender ao apelo
de V.Exa. Estamos discutindo critérios. Não posso aprová-los sem que se tenha
informação a respeito do que ocorreu com a emenda da Universidade do Amazonas e
também com a do CEFET do Estado — no relatório de que dispomos, está zerada.
Concordamos em reduzir a emenda, mas não concordamos em zerar a da Universidade e
a do CEFET.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado
Virgílio Guimarães.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, mudei de lugar.
V.Exa. tem boa memória, mas mudei de lugar.

Em relação ao método encontrado para fazer o ajuste, não há muito o que discutir,
até porque recurso não se inventa. Não se tira recurso do nada, da vontade, sobretudo se
queremos um Orçamento que seja efetivamente executado. Quanto mais realista for o
Orçamento, mais próximo estará de ser executado plenamente.

Então, não há nada a discutir sobre o método de se fazer um corte linear, um
ajuste, portanto, no volume global, para termos o Orçamento viável. Do contrário, a
realidade se imporia de qualquer maneira, porque uma parte do Orçamento não seria
executada, não seria empenhada. E tudo isso ao arbítrio do Executivo. Ao fazer ele
próprio o ajuste, o Legislativo torna-se também o senhor das iniciativas, porque não deixa
ao arbítrio do Executivo fazer o que bem entende.

Sr. Presidente, isso não evita uma discussão que haveria de qualquer maneira.
Quero crer que estamos fazendo ajuste numa macro variável. Em nenhum momento foi
dito que a discussão estava encerrada. Não quero alongar-me excessivamente. Tenho
muitos pontos a abordar. Digo apenas que considero que Minas Gerais foi prejudicada em
relação a vários aspectos.

Eu não poderia deixar de referir-me, Sr. Presidente, Sr. Relator, à emenda do
Estado — a genérica — sobre educação. A população de Minas Gerais é enorme — a
segunda maior do Brasil. O Estado conta com 14 instituições federais. No entanto,
considerando-se o ensino superior, ficou com uma das menores emendas para educação.
Gostaria que essa emenda fosse pelo menos igual à do ano passado, o que implicaria
pequeno aporte de recursos, de 5, 6 milhões a mais. Isso é necessário, porque o rateio
será entre 14 instituições. Vários Estados têm apenas 1 instituição.

É o apelo que faço. Concordo com a metodologia de ajuste, mas não abro mão de
discutir pontualmente o que precisa ser discutido e ajustado para aprovação final.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Eu gostaria que os
Parlamentares se ativessem à matéria em discussão.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - É justamente sobre isso, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - O Sr. Relator vai nos responder agora ou

só no final?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Relator responderá ao

término da discussão.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Já houve 7 intervenções, Sr. Presidente.



O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Eu quero evitar, Deputado,
que o Relator seja interrompido quando começar a falar.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, estamos questionando o
adendo. S.Exa. vai nos responder?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Ele responderá ao final da
discussão.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
É sobre o assunto.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Há Parlamentares inscritos.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE  - Eu quero que seja encerrada a discussão,

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado Zé

Gerardo. Peço a S.Exa. que seja breve e se atenha à matéria.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, parabenizo o Relator, porque o

corte de cerca de 970 milhões num orçamento de 7 bilhões e 700 milhões, na verdade,
não compromete o Orçamento. Todos sabemos que este é um ano de difícil aplicação do
Orçamento. Ele precisa ser empenhado até o mês de junho para que possa ser aplicado
este ano.

Estou preocupado com os recursos previstos para o Estado do Pará. Foram
orçados 100 milhões para construção de rodovias e 20 milhões para restauração e
conservação de rodovias. Entretanto, precisamos empenhar esses recursos até o mês de
junho, especialmente na Amazônia, onde há um período definido para a execução de
obras. De nada adiantará ter esses recursos para gastar no final do ano.

Percebo que o País começa a perder e o povo brasileiro começa a sofrer. Há
recursos no Orçamento, por exemplo, para reforma agrária. Todos os assentamentos
estão esperando por recursos para abertura de estradas, demarcação fundiária, crédito
para habitação, saúde e educação. Os Prefeitos estão em Brasília à procura de recursos.
Nos Ministérios eles ouvem a resposta de que o Orçamento não foi votado. Esta Comissão
começa a se desgastar por causa da não-aprovação do Orçamento. Penso que esse corte
não compromete o Orçamento de jeito nenhum.

Portanto, parabenizo-os pela proposta. Temos de votar o Orçamento o mais rápido
possível.

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

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Sr. Presidente, registro o trabalho do
Relator, Deputado Carlito Merss. S.Exa. trabalha como leão e sofre pressão de toda
ordem. Por outro lado, aprende muito sobre o Brasil, e ninguém vai tirar dele esse
aprendizado. S.Exa. pode ajudar o seu Estado, o que é normal.

No meu Estado, quiseram me entrevistar para que eu criticasse o Deputado
Carlito Merss no Correio do Povo. Respondi: “Não. Se eu fosse Relator, eu também iria
ajudar o meu Estado”. S.Exa. ajudou pouco Santa Catarina. Não estou fazendo ironia.
Ajudou bem pouco. O que o Parlamentar fez foi dar muito dinheiro para emenda de
Comissão, para emenda regional, e não pode mais voltar atrás. Todos os Deputados que
estão aqui há mais tempo sabem disso. Nós criamos 10 bilhões de investimentos, mais ou
menos. O Governo mandou 16. Isso é inversão de valores. Não é Deputado Pauderney
Avelino? Todos hão de convir que o Deputado Carlito Merss e a Deputada Rose de Freitas,
que é uma das responsáveis por isso... Não é, Deputada Rose?

(Intervenções simultâneas. Ininteligíveis.)
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Sr. Presidente, eu gostaria que o

Deputado Carlito Merss me ouvisse e que a Deputada Rose de Freitas me respeitasse.
Então, ele avançou muito em relação aos 10 milhões. Agora, está propondo que

sejam tirados 10%. E não são 10% para atender a um Estado, Deputado Claudio Cajado.
É exatamente para manter o espírito federativo.

Distribuí alguns dados na semana passada, e vou fazê-lo novamente, sobre o
quanto o Amazonas perde. Aquele Estado perde 80 milhões; o Estado de Alagoas, 86



milhões; o Estado da Bahia, 202 milhões, Deputado Cláudio Cajado, com a Lei Kandir. Os
Municípios baianos — inclusive o de V.Exa., em que sua esposa é Prefeita — perderão 50
milhões. É muito mais do que as emendas que V.Exa. está conseguindo, muito mais do
que 1% do Fundo de Participação dos Municípios.
Vamos liberar os 11% e fechar a Lei Kandir. Não devemos ter boca de jacaré ou, numa
linguagem psiquiátrica, voracidade. O Deputado Carlito Merss foi generoso,
convenhamos. Portanto, vamos acertar essa parte. Vou distribuir novamente esses dados
para que cada Deputado e Senador, entre os quais o caro e brilhante Senador Gilberto
Mestrinho, saiba quanto o seu Estado está perdendo com zero da Lei Kandir ou com 3
bilhões e 400 milhões. É pouco!

(Intervenções simultâneas. Ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio!
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Eu gostaria que a Platéia também

ficasse em silêncio. Nós damos mau exemplo, e ela nos segue.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio!
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Vou distribuir novamente esses dados a

V.Exas. Vamos ter bom senso em relação à Lei Kandir.
Quanto à saúde — vou repetir, para encerrar —, se o acordo feito com o CONASS,

com o CONASEMS, com o Conselho Nacional de Saúde e com a Confederação das Santas
Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas não for mantido, estarei de
plantão — não aqui, mas no plenário, na hora da votação — para pedir verificação de
quorum. Acordos têm de ser honrados.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Pela ordem, Presidente.
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado

Nelson Meurer.
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Parlamentares, não podemos concordar, de forma alguma, com esse critério que está
sendo discutido. Não podemos admitir, de forma alguma, mais um desconto de 12,5% das
emendas de bancada, porque já houve desconto de 15%. Se esse desconto permanecer, as
emendas de bancada terão redução de 27,5%. Não vamos admitir esse sistema de
desconto para atender à ei Kandir, que já está com 3 bilhões e 400 milhões de reais para
os Governadores. Que eles, com 1 bilhão e 800 milhões de reais, venham discutir com o
Governo para receber o restante que reivindicam.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Silêncio!
O SR. DEPUTADO NELSON TRAD - Não podemos prejudicar as emendas de

Parlamentares para fazer a vontade de alguns que querem atender os Governos dos
Estados, porque não sabemos se esse dinheiro da Lei Kandir vai ser dividido
integralmente entre os Municípios. Temos certeza de que tudo o que for liberado das
emendas de bancada vai para os pequenos Município brasileiros, que muitas vezes não
são atendidos no bolo do Orçamento da União.

Por esta razão, o Partido Progressista só vai aceitar a aprovação desse critério se
houver votação nominal neste plenário. Se não houver mudança em relação aos acordos
feitos na semana passada, que não foram atendidos pelo Relator, o Partido Progressista
vai pedir verificação de votação desse critério.

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

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
vamos encerrar a discussão e centrar a nossa fala única e exclusivamente no que está
contido nos Anexos nºs 1 e 2. Ao que me parece, o assunto já foi exaustivamente
discutido. Se todas as bancadas tiverem a sorte de contar com a liberação de 27,5% do
valor da emenda de bancada ou de Comissão, já está de bom tamanho.

Parabenizo o Relator e peço a V.Exa., Presidente, que encerre a discussão e
coloque em votação os Anexos nºs 1 e 2.



O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado
Eduardo Valverde. (Pausa.) S.Exa. não está presente.

O Deputado Pedro Novais é o último inscrito. As inscrições estão encerradas.
Silêncio!
Com a palavra o Deputado Pedro Novais.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, eu gostaria de ser ouvido

pelo Relator.
Sras. e Srs. Deputados, sou muito favorável a que haja cortes tanto nas emendas

de Comissão quanto nas emendas de bancada, para que saiamos do impasse. Mas
gostaria também que esses mesmos cortes fossem feito nas emendas de Relator e nos
valores que vieram no PL.

Na verdade, o que o Relator propõe é apenas que se faça cortesia com o chapéu
alheio. S.Exa. quer cortar as emendas de Comissão e as emendas de bancada, mas não
corta as suas próprias emendas, que na verdade são irregulares, ilegais e contrariam a
Resolução nº 1, porque o Relator não pode fazer emenda. Nem ele, nem os Relatores
Setoriais.

É esta a observação que faço sobre o Anexo nº 1. Quanto ao relatório geral, eu me
pronunciarei no momento oportuno.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que forem pela aprovação permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
O SR. DEPUTADO NELSON TRAD - Sr. Presidente, com licença. O Partido

Progressista vai pedir verificação, se não houver entendimento assunto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Apoiamento, Deputado.
O SR. DEPUTADO NELSON TRAD - O quê?
(Intervenções simultâneas. Ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Quem for dar apoiamento

terá de se identificar.
Quem dá apoiamento à verificação? (Pausa.)
Não há apoiamento.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. DEPUTADO NELSON TRAD - Há apoiamento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Em votação no Senado

Federal.
Os Srs. Senadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, gostaria que constasse o

meu voto contra, pelo critério.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Já tinha terminado a

pergunta, e o critério já foi aprovado.
Passaremos à discussão da matéria propriamente dita.
Vamos iniciar a discussão do relatório e iniciar o prazo para apresentação de

destaques.
Está aberto o prazo para apresentação de destaques, que será encerrado ao

término da discussão.
Com a palavra o Deputado Ricardo Barros, primeiro inscrito para discutir o

relatório. (Pausa.) Ausente.
Com a palavra o Deputado Claudio Cajado.
(Intervenções simultâneas. Ininteligíveis.)
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

Sras. e Srs. Senadores, primeiramente peço um pouco de silêncio. Não dá para falar.



(Intervenções simultâneas. Ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio! Vamos passar para

uma fase muito importante da discussão do relatório. Peço ao Auditório e às Galerias que
façam silêncio.

Com a palavra o Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, inicialmente gostaria que

constasse em ata o meu voto contrário ao critério adotado no adendo que fizemos.
Concordo com o corte. Acho necessário colocarmos recursos para a Lei Kandir, mas não
estou de acordo com o corte, porque ele não foi linear — 50%, 50%. Faço questão de
declarar o voto.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, estou aqui imbuído do propósito —
como toda a Oposição, penso eu — de aprovarmos o quanto antes o Orçamento.

Lamentavelmente, para chegarmos até aqui, tivemos de ultrapassar enormes
obstáculos colocados à nossa frente pelo Governo, lamentavelmente. Em nenhum
momento o Governo demonstrou...

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Por favor, silêncio nas
galerias, nas bancadas e na Mesa. (Risos.)

Continua com a palavra o Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Em nenhum momento o Governo

demonstrou interesse na célere aprovação do Orçamento. Do ano passado para cá,
tivemos principalmente a presença dos Parlamentares da Oposição e de alguns poucos da
Situação, da base governista. Por quê? Porque é muito cômodo para o Governo não ter de
executar o Orçamento naquilo que ele deixou de atender na proposta original.

Gostaria que o Líder do Governo nesta Casa me respondesse por que o Governo
não previu o aumento do servidor público. Por que o reajuste não veio na peça
orçamentária original? Qual a explicação? Quero saber da base do Governo e dos Líderes
por que o Governo não teve consideração com os funcionários públicos e não colocou o
reajuste na peça orçamentária. Deixou que nós, Congressistas, colocássemos os valores, o
que muitos, apesar de defesa do mérito, consideram ilegal.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio!
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Muitos Congressistas, apesar de

concordarem com o aumento, no mérito, consideram-no ilegal, porque estamos
aumentando despesa de custeio, o que o Congresso Nacional não pode fazer. Ou seja,
estamos criando uma irregularidade para atender o servidor público, porque o Governo
deixou de fazê-lo. Isso precisa ficar claro. É uma pena que a imprensa não tenha
publicado uma vírgula a respeito do assunto. Também não houve previsão orçamentária
para aumento do salário mínimo. Não houve um centavo sequer. Não houve previsão para
a majoração da tabela do Imposto de Renda. Coube a nós, Congressistas, achar o jabuti
na árvore e colocar os recursos carimbados para essas áreas. E também, pela primeira
vez — repito, pela primeira vez —, os recursos da área de saúde foram respeitados.

Na condição de Relator Setorial, travei uma luta muito grande para tentar
convencer os nobres Parlamentares. Na verdade, eles já estavam convencidos desde a
aprovação da Medida Provisória nº 271, que colocou os recursos do Bolsa Família no
Ministério do Desenvolvimento Social e não aceitou que os recursos da saúde tivessem
sua finalidade desviada. Pois bem, a saúde recebeu 2 bilhões e 300 milhões de reais a
mais no Orçamento, porque colocamos o Bolsa Família onde ele deveria estar, ou seja, no
Ministério do Desenvolvimento Social. Portanto, a saúde ganhou mais 2 bilhões e 300
milhões de reais este ano.

Ressalto o trabalho do Relator, Deputado Carlito Merss, que foi feito com um
estoicismo exemplar. V.Exa. foi herói e hercúleo, teve paciência e tolerância. Ainda que eu
discorde de alguns pontos, como esse — não aceito o critério, em hipótese alguma —,
reconheço que V.Exa. teve boa vontade em atender à saúde, aos Relatores Setoriais, às
bancadas. Portanto, construímos um orçamento que, se não reflete o desejo da maioria,
reflete, sem sombra de dúvida, a necessidade da Nação.



Queremos votar o Orçamento. Peço aos companheiros da Oposição que o votemos
o quanto antes, porque eu duvido que o Governo execute essa peça orçamentária. O
Governo não quer votar, porque não quer executar o Orçamento. Nós, da Oposição, não
podemos entrar nesse jogo. Temos de votar o Orçamento hoje, na Comissão. E amanhã,
ou depois de amanhã, nós o votaremos no Congresso Nacional e exigiremos o
cumprimento da execução orçamentária. Somente dessa forma faremos valer o interesse
da Nação, dos Estados federados e principalmente o trabalho que desenvolvemos desde o
ano passado.

Esclareço que em nenhum momento o PFL colocou-se em obstrução e contrário à
votação. Construímos a solução possível, muitas vezes diante da intransigência da base
do Governo, que não queria, por exemplo, que atendêssemos à Lei Kandir. Somos
responsáveis pelo cumprimento da lei, que prevê que os recursos sejam feitos pela
compensação dos Estados exportadores.

Sr. Presidente, enfatizo que o Orçamento precisa ser aprovado e que nós estamos
unidos, em relação aos benefícios que construímos em favor do Governo, que não se
manifestou no momento oportuno, ou seja, quando do envio da peça orçamentária.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao
Deputado Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, seria conveniente que o
Relator prestasse atenção, porque S.Exa. nunca responde as nossas perguntas. As
matérias são aprovadas, e S.Exa. não nos responde. Vamos começar a criar problemas
aqui.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Há pouco o Relator queria
responder as suas indagações, Deputado, mas V.Exa. não estava presente. Concedo a
S.Exa. a palavra para respondê-las agora.

(Intervenções simultâneas. Ininteligíveis.)
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Se V.Exas. permitirem, vou discutir com

o Relator. Do contrário, vamos aguardar um pouco até que haja silêncio.
Sr. Presidente, vou fazer os questionamentos ao Relator-Geral e quero a resposta.
Eu perguntei, na discussão anterior à de hoje, como o Relator-Geral espera que o

Governo cancele 1 bilhão e 700 milhões já editados de medidas provisórias sem indicação
na fonte de cancelamento. Gostaria que houvesse uma resposta clara de S.Exa. Já temos
1 bilhão e 700 milhões de reais de medidas provisórias editadas sem indicação de
cancelamento. Estamos votando a matéria orçamentária. De algum lugar será cortado
recurso, Sr. Presidente, porque isso não estava previsto.

A segunda pergunta que faço ao Sr. Relator é a seguinte: qual é o valor, o volume,
das emendas de Relator, de acréscimo ao Orçamento da União? Deputado Carlito, quanto
o senhor acresceu, com emendas de Relator, ao Orçamento da União? Refiro-me a
acréscimos do Relator. Aqui, com o remanejamento e tudo, foram 60 bilhões.
Evidentemente que isso tudo não é acréscimo, mas eu queria saber quanto o senhor
acresceu ao relatório.

Também gostaria de dizer ao Sr. Relator que destaquei o aumento do servidor —
estou falando da Emenda nº 81-001.353, referente a 3 bilhões e 600 milhões de reais —
porque é inconstitucional. Portanto, o senhor anote o Destaque nº 169. Vamos discutir a
constitucionalidade do aumento do servidor.

Depois que eu disse que o aumento é constitucional, eu já havia recomendado aos
senhores servidores que estão aqui neste plenário que mudassem a sua mobilização para
a porta do Palácio do Planalto, porque é lá que está a solução deles, não é aqui. Porque o
Governo não mandou as mensagens de aumento dos servidores, o Governo não mandou o
aumento na Lei Orçamentária, o Governo não fez a medida provisória para resolver a
questão.

E, quando saí aqui atrás, há pouco, para ir a outras Comissões das quais faço
parte, fui abordado pelo pessoal do Banco Central, que informaram que o acordo feito em
outubro com eles não foi cumprido. Estão os colegas servidores alertando  seus outros
colegas que aprovar o Orçamento não obriga à execução orçamentária. O pessoal do



Banco Central está aqui presente e me lembro que fechamos  acordo em outubro e não se
cumpre acordo nenhum. Este Governo não cumpre nada.

Por isso, Sr. Presidente, temos de votar logo o Orçamento, porque tudo que
estamos colocando aqui o Governo faz se quiser. Nós, pelo menos, teremos a moral de
cobrar a execução orçamentária. Eu gostaria de votar, gostaria de ter a resposta do Sr.
Relator a propósito dos questionamentos que estou fazendo.

Sr. Presidente, lamento que o Congresso Nacional não tenha ainda a praxe de
devolver ao Governo proposta orçamentária enviada a esta Casa sem o cumprimento da
lei. A Lei Kandir é uma lei. Quando aceitamos o orçamento aqui sem o cumprimento da
lei, estamos afrontando decisões nossas.

Portanto, Sr. Presidente, vamos começar a devolver tais peças orçamentárias de
ficção que o Governo manda a esta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado
Francisco Dornelles, por permuta como o Deputado Luiz Carreira.

O SR. DEPUTADO FRANCISCO DORNELLES - Sr. Presidente, eu gostaria de
cumprimentar V.Exa. e o Relator, Deputado Carlito Merss, pela maneira democrática,
aberta e transparente pela qual conduziram os trabalhos da Presidência e da Relatoria da
Comissão de Orçamento.

Para mim não é nenhuma surpresa. V.Exa. sempre foi um fidalgo, uma pessoa que
conseguiu aliar firmeza e, ao mesmo tempo, fidalguia, no trato com seus companheiros.

Gostaria de cumprimentar V.Exa., o Deputado Carlito Merss, fazendo um apelo
muito grande a todos no sentido de votarmos esse relatório no período mais breve
possível, porque o País está precisando de um orçamento. E não podemos compreender
que vamos entrar no mês de abril sem ter o Orçamento votado.

Sr. Presidente, Sr. Relator, recebam os meus cumprimentos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Muito obrigado, Deputado.
Com a palavra o Deputado Walter Pinheiro.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

acredito que o esforço empreendido pelo nobre Relator, assim como o desta Comissão, há
de se acentuar. Refiro-me não só ao esforço físico, mas principalmente à disposição de
debater essa matéria.

Toda essa trajetória nos remete a um esforço por parte da Comissão para que,
ainda no dia de hoje, tenhamos oportunidade de discutir os destaques e, de uma vez por
todas, na Comissão, votarmos esse relatório. Agora, eu gostaria de acentuar, primeiro, a
nossa divergência em relação à questão do corte. Nada contra a Lei Kandir, mas gostaria
de demonstrar claramente a situação de vários dos órgãos importantes do País. Não estou
tratando de emendas individual, de bancadas ou da conhecida “rachadinha”. Mas é
importante pensarmos em questões de caráter estruturante que envolvem órgãos como,
por exemplo, o TSE, que já teve um corte de 12 milhões em seu orçamento muito antes
desse corte geral.

Portanto, precisamos aparelhar essa instituição para organização do processo
eleitoral, de forma a melhorar a atuação desse órgão e eliminar as disparidades. Depois
vamos cobrar do TSE uma atitude para evitar o que aconteceu recentemente no processo
eleitoral do Brasil.

Acredito que com esses cortes criaremos, literalmente, possibilidades para
inviabilizar a atuação de instituições como essa.

De modo a atender o valor de 975 milhões, conforme prevê a Lei Kandir, também
vamos promover cortes na Polícia Rodoviária Federal, que, de certa maneira, já não estava
tão bem atendida e agora convive com os efeitos dos cortes realizados tanto nas emendas
de bancada quanto nas emendas de Comissão.

Portanto, não olhar essa questão de forma pontual, detalhada, entendendo qual é
o papel de cada instituição é o mesmo que nos colocar novamente diante de fragilidades
que depois não vamos ter condição de cobrar.



Também quero salientar as áreas da ciência e tecnologia. Os relatórios setorial e
final que aqui chegaram desprezam consideravelmente o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, no momento em que o Brasil mais precisa de
investimentos nessa área. Basta a lição que foi dada recentemente: mesmos com parcos
recursos, conseguimos desenvolver vários produtos importantes para a implantação da
TV digital, como o software adequado, o conversor set top box, o middleware. Essa
cutelada final que estamos dando inviabiliza completamente o investimento através do
Fundo de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia.

Na mesma linha do corte, quero abordar, de forma muito clara, a cobrança que
esta Casa faz em relação ao funcionamento das agências executivas. Ora, todos temos
críticas ao modelo de funcionamento das agências. Mas na medida em que
estrangularmos ainda mais agências como a ANATEL, ANP, ANEEL, vamos inviabilizar
completamente o seu funcionamento. A própria ANATEL vai precisar de muito mais
recursos para atuar na linha de defesa do consumidor brasileiro, garantir competição
com justiça e consequentemente resultados para o consumidor. Mesmo assim, optamos
por aprovar nesta Comissão alterações que tiram mais recursos principalmente das
emendas que vieram da Comissão de Ciência e Tecnologia ou da Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle. Cortes como esse não nos preparam para discutir a questão do
funcionamento desses órgãos das agências executivas.

Ainda em relação à área de pesquisa, poderia citar também os recursos para o
CNPq. Mesmo que o Relator-Geral tenha compreendido que devemos restaurar os valores
a partir do que foi estabelecido no relatório setorial, o corte final incide sobre a emenda
que veio da Comissão de Constituição e Justiça e prejudica sobremaneira o nosso CNPq,
o que inviabiliza, mais uma vez, a concessão de bolsas de estudo em nosso País.

Sr. Presidente, nessa mesma linha poderia citar aqui várias outras iniciativas. Mas
creio que o mais correto, até para atender à demanda das áreas de ciência, tecnologia e
educação, das universidades, dos fundos setoriais, das agências reguladoras e da saúde,
que pensarmos sobre esse aspecto.

Quero votar o relatório, mas quero deixar muito claro que vou encaminhar
destaque para anular a aprovação dos 975 mil reais realizada há pouco nesta Comissão.
Na prática, trata-se do cancelamento de emendas de Comissão e de bancada para atender
à demanda propalada pela Lei Kandir.

No Orçamento já constam 3 bilhões e 400. Portanto, a forma de atender à
demanda dos Municípios e do País como um todo é aplicando esses recursos a partir
daquilo que foi listado enquanto emenda de Comissão e de bancada. É um absurdo
fazermos esse corte de 975 milhões.

Sr. Presidente, quero votar essa matéria até para atender à própria demanda dos
servidores. A Câmara já aportou recursos para o salário mínimo, o que é importante, mas
poderíamos fazer uma correção final, manter os valores nos patamares que se encontram,
eliminando essa alteração promovida com o corte de 975 milhões, votada há pouco pela
Comissão.

Sr. Presidente, vou votar contra, mas vou encaminhar um destaque para tentar
restaurar a posição do relatório que tínhamos apresentado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Paes Landim.
Ausente.

Deputado Virgílio Guimarães.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, para economia

processual e como acabei falando da recomposição da educação de Minas Gerais em hora
não devida, abro mão da inscrição por já ter abordado o meu tema naquele momento.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Com a palavra a Senadora

Serys Slhessarenko.
A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Senadores, Sras. e Srs. Deputados, gostaríamos de saudar o nosso Relator, que realmente
tem tido paciência e determinação incomum para passar por tudo isso, e também saudar



de maneira especial o nosso Presidente, que também tem demonstrado paciência e
vontade para tratarmos do Orçamento. Se não fosse S.Exa. não sei como seria esta
Comissão.

Felizmente, estamos chegando a um entendimento. Sr. Relator, com todas as
ginásticas que o senhor tem feito nesta Comissão talvez não precise freqüentar academia
durante muito tempo. V.Exa. conseguiu viabilizar coisas importantíssimas com os
recursos para a PEC 29, que trata da Saúde.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio.
(O Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Sr. Presidente, nós

Parlamentares, temos que aprovar já esse Orçamento, porque o País inteiro está
realmente parado, esperando os recursos federais.

Sr. Relator, V.Exa. viabiliza recursos para a PEC 29 e para o salário mínimo de
350 reais. É preciso assegurar os acordos feitos em relação ao salário do funcionalismo
público federal. Precisamos assegurar esses acordos com a aprovação do Orçamento. O
salário dos servidores federais é de fundamental importância. Portanto, os acordos têm
que ser respeitados, cumpridos. (Palmas.) Para isso, o Orçamento tem que ser viabilizado.

Sr. Presidente, Senador Gilberto Mestrinho, a sua paciência na condução dos
trabalhos, juntamente com nosso Relator, fez com que chegássemos a um consenso. E
quando falo em consenso, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, significa dizer
que não dar mais para prorrogar a aprovação do Orçamento, pois já se passaram mais de
90 dias. Não dá mais para esperar. Queremos a aprovação já, Sr. Presidente.

Obrigada. (Palmas.)
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem. O Sr. Relator poderia responder, porque já são muitos os que
perguntaram.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

quero rapidamente comentar algumas das falas dos Srs. Deputados.
O Deputado Pedro Novais tem razão quanto à discussão de critérios por Estados.

Também procede a pergunta feita pelo Deputado Ricardo Barros. Noventa e nove por
cento das emendas de Relator, ou quase isso, têm a ver com acordos, com questões
nacionais, ministeriais, salário mínimo e servidores públicos, não incluídos no relatório.
Se acharem que esta é uma saída, não há problema, poderemos parar para discutir. Já
tentamos por todos os meios atender a essas emendas. Uma delas refere-se ao corte de
25% nas Comissões, outra, ao corte de 9% nas bancadas. Tentou-se um corte geral, mas
se verificou depois que, em função das questões constitucionais, de pouco valeria aquilo.
Portanto, todas as emendas de Relator e outras que eventualmente poderei fazer, com
demandas importantes, têm a ver com algum tipo de questão nacional. Basta mencionar
o relatório, nas páginas 36 e 37, que tratam de questões como PROANTAR, Centro
Internacional de Física, erradicação do trabalho infantil, rastreamento de selos, uma
questão fundamental para que possamos auxiliar a Receita Federal no sentido de reduzir
a sonegação com os cigarros. Está aí a lista, são alguns valores e, como diz o Deputado
Ricardo Barros, a maioria é remanejamento. Posso fazer o cálculo depois, já que não o
tenho pronto, mas é uma discussão que poderá ser levada em consideração.

O Deputado Ricardo também pergunta de onde sai 1 bilhão e 700 das medidas
provisórias. Não sou Ministro do Planejamento nem Ministro da Fazenda para dar essa
resposta. Por necessidade do País, eles têm tentado, por meio da ferramenta que existe,
que é a medida provisória — preferia que não fosse, mas já que não há orçamento
aprovado, o Governo tem-se valido desse instrumento  —, fazer o País andar,
principalmente na recuperação de estradas, que é uma coisa importante.

V.Exa. fez o Destaque nº 169. Poderemos considerar inconstitucional os 3 bilhões
e 600 que colocamos para os servidores. Se a maioria dos Deputados e Senadores desta
Comissão acha que não é justo o esforço que fizemos em colocar os 3 bilhões e 600 para



os servidores, votamos contra e os servidores ficarão sem o reajuste. É isso. (Manifestação
nas galerias.)

O SR. PRESIDENTE ( Deputado Gilberto Mestrinho) -  Silêncio.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

réplica.
Gostaria que o Relator pedisse a sua Assessoria que calculasse quantos somam

em valor as emendas de acréscimo de Relator, para que até o final da discussão possamos
saber o quanto o Relator acresceu de despesa de emendas de Relator. S.Exa. disse que
não sabe, mas os Parlamentares precisam saber.

Quanto à questão do servidor público, já disse que não é o problema do mérito,
mas da constitucionalidade. Portanto, estamos discutindo a questão da
constitucionalidade. Se vai ficar com o aumento do servidor é uma questão
constitucional. O Presidente Lula não quer dar, nós é que queremos.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, gostaria apenas de um

esclarecimento por parte do Sr. Relator.
Sr. Relator, gostaria de perguntar sobre uma questão. Quando da luta de V.Exa.

para tentar contornar os números ainda muito restritos no Orçamento, eu  trouxe uma
colaboração efetiva da Agência Nacional de Petróleo — ANP para o Orçamento da União.

A Agência Nacional de Petróleo tem uma reivindicação importante no que diz
respeito aos estudos geofísicos, que podem nos ajudar a descobrir poços de petróleo.
V.Exa. sabe que se não houver uma verba de pelo menos 20 milhões, esses estudos vão
parar.

Portanto, pergunto a V.Exa. qual é a resposta. A agência colaborou em mais 1
bilhão com o Orçamento da União.

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

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs.
Parlamentares, quero inicialmente registrar minha clara compreensão das dificuldades
vivenciadas pelo Relator na elaboração desse relatório.

Compreendo, com muita clareza, os pontos que foram quase que impeditivos à
discussão do Orçamento. Mas é bom deixar registrado que nosso Relator estava sempre
disposto a conversar com as bancadas, as Lideranças e procurar acomodar situações,
que, a princípio, pareciam verdadeiramente difíceis.

Parabenizo o Relator, porque é justamente nesses momentos de dificuldade em
que se valoriza sobretudo o conhecimento e o saber.

Quero estender minha fala também à figura gigante do nosso Presidente, que
preside esta Comissão pela terceira vez, fez ao longo de 6 meses o exercício da paciência,
da tolerância, da serenidade, sobretudo do conhecimento profundo que tem sobre a
questão orçamentária deste País.

Foi assim, somando esses esforços junto com a Liderança, que tivemos a
capacidade de construir uma peça orçamentária ao encontro do interesse da sociedade,
mesmo porque não havia dinheiro para o aumento do salário mínimo — a diferença de 29
reais —, para a correção da tabela do Imposto de Renda, para a correção do pagamento
dos anistiados, dos militares, para o funcionalismo público e foi colocado pelo Congresso
Nacional — zero pela Lei Kandir.

Portanto, sinto-me verdadeiramente gratificado por participar de uma Comissão
que exerce na plenitude todo o direito da democracia, mostrando realmente que é através
do exercício da democracia que sobrepomos dificuldades.

 As dificuldades apresentadas durante o curso da discussão desse Orçamento me
levaram, em algumas ocasiões, a pensar que o Governo não queria aprová-lo. Cheguei a
pensar que se ele queria aprovar o Orçamento, a base aliada não fazia o mesmo discurso.
Durante toda a discussão, não fizemos um pedido de verificação de quorum. Iniciamos as



discussões com apenas 1  Deputado da base do Governo. Emprestamos nossa
colaboração e temos o entendimento de que não é justo repassar para o Congresso
Nacional o ônus de não ter votado o Orçamento até hoje.

Estamos incumbidos de uma tarefa difícil. Se todos os recursos estivessem
previstos no Orçamento, certamente a primeira e a segunda reestimativas de receita
poderiam, sem sombra de dúvidas, ampliar os investimentos neste País, gerando
emprego, renda e melhor qualidade de vida para o povo brasileiro.

Assim sendo, Sr. Presidente, encerro minha fala, parabenizando todas as
Lideranças e os meus colegas dentro do entendimento de que vamos votar o Orçamento,
os adendos, as erratas, ressalvado o destaque. Dentro do adendo, o item nº 1 trata da Lei
Kandir — 900 milhões entram somando-se aos 3.400 já aprovados na fase setorial e 900
milhões vão ficar para verificar o excesso de arrecadação.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

Solicito apenas que me inscreva.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Senador

Augusto Botelho.
O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO - Gostaria de parabenizar o Presidente e o

Relator pela condução e conclusão dos trabalhos. Espero que concluamos nossa tarefa
ainda hoje.

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer, rápido e conciso.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Senador

Romero Jucá. (Pausa.) Ausente.
Tem a palavra o Senador Sibá Machado.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Nobre Presidente, Senador Gilberto

Mestrinho, em primeiro lugar, quero parabenizar V.Exa. pelo brilhante trabalho à frente
desta Comissão. Não é pequeno o esforço de V.Exa., temos que reconhecer, e a habilidade
de conduzir, no meu entendimento, uma das mais complexas Comissões do Congresso
Nacional.

Quero também destinar ao nosso Relator algumas palavras. A missão de relatar a
peça orçamentária tem sido, no meu entendimento, uma verdadeira aula de equilíbrio
nervoso, porque trabalhar sempre com demandas maiores do que a capacidade financeira
não é fácil. Penso que no mundo a única experiência contrária tem sido a dos xeques
árabes, nobre Relator, pois me parece que lá sobra muito mais dinheiro e faltam
demandas.

Quero, neste momento, citar algumas instituições, a título de registro, para saber
se o Relator teria alguma possibilidade, ainda naquilo que pode lhe restar, como o
chamado ás na manga. Uma delas é a EMBRAPA, Relator Carlito Merss. Tenho uma carta
dessa instituição que trata do Orçamento de 1996, que, corrigido em valores de hoje,
chegava a 1 bilhão 432 milhões de reais; para 2005, nos valores combinados com esse
reajuste, há uma queda para 955 milhões. Fica o apelo a V.Exa. no sentido de saber se há
ainda alguma possibilidade de fazer essa correção.

A outra diz respeito à Marinha brasileira, que precisa manter a base de pesquisa
da Antártida, a pesquisa e o desenvolvimento do submarino nuclear e outros tipos de
investimentos para essa importante instituição de defesa nacional.

Faço um último apelo ao nosso Relator no que diz respeito ao meu Estado, o Acre.
Sr. Presidente, estamos longe de ter qualquer benefício com a Lei Kandir; estamos
trabalhando para isso, mas ainda estamos longe. Na minha avaliação, ao cortar, linear, o
Acre acaba contribuindo com os Estados que já têm uma arrecadação significativa.

Portanto, faço apelo ao nobre Relator, porque estamos desenvolvendo a construção
de rodovias federais numa concessão do Governo Federal. Quando se cortam esses
recursos, há investimento do Governo Federal passado para a gestão do Governo do
Estado, mas a obra é federal. Se pensarmos em tudo o que foi feito até agora com esse
tipo de parceria, meu Estado cumpriu à risca essas obras, vide o caso da ponte binacional
Brasil/Peru. Inclusive o Presidente da República, Lula, esteve lá e inaugurou essa



belíssima e estruturante obra, que coloca meu Estado e a região amazônica de frente para
os países vizinhos, Bolívia e Peru.

Sr. Presidente, tirar recursos desse investimento para nós é paralisar um
investimento que poderá trazer mais 2 países para o MERCOSUL. Portanto, é importante,
salutar e vital que haja a devolução desses recursos para que possamos concluir aquelas
obras.

É esse o apelo a V.Exa. e ao Relator, deste humilde representante do Estado do
Acre.

Fecho, mais uma vez, agradecendo e parabenizando V.Exa. por tão brilhante
trabalho à frente desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Muito obrigado, nobre
Senador Sibá Machado.

Com a palavra o Senador João Ribeiro.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, a exemplo do que outros

oradores que me antecederam fizeram, quero também cumprimentar o Deputado Carlito
Merss, até por saber da dificuldade que é chegar a um relatório final, principalmente
como este, que se arrastou do ano passado para cá. Acompanhamos de perto as
dificuldades do Sr. Relator.

Deputado Carlito Merss, embora tenha sido Relator Setorial de uma área
importante, pessoalmente, quero discordar da questão da Lei Kandir e deixar isso claro:
esta Comissão não pode passar esse recibo novamente, ou seja, cortar recursos das
emendas de bancada para, novamente, atender à Lei Kandir.

Precisamos rever a questão da Lei Kandir. Todo ano ocorre o mesmo problema no
Orçamento. É preciso que a Comissão se debruce e encontre uma saída, porque não é
possível que todo ano se tenha que fazer cortes depois do Orçamento atendido, após a
reunião das bancadas. O coordenador da bancada acaba ficando numa situação muito
difícil. Ele anuncia o número que foi aprovado em cada uma das emendas, a expectativa é
de aumentar esses valores e, de repente, há um corte.

Então, quero, com todo respeito ao nosso ilustre Relator, discordar radicalmente
da questão da Lei Kandir. Acho que a Comissão deveria ter tomado um posição diferente
quanto a isso. Dever-se-ia conseguir outros recursos, outra fonte, Sr. Presidente. A
Comissão já demorou tanto para chegar a esse veredicto final, pelo menos deveria discutir
o relatório, ter se reunido e tentado encontrar uma saída alternativa, que não fosse essa,
de corte de emendas.

Então, fica registrada minha indignação, em meu nome e no daqueles que não
concordam com essa lamentável forma encontrada por esta Comissão ou pelo nosso
Relator. Espero que possamos, ainda, recompor alguma coisa; que o ilustre Relator
Carlito Merss tenha ficado com algum saldo para reparar injustiça que porventura possa
ter havido.

Portanto, ficam aqui meu protesto e minha indignação.
Cumprimento o Relator pelo seu trabalho diante das dificuldades e dos problemas

vividos. Até porque V.Exa. sabe, Sr. Presidente, que tive, este ano, talvez, o relatório
setorial mais polêmico de todos, em função da questão do PETI e do Bolsa Família. Mas,
no final, a própria Comissão entendeu que eu estava certo em manter aquilo que
sustentei, firmei minha posição.

Quero apenas dizer ao nosso Relator que, em certos momentos, ilustre Deputado
Carlito Merss, é preciso manter posição firme, mesmo que sejamos derrotados.

Mais uma vez registro minha indignação com referência à Lei Kandir e à fórmula
encontrada para resolvê-la.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A Deputada Laura Carneiro
não está presente.

Com a palavra a Deputada Rose de Freitas.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, para me retratar diante

do Relator, que disse não ter sido muito simpática na última vez, queria dizer que V.Exa.



realizou um dos trabalhos que ficará marcado nesta Comissão pela sua maneira
dedicada, altiva de ser em relação aos problemas apresentados.

V.Exa. sabe que cada qual, com sua bancada, traz uma demanda e luta por ela.
Entre as demandas apresentadas aqui, estava a questão do aumento do servidor público,
que é posição fechada no PMDB; estava a questão da Lei Kandir, V.Exa. sabe que a
apoiamos integralmente; todas a questões relativas à saúde; a questão da recomposição
de recursos que foram retirados de áreas importantes.

Quero igualmente parabenizar o Presidente desta Comissão. Não posso deixar de
fazer isso em momento algum; sem o Presidente, esta Comissão não andaria. V.Exa.
soube muito bem mostrar, nos momentos mais precisos, a responsabilidade de cada um
para que todos cumprissem, a contento, suas tarefas.

É evidente que esse relatório chega ao final cometendo, também, algumas
injustiças, que já considerei e que o próprio Relator reconhece. S.Exa. está tentando, à
sua maneira, solucioná-las.

O nosso pequeno Estado do Espírito Santo teve um corte significativo nas áreas de
educação, saúde, transporte. Além do corte de 15%, foi proposto um corte de 12,5%.
Ainda assim, esta Comissão aceitou que fosse feito esse corte no intuito de aprovar o
Orçamento.

O que quero propor a V.Exa. é que votemos o Orçamento integralmente hoje. Essa
é a posição do PMDB: queremos votar hoje o Orçamento integralmente. Acho que o PMDB
não passa por esta Comissão apenas como um partido que está reivindicando. Não foi
uma tarefa só minha; o partido colaborou para que o Orçamento pudesse existir,
somando recursos para que a tarefa do Relator fosse atenuada.

Sr. Presidente, quero que V.Exa. saiba que todos na Casa reconhecem a pessoa
altaneira que V.Exa. é no exercício de função tão espinhosa, que é presidir a Comissão.
Parabenizo V.Exa. e agradeço pela paciência que teve conosco durante todo o tempo.
Parabenizo também o Relator, embora ainda esteja aguardando a resposta da ANP, pois
acho que é uma questão de justiça. A ANP trouxe mais de 1 bilhão de recursos para o
Orçamento e precisa de 20 milhões, que não podem ser olvidados.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Muito obrigado, nobre

Deputada Rose de Freitas, pela sua generosidade.
Com a palavra a Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, Sr. Relator, colegas da

Comissão de Orçamento, em dezembro, disse, ainda no plenário do Senado Federal, que
ao Governo ou a parte dele não interessava a votação do Orçamento. E isso ficou
absolutamente nítido nas 3 últimas semanas.

Nós, Líderes, sob a regência de V.Exa., sentávamos à mesa, encontrávamos um
caminho, principalmente para a questão da Lei Kandir; no dia seguinte, chegava o
Governo e dizia: “Nada disso”.

Sr. Presidente, ficou claro que é muito melhor trabalhar com medida provisória,
culpando, em todos os setores, esta Casa pela não apresentação de projetos de lei e pelo
não aumento dos salários.

Portanto, quero lembrar 3 fatos, elogiando o relatório, que foi construído a muitas
mãos nesta Comissão, mas sob a batuta do Deputado Carlito Merss.

Primeiro — bem claramente, para a população entender quando ouvir na TV
Câmara: não existiria aumento do salário mínimo se não fosse esta Comissão, se não
fosse o trabalho desenvolvido pelos Deputados. Não foi Lula, não, foram os
Parlamentares, Senadores e Deputados que conseguiram.

Segundo: não adianta dizer que não se manda os planos de cargos e salários, que
todos aqui estão esperando, por conta do Orçamento. Já poderiam ter sido enviados;
estaríamos trabalhando nos planos nas Comissões inerentes, como a Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público e a Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania. Ao mesmo tempo, a Comissão de Orçamento estaria fazendo seu trabalho. A
partir do trabalho de Deputados desta Comissão será possível o aumento do salário do



funcionalismo — como do Deputado Wasny de Roure, que tem batalhado muito, a
Deputada Rose de Freitas.

Terceiro: avançamos na área de saúde como nunca. Bom, temos um problema
específico de 100 milhões. Estou dizendo que avançamos em quase 4 bilhões; avançamos
quando retiramos os recursos utilizados pelo Bolsa Família no Ministério da Saúde e os
transferimos para o Ministério da Previdência e Assistência Social. Talvez essa tenha sido
a grande luta e vitória na área da saúde e da assistência nesta Comissão.

Sr. Presidente, especificamente no que diz respeito à Lei Kandir, independente de
sermos país exportador ou não, interessa a todos nós, à Federação e, portanto, a esse
Parlamento. Por isso, aprovamos 1.8 da Lei Kandir. Interessa à Federação que seja
possível a repartição equânime, cada vez mais justa, dos recursos públicos.

Já estamos dando uma indicação do que quer o Parlamento, para que, no ano que
vem, quando venha o Orçamento, não tenhamos de decidir entre os Estados A, B, C ou D,
ou entre saúde, educação e assistência. Não faz sentido que esta Comissão trabalhe sobre
isso.

Outro ponto a ser destacado é a questão das emendas da "rachadinha". Sr.
Presidente, já deixei isso claro durante toda a votação e volto a dizer: temos de votar a
Resolução nº 1 o mais urgente possível. Não faz sentido trabalharmos em função de
emendas globais, nacionais. A obrigação, neste Parlamento, é trabalhar as emendas dos
nossos Estados, as emendas com título e rubrica direcionada para que não haja qualquer
possibilidade de ingerência política na liberação orçamentária.

Sr. Presidente, queria parabenizar o Deputado...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - ... Carlito Merss pela paciência de nos

ouvir. Ouviu-nos como bancada do Rio de Janeiro — S.Exa. sabe que não foi fácil —, o
tempo todo reclamando em função dos recursos do Pan-Americano, de infra-estrutura, de
saneamento para a Baixada Fluminense, para o Estado de maneira geral, nas áreas de
saúde e de assistência. Além de reclamar, queria dizer-lhe que, ao mesmo tempo, S.Exa.
auxiliou profundamente nos 200 milhões para os anistiados; avançou no que diz respeito
à questão da mulher; avançou apenas em 2 cancelamentos, no que diz respeito ao TSE,
mas com certeza avançará nos outros 2 cancelamentos feitos. Sem isso, não será possível
a realização das eleições no final do ano.

Temos aqui um documento que vou passar ao Relator para que S.Exa. possa
cancelar os cancelamentos — é ridículo, mas é isso mesmo —, recompor os
cancelamentos para que possamos retomar os valores apresentados pelo Tribunal
Superior Eleitoral.

Ao mesmo tempo, queria registrar a importância de V.Exa. no trabalho
direcionado que fez e a certeza de que não estamos votando o melhor — houve um
momento em que eu dizia que o relatório era melhor do que hoje —, mas o possível.
Ninguém vai sair daqui feliz com a necessidade do corte de 12,5%, nem as bancadas, nem
as Comissões, nem os Ministérios. Mas efetivamente não havia mais possibilidade de
aumento de receita, tendo em vista que talvez seja o único País do mundo em que num
Orçamento previsto de 14 bilhões de reais em investimentos, o Parlamento mexa em 10
bilhões de reais. É a mesma coisa de dizer que 70% do Orçamento previsto para
investimentos do Governo Federal passam pelo Congresso Nacional. O que mostra que é
um absurdo e, ao mesmo tempo, faz com que não tenhamos a execução orçamentária
devida do ano orçamentário.

Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. e digo que o PFL, na sua inteireza, vota
radicalmente a favor deste relatório, não porque é a favor ou contra e, sim, porque é a
única forma que temos de restabelecer o Parlamento, votando o Orçamento ontem, se
possível. Como não deu ontem, vamos votar hoje mesmo.

Sr. Presidente, voltando a dizer — é bom que declaremos 10 vezes: tanto o
aumento do funcionalismo quanto a questão do Imposto de Renda foi resolvida pelo
Congresso Nacional.



O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Obrigado, Deputada Laura
Carneiro.

Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro. (Pausa.)
S.Exa. não está presente.
Com a palavra Deputado Pedro Novais.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Relator, peço especial atenção de V.Exa.

para o art. 165, § 7ºI, da Constituição Federal que diz:
“Art. 165.
 § 7º . Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste

artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre
suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais,
segundo critério populacional”.

Ora, Sr. Presidente, o Maranhão tem uma população de 6 milhões, 103 mil e 327
habitantes. Não é justo que tenha menos recursos finais do que o Estado da Paraíba, que
tem apenas 3 milhões, 595 mil habitantes; do que o Estado do Piauí, que tem apenas 3
milhões e 6 mil habitantes — menos da metade —; enfim, do que vários outros Estados,
como o de Goiás, que tem apenas 5 milhões, 619 mil habitantes.

Para que V.Exa. possa avaliar esse escândalo, o Estado de Goiás tem 689 milhões
de reais previstos no Orçamento final, enquanto que o Maranhão tem apenas 360 milhões
de reais . Quer dizer, quase a metade.

Sr. Presidente, Sr. Relator, fiz vários destaques, um destaque para cada emenda.
(Pausa.)

Estou esperando ouvir o Relator.
Continuando, fiz um destaque para cada emenda de bancada do Maranhão, Sr.

Relator, peço a V.Exa. que examine cuidadosamente cada uma delas, a fim de reduzir
essa disparidade gritante no Estado do Maranhão.

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

responder às ponderações feitas.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, responderei com base nas

minhas anotações.
Deputada Laura Carneiro, no tocante à questão do TSE, vamos verificar a

possibilidade de recompor o que ainda não foi possível.
O Senador João Ribeiro levanta a questão conceitual, a Lei kandir. Talvez se essa

lei tivesse resolvida e regulamentada desde sua criação, em 1996, não estaríamos agora
tendo que optar entre o pior e o menos ruim. No fundo, optamos por um corte de 25%
para a Comissão ou de 12,5% para todo mundo.

Creio que são opções terríveis, porque, das demandas todas que incluímos em
nosso relatório, com certeza, todas são justas e corretas. Talvez ainda não tenhamos tido
a coragem de enfrentar uma lei injusta e incoerente.

Repito, essa lei é incoerente porque hoje muitos Governadores, muitos Secretários
de Estados menores não querem mais empresas exportadoras instaladas em seus
Estados, porque sabem que acabam, em última análise, pagando a conta.

E o que estamos fazendo aqui, num corte linear, é o seguinte: os poucos recursos
disponíveis para os Estados mais pobres irão para aqueles grandes beneficiados pela Lei
Kandir. Se tivermos coragem de enfrentar isso, poderemos fazê-lo no relatório, antes de
votá-lo. Mas essa terá de ser a vontade da maioria dos Deputados e Senadores desta
Comissão.

O Deputado Pedro Novais levanta questão fundamental. É verdade, o art. 165 da
Constituição Federal, em seu § 7º, estabelece que o momento do Orçamento, do Plano
Plurianual, é o mais importante para se reduzir as desigualdades sociais.

Se fizermos uma análise do que veio do Executivo e das emendas, tanto das de
comitês como das que conseguimos apresentar, com certeza, veremos que há muitas
injustiças não só para com o Estado do Maranhão. Porém, não há critério.



A emenda de bancada não tem valor. Pode-se estabelecer que o céu é o limite.
Depende muito da pressão dos Deputados sobre o comitê. E procura-se, no final, depois
do trabalho feito pelo comitê de emendas, fazer alguma justiça, ainda que de forma
razoável. Ao atender às reivindicações, talvez eu tenha ampliado as injustiças, Deputado
Pedro Novais. Analisando dessa forma, não tenho mais dúvida quanto a isso.

A grande saída é resolvermos isso definitivamente na mudança da resolução, o que
significa, inclusive, um limite de emendas de bancadas, em percentual.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Nobre Deputado, não quero interrompê-lo,
mas...

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Pois não, Deputado.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Nobre Deputado, V.Exa. pode minorar essa

situação, como se fez nos anos anteriores, melhorando o valor das emendas de bancada
do Maranhão.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Deputado Pedro Novais, talvez eu possa
resolver a situação do Maranhão, mas preocupo-me com os prejuízos que eu possa
causar à Bahia e ao Piauí, por exemplo. Quer dizer, com as regras atuais, não há saída.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
Não é possível, Deputado Pedro Novais. Vou repetir para ficar muito claro: num

Orçamento de 14 bilhões de reais em investimentos, entre emendas individuais, emendas
de Comissões e emendas de bancada, apresentamos praticamente 11 bilhões de reais de
emendas, quase 70% do que o Executivo nos mandou. É impossível continuar
trabalhando assim.

Deputado, espero que eu seja o último Relator a passar por isso, porque é óbvio
que o Executivo terá de contingenciar. Praticamente fizemos um outro Orçamento em
termos de emendas. Isso não é possível. E é claro que com Deputados e Senadores de
alguns Estados mais atuantes, mais fiscalizadores, as  injustiças são ampliadas.

Nos destaques, no relatório final, vamos tentar ainda descobrir  alguma forma de
reduzir as injustiças. Acho que respondi a todas as questões.

A Deputada Rose de Freitas levantou questão relativa à ANP. Agência é algo
complicado. Tomamos decisão no sentido de que em todas as questões relacionadas aos
aumentos e ainda sendo discutido com base em projetos que ainda não foram
aprovados...

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Quanto aos fundos e às agências, não

haveria saída, porque, se fizéssemos algo para uma, teríamos de resolver os problemas de
todos os fundos e de todas as agências.

Tenho certeza, Deputada Rose de Freitas, de que, no caso da ANP e da ANAC —
que foi criada recentemente e não consegue nem andar ainda —, encontraremos uma
saída. Vou tentar encontrar uma neste relatório final. Hoje não há como encontrar uma
saída, a não ser não atender a nenhuma reivindicação das agências, porque todas elas
têm reivindicações. E, apesar de todas serem justas, do ponto de vista orçamentário,
realmente não temos condições de fazer isso no momento.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Permita-me, Sr. Presidente, acrescentar
algo.

Sr. Relator, tenho certeza de que V.Exa. não dormirá tranqüilamente sabendo que
uma agência teve 268 milhões contingenciados que foram para o cofre do Sr. Palocci.
Mesmo assim essa agência colocou um bilhão e tanto de recursos no Orçamento.

Sr. Relator, olhe para mim, por favor. V.Exa. olhou tantas vezes com olhos de
pedinte para dizer que o dinheiro não existia, mas nós fomos buscar. V.Exa. não pode
negar esses 20 milhões à ANP, sob pena de parar tudo o que está sendo feito lá dentro.
Sinto muito, mas desta vez o Governo não pode ser ouvido.

Tenho certeza de que V.Exa. é justo e sabe que essa agência trabalhou para lhe
ajudar. Acho que somos prejudicados no Espírito Santo. As licitações que estavam para
ser abertas para exploração dos poços no meu Estado estão paradas por falta de estudos.
E faltam apenas 20 milhões para concluir esse estudo no Brasil inteiro.



É o que solicito a V.Exa., Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao nobre

Deputado Zé Gerardo.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, Sr. Relator,  apresentei 19

destaques de emendas de bancada para o Estado do Ceará. Quero parabenizá-lo pela
maneira como conduz os trabalhos, apesar de todas as dificuldades. V.Exa. conversou,
debateu e discutiu.

Peço a V.Exa. que olhe para as emendas de bancada da região metropolitana.
Todas as emendas que eu destaquei cabem. O Estado do Ceará pobre e cabe a
necessidade de destaque e acréscimo de emendas. Mas que quero que V.Exa. olhe
principalmente para as emendas da região metropolitana. Os Municípios do Região
Metropolitana de Fortaleza sofrem com a invasão da área rural. Pedi a V.Exa. para chegar
ao teto do ano passado. São quase 20 Municípios que estão inchados. Eles precisam de
infra-estrutura urbana, melhoria de calçamento, de saneamento, de pavimentação, de
água, esgoto e de melhores condição de vida.

Então, peço a V.Exa. que olhe com bons olhos para ver como podemos ajustar a
emenda da região metropolitana.

Peço também pelos Municípios pequenos do interior, e destaquei todas as
emendas de bancada do meu Estado.

Solicito a V.Exa. que olhe para o Ceará, que é um Estado pobre, que precisa de
mais recursos, e não foi atendido da maneira que precisamos.

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

João Magalhães. Ausente.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Pedro Chaves.  Não está presente na

reunião.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Marcelo Castro.
O SR. DEPUTADO MARCELO CASTRO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs.

Deputados, essa experiência na Comissão de Orçamento nos leva a algumas conclusões.
 Primeiro, é quase impraticável fazer esse orçamento nas condições em que

fazemos aqui.
Gostaria de dizer que o nosso Orçamento, a experiência que vivemos...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio.
O SR. DEPUTADO MARCELO CASTRO - Poderíamos pegar a experiência do

pequeno Piauí e transpor para o nosso Brasil.
 No Piauí, a Assembléia Legislativa não entra em recesso se o orçamento não for

aprovado. Essa é uma atitude que poderíamos tomar em proveito do nosso País. Só
entraríamos em recesso após a votação do Orçamento. Desse modo, não ficaríamos, como
estamos hoje, no mês de março, ainda discutindo e votando Orçamento. Muitas ações
governamentais, se não fossem as medidas provisórias, estariam inteiramente suspensas
e prejudicadas.

Outro aspecto sobre o qual devemos refletir, Sr. Presidente: a tripartição dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário leva-nos, na prática, a uma hipertrofia do
Poder Executivo, em detrimento do Legislativo.

Parlamentares, especialmente de regiões pobres como o Nordeste, que precisam de
emendas para levar  desenvolvimento, prosperidade, água, esgoto e hospital para suas
cidades são, na prática, dependentes do Poder Executivo. Por quê? Por que o Executivo
não libera as emendas parlamentares até o final do ano, fazendo empenho
sistematicamente, neste Governo e nos governos passados, só nos meses de novembro e
dezembro. Isso é uma tentativa clara, franca e aberta de manipular a vontade do
Legislativo. Só haverá Parlamento independente quando as emendas parlamentares forem
impositivas. Acho que deveríamos trabalhar nesse sentido.

Sr. Presidente, chamo a atenção do Sr. Relator, Deputado Carlito Merss, para o
fato de que o Estado do Piauí tem sido muito prejudicado nos orçamentos deste e dos
outros governos, especialmente nos últimos orçamentos. No caso do DNIT, todo o



orçamento do Piauí somou apenas 76 milhões de reais. O Relator-Setorial meteu a caneta
e cortou 40% desse orçamento.

Sr. Presidente e Sr. Relator, a quem mais uma vez peço a atenção, acho que esse
corte é excessivo e distorce fundamentalmente a peça orçamentária. Não se pode permitir
que o Relator-Setorial corte 40% do orçamento de um Estado.

Como o Estado do Piauí não tinha emenda de bancada, não pôde haver a
reposição. Então, o Estado foi prejudicado. Hoje o orçamento do Piauí, com esse
corte, ficou em torno de apenas 50 e poucos milhões de reais para realizar todas
as obras do Ministério do Transporte: eclusas, ferrovias, rodovias, construção,
conservação, manutenção, recuperação. Valor inferior, Sr. Presidente, Sr. Relator,
Srs. e Srs. Deputados, ao de uma única emenda de bancada para o privilegiado
Estado de Goiás,. Não estou aqui falando contra o Estado de Goiás, mas, sim,
contra a maneira de se fazer o Orçamento.
Não é possível, aceitável e correto — não vou dizer que é desonesto, mas não é

correto —, que um Estado da Federação tenha uma emenda de bancada de 70 milhões de
reais e todo o orçamento do Ministério dos Transportes para outro Estado não chegue a
60 milhões de reais.

Já falei como o Sr. Relator um milhão de vezes, com o Relator-Setorial, 10 milhões
de vezes e apelo para o Presidente da Casa, para o Relator e para os membros desta
Comissão de Orçamento, no sentido de não concluamos o Orçamento com esse corte feito
no Piauí.

Isso é progresso, é desenvolvimento, e o nosso Estado será prejudicado. Já veio
prejudicado do Ministério dois Transportes e está sendo prejudicado mais ainda por esta
Comissão, evidentemente pelo Relator-Setorial, pelo modo como S.Exa. faz o Orçamento.

São essas as minhas observações, Sr. Presidente.
 Deixo aqui minhas palavras e este apelo ao Relator para que se sensibilize com o

que é justo, correto e decente para o Estado do Piauí.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES -  Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, sou coordenador da

bancada de Goiás, e o nome do meu Estado foi mencionado. É importante, neste
momento, deixar claras as razões dessa emenda de 70 milhões. Trata-se de PPI, Programa
Público de Investimento do Governo Federal. Quem apresenta a emenda e a banca não é a
bancada de Goiás. Evidentemente, estamos muito satisfeitos com os recursos alocados,
mas trata-se de um programa do Governo Federal, que não tem nada a ver com
investimento. É necessário que cada bancada trabalhe pelo seu Estado e que não fique de
olho gordo nos recursos dos outros.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Senador
Fernando Bezerra. (Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra ao nobre Deputado João Leão. (Pausa.) Ausente.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Gilmar Machado. (Pausa.) Ausente.
Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia. (Pausa.) Ausente.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Eduardo Valverde.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, caros colegas, não sei

qual é a nossa função na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Tenho ouvido muitos discursos no sentido de que o Parlamento ajudou na feitura

do Orçamento e a resolver diversos problemas, como o do salário mínimo e o do reajuste
dos servidores públicos. Mas não sei se de fato nossa função aqui foi desequilibrar o
Orçamento e aprofundar ainda mais as desigualdades regionais.

A discussão de um orçamento, sob a ótica local, regional e, muitas vezes, sob uma
ótica corporativa, encobre o interesse republicano e nacional. Não estamos discutindo o
orçamento de um Município ou de um Estado, mas o da União. Sendo assim, deve
prevalecer o interesse do País e não o de um setor. Estudei este orçamento e observei que
aprofundamos ainda mais o desequilíbrio regional, porque as bancadas maiores



acabaram trazendo para si mais recursos, enfraquecendo aqueles que já são fracos, as
Regiões Norte e Nordeste. As bancadas dos Estados do Sul e do Sudeste são maiores que
as do Estado do Norte e Nordeste.

Para obstruir as votações, alguns usam como estratagema o Regimento Interno,
buscando recuperar a dotação original, mas isso é pontual. Não resolve o problema. Não
prestamos um serviço ao País nesta Comissão. Estamos atrasando o Orçamento há 4
meses. Ele deveria ter sido aprovado até 31 de dezembro. Essa postergação não ajudou o
equilíbrio inter-regional. Só favoreceu os setores mais fortalecidos e as corporações. Não
sei, no caso do Deputado Carlito Merss, se a Lei Kandir é uma lei de interesse nacional ou
se é uma lei de interesse somente dos setores mais poderosos deste País.

A direita vai aos jornais, a seminários nacionais e à televisão para falar do
aumento da despesa corrente do País e acusar o Governo. No entanto, nesta Comissão,
ouço discursos em defesa do aumento do salário mínimo e dos servidores públicos. Vejam
a incoerência. Se vou aos foros nacionais e à imprensa acusar o Governo de estar
gastando mais em investimentos e aumentando a despesa corrente, faço um discurso
para agradar platéia. Isso não serve para um debate técnico e político dos interesses
nacionais. Isso serve para jogar com a platéia ou para defender interesses corporativos.
Não creio que este ano teremos um orçamento republicano. Vamos ter contradições e
desigualdades, tais como as que se vive hoje Rondônia, um Estado que tem apenas 8
Deputados Federais. O que podemos fazer aqui, Deputado Miguel de Souza? Obstruir a
votação? Xingar o Presidente e o Relator por não terem acolhido nossas emendas? É
lógico que  nosso interesse republicano não nos permitirá fazer isso, mas não podemos
aceitar discursos demagógicos, acobertados por discursos republicanos, e achar que a
finalidade desta Casa é corrigir distorções.

Na verdade, estamos piorando o Orçamento Público e mantendo o Estado em uma
situação tão desigual quanto era há 500  anos. Não podemos imputar essa
responsabilidade ao Presidente da República, porque este trabalho é nosso. Nós estamos
ajudando a piorar, Deputado Laura Carneiro, a desigualdade inter-regional. Podemos até
fazer bonitos discursos, bonitas defesas, como têm feito alguns setores, mas, no contexto
geral, Sr. Presidente, ao cotejar os recursos que estamos discutindo e os alocados, apesar
do esforço realizado pelo Relator para reequilibrar o que desequilibramos, não vamos sair
daqui com um orçamento equilibrado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao nobre
Deputado Geraldo Resende. (Pausa.) Ausente.

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO  - Sr. Presidente, peço que me inscreva por
favor.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, não vou brigar porque
quero votar o Orçamento. O Deputado Eduardo Valverde tem de ler o relatório anterior.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) -  O Deputado Pauderney
Avelino abre mão de sua inscrição.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Júlio Cesar. (Pausa.) Ausente.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Iberê Ferreira.
O SR. DEPUTADO IBERÊ FERREIRA - Sr. Presidente, em primeiro lugar,

cumprimento V.Exa. pela forma democrática e paciente como vem conduzindo os
trabalhos desta Comissão há tantos meses e também o nosso Relator, Deputado Carlito
Merss, porque sei das pressões que S. Exa. tem recebido, mas ressalto a sua coerência,
disciplina e  coragem para não ceder às pressões e terminar sempre encontrando soluções
como esta de hoje, que dignificam e engrandecem esta Casa.

Sr. Relator, como sabemos que não existe dinheiro, não estou apresentando
nenhum destaque para aumentar despesa, mas apresentei um destaque para um
remanejamento que considero absolutamente justo. Encontrei, entre as emendas da
Comissão de Agricultura, uma para mecanização agrícola nacional. Essa emenda chegou
ao projeto do Governo com zero. No relatório setorial, sofreu um acréscimo de 107
milhões e terminou, no substitutivo final, com 152 milhões e 731 mil.



 Não tenho nada contra a mecanização agrícola, mas sabemos, Sr. Relator, que
essa emenda é para distribuição de tratores normalmente ou pelo Ministro-Chefe ou, às
vezes, dividido com o Presidente da Comissão. Também não tenho nada a opor a isso, Sr.
Relator, só que temos uma outra emenda da Comissão de Agricultura que estabelece o
fomento à assistência técnica e à extensão para agricultores familiares no Brasil.

Ora, Sr. Presidente, sabemos que, com a recuperação da assistência técnica e da
extensão rural, o Governo tem conseguido números favoráveis na área da agricultura
familiar, com a criação de programas como o Programa de Compra Direta Local da
Agricultura Familiar e o Programa Segurança Alimentar, com o aumento dos números do
PRONAF, que passaram de 2,6 bilhões para 8 bilhões, a difusão de tecnologia e a inclusão
de produtos da agricultura familiar na pauta de exportação, como  queijo,  mel de abelha
e  vinho. Tudo isso só foi possível porque o Governo tem melhorado e recuperado a
assistência técnica e a extensão rural.

Pois bem, Sr. Relator. Essa emenda, no projeto inicial, chegou com 50 milhões de
reais. Na Relatoria-Setorial, recebeu um acréscimo de 10 milhões de reais. E ela terminou
com apenas 58 milhões de reais para todo o Brasil. Peço a V.Exa., por entender de
absoluta justiça, que faça um remanejamento e dê melhores condições para a assistência
técnica  e para a agricultura familiar no País.

Nesse sentido, apresentei um destaque que será entregue a V.Exa. e espero que
isso seja possível, pois estaremos fazendo justiça. Até porque não adianta distribuir
tratores se não existirem técnicos capacitados que saibam utilizar essas máquinas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado

Wasny de Roure.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

na companhia de 9 colegas, coube-nos a difícil tarefa de ser um dos Relatores-Setoriais
dessa área, exatamente pela insuficiência de recursos e, em particular, por se tratar de
uma das áreas mais nobres deste País, como a da educação, a da ciência, a da tecnologia,
a da cultura e a do esporte.

Sr. Presidente, o Relator, juntamente com os diversos Parlamentares desta
Comissão, soube apontar  avanços na proposta orçamentária, a saber: 8% de aumento na
dedução do Imposto de Renda; a desoneração a partir da Lei nº 11.196, de novembro
deste ano; a nova Lei da Microempresa; os 100 mil novos recrutas, gerando um gasto de
350 milhões de reais; e a anistia dos perseguidos políticos, na ordem de 200 milhões de
reais, para resgatar uma dívida que o povo e, em particular, o Estado contraiu com esse
segmento. Hoje, na gestão do Governo do Presidente Lula, há um longo processo de
resgate nesse sentido, ainda que moroso, demorado. É preciso encontrar uma saída.

 Há um crescimento significativo dos investimentos de 14 bilhões para 21 bilhões
de reais, além do incremento do salário mínimo. Não é justo dizer que a proposta
orçamentária partiu do zero no que diz respeito ao aumento do salário mínimo. Não é
verdade. A proposta de reajuste do valor salário mínimo, encaminhada pelo Presidente
Lula a esta Casa, foi de 312 reais. A partir da mobilização das entidades sindicais, com o
apoio do Parlamento, em particular do Relator, pudemos fazer esse valor chegar a 350
reais, o que dá um impacto previdenciário da ordem de 5 bilhões de reais.

Em relação à proposta de reajuste para os servidores públicos, houve um impacto
adicional, insuficiente, da ordem de 1,5 bilhão, em decorrência de um longo processo de
greve, lutas e negociações com o Poder Executivo, entre eles a previsão de 10% para os
militares. Aí, sim, o Relator, os Parlamentares e as lideranças sindicais souberam
sensibilizar o Relator e o próprio Governo para que chegássemos aos 5 bilhões e 11
milhões de reais de adicional na proposta de reajuste para o servidor público.

Sr. Presidente, não vou abordar os grandes temas porque já foram bem
trabalhados no relatório do Deputado Carlito Merss.

Peço ao nobre Relator que apenas me privilegie com sua atenção, muito
rapidamente,  ainda que o Vice-Líder do Governo seja uma pessoa por demais importante
nesse processo.



Sr. Presidente, peço ao Relator Carlito Merss que, sobretudo no caso da emenda
para as universidades brasileiras, da ANDIFES, da EMBRAPA e do CNPq, seja preservado
o montante relativo à primeira versão de relatório geral. Espero que possamos preservar a
área da pesquisa e da educação, pois são áreas fundamentais e não demandam valor
significativo.

Outro apelo que faço, em nome dos servidores do Tribunal de Contas da União, diz
respeito ao adicional de 8 milhões, conforme consta na errata encaminhada ao relatório
final, que eleva o montante de 27 milhões para 35 milhões. Apelo também em nome do
Ministério Público do Distrito Federal, que sofreu um corte de 2 milhões de reais nas
despesas de custeio, dificultando suas condições de sobrevivência.

Deixo portanto o apelo em nome da ANDIFES, da EMBRAPA, do CNPq, do
Ministério Público do Distrito Federal, e apelo pelos 15% para os servidores do Tribunal
de Contas da União.

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

Luiz Carreira, em permuta com o Deputado Dornelles.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, foi

bastante conturbado o processo orçamentário do ano passado, que se estendeu para este
ano. Inicialmente, porque o Governo encaminhou proposta a esta Casa com rombo
orçamentário de quase 17 bilhões de reais, transferindo ao Congresso, à Comissão Mista
de Orçamento, a responsabilidade de buscar os recursos necessários para fazer face ao
aumento do salário mínimo, que, como muito bem disse o Deputado Wasny de Roure,
passou de 321 reais para 350 reais. Essa pequena diferença deixou de ser contemplada
no Orçamento e representa nada menos que 5 bilhões e 715 milhões de reais. Dizer que o
Governo concedeu o aumento do salário mínimo não corresponde à verdade. Ele teve a
vontade de fazê-lo, mas quem realmente está concedendo esse aumento é o Congresso
Nacional, é esta Casa, ao garantir meios que permitam a elevação de 321 reais para 350
reais.

Além disso, há os reajustes dos vencimentos dos militares e dos servidores civis, o
que representa um acréscimo de 5 bilhões e 100 milhões, mas que também não foram
contemplados no Orçamento; a destinação à Saúde, para procedimento de média e alta
complexidade, de 1 bilhão e 100 milhões; e a destinação ao FUNDEB de 550 milhões.
Houve ainda outros segmentos atendidos, como os anistiados, e destinação de 900
milhões para o Projeto Soldado Cidadão.

A peça orçamentária encaminhada para análise do Congresso teve, portanto, a
receita novamente estimada em 15,6 bilhões, para fazer face a essas despesas que não
estavam contempladas no Orçamento. Por outro lado, nesse exercício de discussão do
Orçamento, tomamos, pela primeira vez, a importante iniciativa de aprovar um adendo ao
relatório do Orçamento e de cortar despesas alocadas, inclusive as emendas
parlamentares e outras, que deveriam ser objeto de análise mais criteriosa.

Esta Casa tinha por hábito estimar a receita para mais. Felizmente, pela primeira
vez, estamos pelo menos fazendo um pequeno exercício de analisar também o lado da
despesa, de modo a proceder aos ajustes necessários e a tirar do Governo o falso
discurso, permanente, de que o Orçamento é superestimado por esta Casa.

Aliás, durante a discussão, demonstramos várias vezes que este é um falso
discurso, até porque em nenhum dos últimos 4 anos a receita estimada pelo Congresso
Nacional foi superior à receita efetivamente arrecadada. Em 2003, por exemplo, a receita
estimada foi 351 bilhões e a arrecadada, 358 milhões — uma diferença de apenas 6
bilhões e 692 mil; em 2004, a receita estimada foi 411 bilhões e a arrecadada, 420 bilhões
— uma pequena diferença de 9 bilhões e 500 milhões; em 2005, a receita estimada foi
482 bilhões e a arrecadada 491 bilhões, ou seja, 9 bilhões de diferença.

Será, portanto, inaceitável se o Governo vier a discursar que o Congresso está
sendo perdulário na estimativa de receita, até porque quem deixou rombo orçamentário
foi o Governo. Foi preciso o Congresso encontrar meios de cobrir esse déficit orçamentário
para poder, assim, atender aos servidores, à aplicação da Lei Kandir — o que está sendo



um parto doloroso —, ao reajuste do salário mínimo, aos recursos do FUNDEB, à Saúde,
enfim, às necessidades maiores e prementes da sociedade e que precisam ser atendidas
pelo Congresso Nacional.

Sr. Presidente, para finalizar, quero parabenizar o Relator Carlito Merss pelo
trabalho incansável, paciente, duro, às vezes chato, quando teve de ouvir todos, de forma
democrático. Evidentemente, S.Exa. não pôde atender a todas as demandas, mas
procurou fazer o melhor possível para que o Congresso tivesse um pouco mais de
independência em relação ao Executivo.

Espero que isso nos sirva de lição, porque o Governo não demonstrou interesse,
em nenhum momento, na aprovação da peça orçamentária. Armou muito bem, no final
do ano, deixando enorme superávit primário, o que permitiu excedente de recursos
orçamentários capaz de gerar 12 bilhões de restos a pagar, o que, por sua vez, está
mantendo o Governo em atividade.

Temos que olhar, além da receita, o lado da despesa e dos cortes de dotações, que
foram mais do que suficientes, porque as liberações sempre ocorrem em percentual
bastante insignificante.

Mais uma vez, parabenizo o Deputado Carlito Merss pelo relatório e os demais
Relatores que participaram desse trabalho.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. tem a palavra.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Foi iniciada a Ordem do Dia na Câmara

dos Deputados, portanto, solicito a V.Exa. que suspenda os trabalhos e que possamos
recomeçá-los tão logo se encerre a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro suspensa a reunião.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, o processo de votação

ainda não se iniciou. Vamos continuar a discussão, senão não teremos tempo de concluir
os trabalhos. Solicito a V.Exa. que reconsidere a decisão. Vamos continuar a discussão e
quando for a hora de votar, iremos ao Plenário da Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Lamentavelmente, isso não é
possível. Seria justo, mas regimentalmente não é possível.

Iniciada a Ordem do Dia, declaro encerrada a reunião.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A reunião se reiniciará às

19h.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro reaberta a primeira

reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 1,
2, 3 e 4.

Daremos continuidade à discussão do relatório apresentado pelo Deputado Carlito
Merss, Relator-Geral do Orçamento.

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, quero saber dessa

Presidência se há algum requerimento em que se pede o encerramento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Há, sim.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, gostaria de um

esclarecimento de V.Exa. ou do Relator, se for o caso. Algumas correções têm de ser feitas
no Orçamento. Quando se trata de emenda de bancada, em relação a remanejamento —
não estou me referindo a novos recursos —, a orientação que recebi é de que o
coordenador da bancada pode apresentá-la.



No caso específico de Minas Gerais, fomos avisados pelo Ministro das Cidades de
que um importante ramal do metrô, pelo qual sempre lutei nesta Comissão, está sendo
incluído no Projeto Piloto de Investimentos e de que S.Exa. gostaria de fazer o
remanejamento para uma emenda genérica do Ministério das Cidades. Já fiz o expediente
e espero que seja acolhido, para que os recursos possam ser aplicados inclusive no
entorno, nos acessos e em outras obras.

Quando se trata de emenda de bancada, o coordenador da bancada elabora o
expediente que será incluído na errata. A minha pergunta é a seguinte: e quando se trata
de errata enviada pelo Ministério? Pergunto isso, Sr. Presidente, porque tenho em mãos —
eu a recebi agora do MEC — a demonstração de alguns remanejamentos feitos
exclusivamente em rubricas do próprio MEC.

Pergunto ao Deputado Wasny de Roure, Relator-Setorial, qual seria o
procedimento para solicitar esses remanejamentos. Não se trata de recursos novos, nem
de novos aportes; trata-se de fazer cancelamentos e remanejamentos internos.

Portanto, eu o fiz na condição de Relator no que se refere a Minas Gerais. A minha
questão foi acolhida? Espero que sim. Outros Estados já o foram, de ofício.

Segunda questão: como proceder no caso de questão relativa a um Ministério?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado Virgílio

Guimarães, a matéria está fora das normas regimentais. Os Ministros não podem pedir
diretamente alterações nem apresentar emendas. Além disso, a única saída seria se o
Relator pudesse apresentar isso como uma errata ao seu relatório, fazer emenda e errata
ao seu relatório.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - E quem faria o pedido? O Relator
pode acolhê-lo ou não? Talvez o Relator-Setorial Deputado Wasny de Roure?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não, tem de ser apresentada
emenda, para ver se houve omissão ou erro.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Não há mais tempo. Talvez, como
errata.

Pediria socorro ao Deputado Wasny.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, vou responder ao

Deputado Virgílio Guimarães, pessoa combativa nessa matéria e com quem tenho
aprendido muito nos trabalhos relativos ao Orçamento, como também na política,
principalmente no PT.

Sr. Presidente, há uma situação de remanejamento reconhecido pelo Ministério do
Planejamento. Logo, não é apenas uma questão decorrente de pleito do MEC. A
programação já existe. Particularmente, entendo se tratar de reajuste da proposta da peça
orçamentária reconhecido pelo Ministério do Planejamento, que não incorpora
absolutamente nada, apenas faz o remanejamento do recurso na ação programática
previamente estabelecida.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado

Ronaldo Dimas.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, acredito que esse caso é

muito simples de ser resolvido. Se há necessidade por parte do Ministério do
Planejamento e não são modificados os recursos, o Relator, na condição de membro do
Partido dos Trabalhadores, ou seja, do mesmo partido do Sr. Ministro, não encontrará
dificuldade de fazer essa alteração entre as mesmas fontes, ou melhor, entre fontes do
próprio Ministério.

Devemos dar continuidade ao debate e passar à votação. Não vamos perder mais
tempo com esse tipo de discussão que o Relator pode facilmente resolver junto com o
Ministro.

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



O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, quem encaminhou a
proposta orçamentária ao Congresso foi o Presidente da República. Só pode alterar a
proposta orçamentária o Presidente da República. O Ministro do Planejamento não entrou
no assunto. Sabemos que, na cozinha do Governo, quem preparou a proposta foi o
Ministro, mas S.Exa. não pode alterá-la depois de encaminhada pelo Presidente. Esse o
primeiro ponto.

Segundo ponto: o Relator está proibido de fazer emenda de Relator, a não ser para
corrigir erro material ou de fato, que não é o caso.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado Pedro Novais tem
razão. Logo, a consulta do Deputado Virgílio Guimarães está prejudicada.

Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI - Sr. Presidente, quero fazer uma

indagação ao Relator.
De acordo com os dados de que disponho, houve corte nas emendas de bancada e

nas emendas de Comissão, e não houve corte nas emendas do Relator. Queria saber se
esse foi o acordo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Senador Mozarildo Cavalcanti,
a Comissão aprovou, por proposta da Mesa, corte nas emendas de bancada e nas
emendas de Comissão, e não aprovou corte nas emendas do Relator.

Peço silêncio ao Plenário.
O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI - Sr. Presidente, depois desses

cortes, as emendas de bancada, especificamente no caso dos Senadores, ficaram
altamente desproporcionais. No nosso caso específico, registro disparidades imensas. Por
exemplo, um Senador tem 44 milhões; outro, 10 milhões; outro, 11 milhões. Proponho ao
Relator que haja equalização dessas emendas, para que não aconteça, por exemplo, que
um Senador seja considerado como de primeira, de segunda ou de terceira categoria.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Relator, na oportunidade,
vai responder a V.Exa.

Com a palavra o Deputado Miguel de Souza.
O SR. DEPUTADO MIGUEL DE SOUZA - Sr. Presidente, cumprimento V.Exa. pela

paciência, pela tenacidade e pela maneira como vem conduzindo nossos trabalhos
durante esse período, e, principalmente, pela sua sabedoria.

Cumprimento também o Relator, que tem ouvido os nobres Parlamentares na
busca de alocar mais recursos, especialmente para atendimento aos pleitos nacionais, tal
qual a questão do reajuste dos salários dos nossos funcionários. S.Exa. aumentou o valor
de 1,5 milhão para 5,1 milhões, além de buscar recursos para aumentar o salário mínimo
de 300 para 350 reais. O Sr. Relator tem tido essa capacidade junto aos nobres pares,
principalmente aos do conselho do Orçamento, para atingir esse intuito.

Sr. Presidente, Sr. Relator, a bancada de Rondônia, Estado longínquo e que faz
parte da Amazônia, tem-se preocupado com seu orçamento, especialmente no que se
refere ao orçamento de infra-estrutura do DNIT. A bancada de Rondônia conseguiu com o
Ministério dos Transportes algum recurso para a manutenção das nossas estradas.
Rondônia tem hoje malha viária que dá acesso a Manaus, a Roraima e ao Acre. Havíamos
conseguido com o Ministério o valor de 57 milhões para a conservação e a manutenção da
BR-364, nossa espinha dorsal.

Para surpresa nossa, o Relator-Setorial cortou 27 milhões e 350 mil, ou seja, 50%
do orçamento, que era de 57 milhões, no item Conservação e Manutenção. Isso nos
preocupa porque não tínhamos emenda nesse sentido. Com certeza, se for mantido o
status quo, teremos sérios problemas na BR-364, que é a artéria principal de acesso a
toda a Região Norte, ao seu Estado, à Capital, Manaus, à Roraima, ao Acre e, por que não
dizer, ao Caribe.

Sr. Relator, isso nos preocupa. Por essa razão, temos indicado emenda de
recomposição do orçamento do DNIT em Rondônia para que possamos ter condições de
trafegabilidade e para não continuarmos na situação de tapa-buracos, e precisarmos
editar medida provisória no meio do caminho.



Por isso, Sr. Relator, solicito à V.Exa. especial atenção à emenda com relação ao
DNIT, destaque referente ao anel viário no Estado de Rondônia e à duplicação da via de
acesso na chegada à Porto Velho.

Gostaria também, Sr. Relator, de chamar a atenção para as emendas da Comissão
da Amazônia, que vêm atender não só o Estado de Rondônia, mas também aos Estados
do Acre, Roraima, Amapá, toda essa Amazônia que corresponde hoje a 56% das
dimensões territoriais do nosso País.

Fiquei assustado ao ver o corte drástico de 100% em alguns itens. Por isso
pedimos a recomposição de alguns itens do orçamento da Comissão da Amazônia, para
que aqueles companheiros que, junto com sua Presidenta, entraram com essas emendas
e destaques para atender à piscicultura, na infra-estrutura e, principalmente, no Calha
Norte, possam ser atendidos.

Fizemos destaques também preocupados com as eleições deste ano. Entendemos
que o pleito do TSE é justo e necessário para que tenhamos uma eleição tranqüila e
pacífica como todos almejamos. Por isso, fizemos emenda nesse sentido e esperamos que
V.Exa. possa atendê-la.

No mais, quero agradecer e parabenizar o Relator pelo trabalho. Espero que V.Exa.
possa atender Rondônia na recomposição do orçamento do DNIT.

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

Paes Landim. Não está presente na reunião.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, pergunto ao Relator se já

tem o valor das emendas de Relator que acrescentou ao Orçamento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Informaremos logo.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Ronaldo Dimas.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, queria chamar a atenção

do Relator para duas situações que interessam, na verdade, a todo o País.
A primeira delas refere-se ao estudo que está sendo feito pela Agência Nacional do

Petróleo. Já foi dito aqui, à tarde, que a ANP tem contribuído inclusive para a elevação
dos valores do Orçamento de 2006 e precisa somente de 20 milhões de reais, dos quais 3
influenciam diretamente até mesmo no Estado de Tocantins. Todos os Estados brasileiros
estão sendo pesquisados pela ANP. É extremamente importante essa ação para que no
futuro essa auto-suficiência que hoje temos seja garantida. E esses estudos podem ser
paralisados.

O outro assunto diz respeito à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária —
EMBRAPA. V.Exa. deve ter recebido pequeno informativo que foi repassado praticamente
para todos os Parlamentares.

Em 1996, em valores corrigidos, a EMBRAPA tinha um orçamento de 1 bilhão e 30
milhão de reais. Em 2005, foram 670 milhões de reais, ou seja, uma redução bastante
significativa, principalmente em relação à conta de investimentos que era de 112 milhões
e foi de 40 milhões no ano passado. Neste ano de 2006, ainda é pior: estão previstos
somente 29 milhões de reais.

Considero importante, Deputado Carlito Merss, a recomposição dos valores da
EMBRAPA. Há projetos importantes a serem iniciados, no ano de 2006, pela Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Um deles queremos ver implantado no Estado do
Tocantins. Trata-se da Unidade de Pesquisa em Agroenergia que será, sem dúvida
nenhuma, um dos maiores itens de exportação do País. Todos somos sabedores da
demanda futura internacional por álcool e por biodiesel para os países da Europa e da
Ásia que deverão adicionar álcool à gasolina e biodiesel ao diesel, em cumprimento do
Protocolo de Kyoto, diminuindo, assim, a emissão de gases poluentes ou monóxido de
carbono que saem principalmente dos veículos automotores.



Sr. Relator, essa é uma situação de extrema importância para nós e todo o País.
Ressalto a necessidade de haver uma pesquisa aplicada a essa área. Considero
extremamente importante essa unidade da EMBRAPA. Por isso, solicito a V.Exa. que dê
atenção especial, na finalização do seu relatório, à questão da EMBRAPA e da Agência
Nacional do Petróleo.

Por outro lado, parabenizo V.Exa. pela transparente condução do Orçamento no
decorrer desse período e também seus assessores.

Peço a V.Exa. atenção especial aos destaques que apresentaremos pelo Estado do
Tocantins.

Há outra situação que se refere às emendas apresentadas pela Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, destinadas ao Ministério de Ciência e
Tecnologia. V.Exa. simplesmente zerou essas emendas. Elas apareceram, no último
relatório, com valor praticamente zero. Portanto, peço a V.Exa. que dê atenção a essa
questão, além dos destaques que apresentaremos às emendas da bancada do Estado do
Tocantins.

Sr. Presidente, parabenizo V.Exa. pela condução dos trabalhos neste momento
final do Orçamento de 2006.

É com muita satisfação e orgulho que trabalho com V.Exa., ocupando a
Vice-Presidência desta Comissão.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Deputado

Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, gostaria que o Relator

respondesse o meu questionamento sobre o valor das emendas de Relator apresentadas
ao Orçamento. Sei que S.Exa. já tem em mão o relatório. Dessa forma, gostaria que
S.Exa. respondesse ao meu questionamento, como também fosse distribuída à Comissão
as cópias dessa informação.

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

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS  -  Digo ao sempre eficiente, astuto e
compenetrado Deputado Ricardo Barros que posso passar-lhe os valores aceitos, até para
não ficar fazendo essa leitura.

A grande maioria tem a ver com programas, soldado cidadão, compra de prédio do
FNDE, anistiados políticos e outros itens, rastreamento de selos PROANTAR. Deixaria
uma cópia com V.Exa. para facilitar.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Solicito uma cópia.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Mais uma cópia ao Deputado Ronaldo

Dimas.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Quando fiz o questionamento, estávamos

discutindo o corte linear às emendas de Comissão e de bancada. Aqui o relatório
apresenta 884 milhões, 928 mil, 890 reais de emendas de Relator. Portanto, os valores
que se apresentaram são como acréscimos. Evidentemente, propus que essas emendas
sofressem também o corte linear, na medida em que as bancadas e as Comissões estavam
também sofrendo.

De qualquer forma, recebo a informação e vou analisar as emendas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator

Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, será que o Relator poderia

aproveitar e já responder às minhas indagações?
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sobre essa questão da ciência e tecnologia

vou tentar checar, Deputado. Realmente, não há essa questão. Foi zerada alguma
emenda. Com relação à EMBRAPA ocorre o mesmo. Em alguns casos, com alguns
destaques e eventuais remanejamentos, acho que vamos resolver a grande maioria.



Gostaria que identificasse os seus destaques que têm a ver com a EMBRAPA,
principalmente para termos clareza da sua aceitação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a  palavra o Deputado
Humberto Michiles.

O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, há algumas ocasiões
em que temos de ser repetitivos. Essa é uma delas. Mas não poderia deixar de concluir os
trabalhos na Comissão de Orçamento sem me reportar à dedicação, à firme condução,
sobretudo sábia, de V.Exa. no trabalho, o que nos permitiu, junto com o Relator, ter a
convicção de que esta Comissão trabalhou muito e com competência.

Conseguimos suprir um déficit considerável, Sr. Presidente, seja para a saúde,
seja para o FUNDEB, seja para o reajuste do funcionalismo público, como também para o
aumento expressivo do salário mínimo.

Quero, portanto, cumprimentar V.Exa. e o Relator pelo exercício de paciência, pelo
exercício de democracia, pelo respeito às opiniões contrárias e por esses valores.

Conseguimos chegar a bom termo e fazer, senão o ideal, mas o Orçamento possível
e que atenda aos interesses gerais da Nação.

É natural que nos Estados existam algumas situações a serem corrigidas, e
certamente serão pela sensibilidade do Relator, por meio dos destaques.

Os meus cumprimentos a V.Exa., ao Relator e à assessoria técnica da Comissão,
que além de competente é bastante dedicada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado
Virgílio Guimarães.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Deputado, há uma errata que está
sendo impressa. Gostaria de pedir atenção ao tema que trouxe inicialmente: recomposição
a pedido do Ministério. Eram 12 funcionários pragmáticos. Deixa de lado. Mas há uma
delas que é um erro material visível e independe de Ministro.

Peço aos Deputados um pouco de paciência. Mas devemos corrigir pelo menos
esse dispositivo que independe de pedido de Ministro. É uma percepção que qualquer um
de nós poderíamos ter sobre um erro formal. Pelo menos ao que se refere a isso, o Relator
poderia, de ofício, acolher a provocação deste Deputado. Encaminharei tecnicamente para
a assessoria, para não interromper mais os debates. Mas peço, neste caso, que um, dos
12 funcionários pragmáticos, fosse acolhido, porque tem essa característica diferenciada.

Peço a V.Exa. e ao Relator que examinem, para fazer a correção dos termos.
Parece-me que não haveria os obstáculos colocados anteriormente por alguns Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A matéria já está sendo objeto
de estudo pela Comissão.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES  - Agradeço, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Sr. Deputado

Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO  - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Parlamentares, o Executivo Federal encaminhou para o Congresso Nacional uma das
piores peças orçamentárias já feitas de que tenho notícia. Além disso, Sr. Presidente, este
Governo tem utilizado o esforço desta Comissão de Orçamento, o esforço dos Relatores-
Setoriais, o esforço da Consultoria Legislativa para que pudéssemos buscar recursos para
atender às demandas criadas pelo próprio Executivo, que não teve competência para fazer
a proposta na lei orçamentária.

Estamos no mês de março e demos soluções para várias das questões que se
impunham ao País. Mas queremos mais. Queremos resolver o problema do salário
mínimo; queremos resolver o realinhamento do servidor público; queremos resolver, e
vamos resolver, a questão do Fundo de Compensação da Lei Kandir dos Estados e
Municípios.

Sr. Presidente, não faltou a esta Comissão, nem a V.Exa., nem aos Relatores a
busca de uma solução para atender a maioria das demandas que se colocou a todos nós.



Vamos votar o Orçamento. Não é o melhor Orçamento que poderíamos ter votado.
E se demorou muito foi, inclusive, por falhas de processo, por falhas de conceitos, o que
não podemos repetir no próximo Orçamento.

Refiro-me, Sr. Presidente, aos comitês, sobretudo o comitê de emendas. Este foi
criado para dar transparência às emendas dos Sub-Relatores. No entanto, vimos que
passou a ser uma ação opaca, sem transparência, que não dá mais a credibilidade que o
País exige desta Comissão.

Temos de mudar, Sr. Presidente, pois tenho convicção de que este Governo não
prima pelo bom espírito público e faz gestões aos Relatores Geral e Setoriais apresentando
medidas provisórias inclusive de matérias que não serão votadas no Orçamento da União.

Queremos votar o Orçamento porque ninguém agüenta mais essa novela.
Temos de resolver alguns problemas, questões que não são meramente estaduais,

como a do Estado do Amazonas, que possui linhas de transmissão de Tucuruí para o
médio Amazonas, para as cidades de Parintins, Nhamundá, Maués, Barreirinha e
Urucará, que este Governo se comprometeu a executar no ano de 2006.

O Senador Jefferson Peres apresentou emenda de 50 milhões de reais. O
Relator-Setorial, Deputado José Priante, do PMDB do Pará, partido de V.Exa., atendeu ao
nosso pleito e alocou os 50 milhões de reais pleiteados por S.Exa., o Senador Jefferson
Peres.

O ilustre Relator Carlito Merss, que hoje faz ouvidos de mercador na Mesa
Diretora, cortou 30 milhões de reais de uma emenda. O Presidente da ELETRONORTE foi
ao gabinete de V.Exa., Sr. Presidente, para se comprometer com toda a bancada de que
essa obra seria iniciada e concluída em 2006. Cortaram os recursos que estavam no
Orçamento de 2005 e remanejaram para outras atividades, com o compromisso de
alocarem no Orçamento de 2006 recursos para realizar essa obra.

Mas o que vemos aqui? De 50 milhões de reais sobraram apenas 17 milhões e 500
mil. O que se vai fazer com 17 milhões e 500 mil reais de uma obra que custa mais de
100 milhões de reais, Deputado Carreira?

Sr. Presidente, o compromisso foi feito no gabinete de V.Exa. Quando eu me
insurgi contra aquele corte, contra aquele remanejamento, alguns companheiros de
bancada disseram que eu estava fazendo isso porque era da Oposição e, portanto, não
queria colaborar. O problema é que não acredito neste Governo, nem em seus
compromissos. E aqui está o Deputado Carlito Merss descumprindo um compromisso
feito no gabinete do Presidente Gilberto Mestrinho.

Sr. Presidente, outros recursos que eu e o Deputado Humberto Michiles alocamos
para o CEFET/Amazonas foram retirados e destinados para outro lugar. No momento
oportuno, quando forem votados os destaques, precisamos recuperar esses recursos.
Vamos recuperar, sim, os recursos destinados ao CEFET/ Amazonas.

Portanto, Sr. Presidente, vamos votar, porque a história deste Orçamento está
igual à do candidato tucano; ninguém agüenta mais.

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

O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Solicito a V.Exa. que encerre a
discussão e passe à votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos votar logo em seguida.
Concederei a palavra ao Senador Flexa Ribeiro e depois atenderei o requerimento

de suspensão da discussão.
Com a palavra o Sr. Senador Flexa Ribeiro.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente, Senador Gilberto Mestrinho,

parabenizo V.Exa pela competência, determinação e pelo equilíbrio na condução dos
trabalhos desta Comissão — em todos esses meses de discussão, V.Exa. mostrou-se firme
— e o Relator-Geral, Deputado Carlito Merss. O proposto por S.Exa. possibilitou a votação
do relatório geral do Orçamento de 2006.

O PSDB quer votar, sim, o Orçamento ainda hoje. O Deputado Pauderney Avelino,
há pouco, disse que esta discussão está igual à da escolha do candidato do PSDB. Devo



informar-lhe, nobre Deputado, que o PSDB já tem candidato a Presidente: o Governador
Geraldo Alckmin. Com certeza absoluta, no Orçamento de 2006, já no mandato do
Presidente Alckmin,...

O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Sr. Presidente, destituíram Tarso
Jereissati da Presidência.

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - ... o Governo não fará o encaminhamento de
um projeto para a Comissão Mista de Orçamento que não contemple os valores
necessários ao pagamento do salário mínimo, ao pagamento do reajuste do funcionalismo
federal, com cortes no PETI, com a exclusão da Lei Kandir.

Não fosse a determinação do Presidente e a competência do Relator-Geral desta
Comissão, este Orçamento não poderia ser votado por não atender os Estados
exportadores na compensação do corte do ICMS.

Vamos aprovar o Orçamento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Obrigado, Senador Flexa

Ribeiro.
Há sobre a mesa requerimento do Deputado João Leão, com o apoio de

praticamente todos os Líderes da Comissão:
“Requeremos, nos termos do § 1º, do art. 39, do

Regimento, o encerramento da discussão do PLN nº 40/05 -
CN, que estima a receita e fixa as despesas da União para o
exercício financeiro de 2006”.

Em discussão.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON FAGUNDES - Sr. Presidente, o requerimento é

para pedir o encerramento da discussão?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Sim.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, esperei até agora e não

abro mão de falar.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON FAGUNDES - Sr. Presidente, são poucos os

Deputados inscritos. Acho que vale a pena ter um pouco de paciência. Preciso manifestar-
me sobre meu Estado. Estou inscrito. Acho que, se já estamos aqui há tanto tempo, não é
por causa de mais 6 Parlamentares inscritos que V.Exa. vá tirar a liberdade de nos
posicionarmos em defesa do nosso Estado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Wellington
Fagundes, não queremos tirar a liberdade de ninguém. Apenas há um requerimento
assinado por todos os Líderes da Casa, pedindo a suspensão da discussão, para
posteriormente cuidarmos dos destaques, quando haverá a oportunidade de cada um se
manifestar.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Roberto Balestra.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, considero estranha

essa atitude do Deputado João Leão, até porque S.Exa. esteve presente à reunião todo o
tempo. Sempre usou da palavra quando desejava. E, de repente, S.Exa. se ausenta e
apresenta um requerimento como esse.

Lamento profundamente essa atitude tomada pelo Deputado João Leão e concito
os colegas para não votarmos a favor da suspensão. Faltam poucos colegas para usarem
da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Faltam 8 Parlamentares
ainda.

O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI  - Não há quorum no Senado para
deliberar.

O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI - Sr. Presidente, deixe os 8 falarem e depois
aprovamos o requerimento. Encerre as inscrições.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, tem V.Exa. a

palavra, Deputado Pedro Novais.



O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, há um requerimento,
baseado no Regimento da Comissão, sobre encerramento da votação. Já foram ouvidos
mais de 30 Parlamentares.

Nesse sentido, entendo que V.Exa. deveria votar o requerimento, para ver se a
discussão será ou não encerrada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI - Sr. Presidente, apresento

preliminarmente questão de ordem. Não há, no Senado Federal, número para votação. Eu
não gostaria de pedir verificação, mas não há 12 Senadores presentes, conforme exige o
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Humberto Michiles.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, solicito a V.Exa.

compreensão. Há Deputados da bancada que gostariam de manifestar-se, de discutir e
expor sua posição em defesa dos seus Estados. É o caso, por exemplo, do Deputado
Wellington Fagundes, que vê o seu Estado, a quarta malha viária do Brasil, com recurso
não significativo, não expressivo.
 Apelo a V.Exa. para que estenda por mais tempo essa discussão, para que,
ouvindo mais alguns Deputados, possamos proceder à votação, sem necessidade de
pedido de verificação de quorum.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Peço a palavra pela ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, sei que os nobres

Parlamentares já estão cansados. Também é importante destacar que nem todos
acompanham a longa e exaustiva discussão, mas sugiro a V.Exa. que dê prazo de 3
minutos — e os colegas procurarão acertar suas falas nesse tempo — para, em seguida,
encaminharmos a votação. Em 20 minutos, teríamos condições de votar a matéria. Essa
atitude atenderia os colegas Parlamentares de maneira mais objetiva.

Solicito, portanto, a apreciação dessa sugestão, em face do requerimento do Vice-
Líder do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Excepcionalmente, poderia
muito bem dizer que só suspenderia se V.Exas. retirassem o requerimento. No entanto,
tendo em vista a ponderação, e para mostrar que, democraticamente, queremos chegar a
um resultado, citarei os Deputados que estão inscritos, sem direito a novas inscrições e
ao retorno. Ou seja, quem for chamado e não estiver presente, não poderá falar depois.

A lista dos inscritos é a seguinte: Jaime Martins. (Pausa.) S.Exa. já foi chamado.
José Rocha; Roberto Balestra; Benjamin Maranhão; Alex Canziani; Nazareno Fonteles;
Gilmar Machado; Almir Sá e Wellington Fagundes.

Com a palavra o nobre Deputado José Rocha. (Pausa.) Ausente.
Com a palavra o nobre Deputado Roberto Balestra.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, nobre Relator,

primeiro, quero manifestar minha satisfação em saber que V.Exa. continua presidindo
esta Comissão e dizer da alegria de ter o Deputado Carlito Merss na condição de Relator.
Já convivemos com S.Exa. nesta Comissão por algum tempo e, portanto, sabemos da sua
lisura, do seu comportamento ético e do respeito absoluto que sempre demonstrou aos
colegas.

Todavia, nobre Relator, sei que a Relatoria não é feita apenas por V.Exa., mas
também por seus colaboradores. Então, nem sempre é possível ao Relator-Geral perceber
todas os lançamentos feitos, principalmente em relação ao equilíbrio federativo.

Particularmente, quero pedir a V.Exa. que faça uma revisão nas emendas de
bancada do Estado de Goiás. Estou profundamente contrariado com uma das emendas
mais importantes para o Estado de Goiás, a de patrulha mecanizada, aprovada no ano
passado com o valor de 12 milhões de reais, mas agora V.Exa. a contempla com apenas 6
milhões de reais. Não discuto os valores alocados às demais emendas, apenas manifesto
minha insatisfação com esse valor. Precisamos de, pelo menos, 10 milhões de reais nesta



emenda, por conta das necessidades do Estado. Lamento a distorção havida e solicito a
V.Exa. a compreensão devida, porque realmente precisamos deste valor.

Segundo, V.Exa. é consumidor de carne, de leite. O Ministério da Agricultura tem
uma Secretaria de Defesa Sanitária Animal e Vegetal. Houve acordo para que a emenda
da Comissão fosse contemplada com 100 milhões de reais, exatamente para evitar que
tenhamos no Brasil novo surto de aftosa. Hoje, por exemplo, estamos iniciando a
convivência com a gripe aviária. O valor contemplado por V.Exa. para essa emenda da
Comissão de Agricultura foi tão-somente de 64 milhões, valor insuficiente para atender a
essa demanda. Passamos por todas as dificuldades este ano, exatamente porque os
recursos não foram alocados a tempo e a hora.

Encareço ao nobre colega, que tem sensibilidade, essa correção. Quero me somar
ao Deputado do Paraná, quando lembrou a V.Exa. que as emendas de Relator não
tiveram o corte linear. Se utilizarmos o corte linear nos 860 milhões, teremos recursos
suficientes para atender à emenda da Comissão de Agricultura e à emenda de bancada
para patrulhas mecanizadas, no Estado de Goiás.

Agradeço a V.Exa. a atenção. Tenho certeza de que V.Exa. atenderá a esses 2
pleitos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mesquinho) - Deputado Benjamin

Maranhão.
O SR. DEPUTADO BENJAMIN MARANHÃO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Carlito

Merss, serei breve e objetivo.
Sei que o Relator está assoberbado de pedidos, mas é um caso específico. Trata-se

da Emenda nº 711.600.18 (Emenda nº 18, do Estado da Paraíba), da FUNASA, para
controle de agravos. Ela se encontra com valor muito abaixo da média geral. Com o corte
linear de 12,5% que será feito, ela ficará com valor de 5 milhões, 950 mil reais.

Peço atenção ao Sr. Relator Carlito Merss. Em nome da bancada da Paraíba, apelo
para que se tente consertar essa distorção, principalmente tendo em vista que os Estados
pobres do Nordeste cederam muito em relação à Lei Kandir. Quando somados os 2 cortes
feitos nas emendas de bancada dos Estados do Nordeste, vimos um prejuízo muito
grande. Enquanto os Estados do Centro-Sul, que são exportadores, receberão recursos
vultosos, o Estado da Paraíba, pela Lei Kandir, receberá apenas 32 milhões de reais neste
Orçamento.

Então, peço ao Relator que, apesar de todas as suas limitações — conheço a sua
sensibilidade —, procure nos atender nessa Emenda nº 18, da FUNASA.

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

Deputado Alex Canziani.
O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI - Sr. Presidente, Sr. Relator; nobres pares, a

minha manifestação não se refere ao meu Estado, o Paraná, mas à educação profissional
do nosso País.

Esta Casa aprovou, no ano passado, uma lei que permitiu a expansão das escolas
federais no Brasil. Até então, Deputado João Leão, existia uma lei que não permitia a
instalação de novas escolas agrotécnicas e de novos CEFETs em nosso País. A Câmara e o
Senado aprovaram projeto, hoje lei, que permite essa ampliação.

Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs. Deputados, o Governo Federal prevê a criação,
este ano, de mais 25 novos CEFETs no Brasil, mas não há previsão sobre o quadro de
pessoal. Já dissemos ao Relator, e os representantes do MEC estão aqui. Não será o
funcionamento dessas escolas porque não haverá possibilidade de criarmos vagas para
professores e para o quadro administrativo. Nosso Relator é professor do CEFET e,
portanto, tem o maior interesse na educação profissional. Lamentavelmente, de acordo
com seu relatório, não será possível a expansão de educação profissional.

Quero também, Sr. Relator, falar a respeito da EMBRAPA, órgão do qual todos
temos de nos orgulhar. Se hoje existe a expansão da agricultura, se os índices de
produtividade do nosso País têm chegado aos níveis que vemos, isto se deve muito à



EMBRAPA. Por isso, Sr. Relator, apresentamos destaques com o objetivo de possibilitar o
custeio e os investimentos da EMBRAPA, inclusive no novo centro voltado para a
agroenergia, questão vital para o mundo. O Brasil, sem dúvida, pode dar uma
contribuição da maior importância.

Sr. Presidente, temos de recompor os recursos da EMBRAPA para que tenhamos
um novo centro voltado para a agroenergia em nosso País.

Apesar da nossa preocupação com a educação profissional do nosso País,
lamentavelmente não se está prevendo os cargos necessários ao funcionamento dessas
unidades ainda no ano de 2006.

Sr. Relator, nobres pares, que possamos, ainda nesta votação, recompor os
recursos para contratação, ainda neste ano de 2006, de mais de 2 mil profissionais entre
professores e funcionários do quadro administrativo para essas escolas.

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Deputado

Nazareno Fonteles. (Pausa). Ausente.
Sr. Deputado Almir Sá. (Pausa.) Ausente.
Sr. Deputado Gilmar Machado. (Pausa.) Abre mão.
Sr. Deputado Wellington Fagundes, último inscrito.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON FAGUNDES - Nobre Relator, há muito

convivemos aqui e acompanho a luta de V.Exa. sempre em defesa do seu Estado, até na
época em que era Parlamentar de oposição — varava madrugadas para defender o seu
Estado e o seu povo. Gostaria, portanto, que V.Exa. analisasse os recursos para a infra-
estrutura de Mato Grosso, Estado que possui a quarta malha viária do País.

Toda a grande imprensa tem registrado, nos últimos 2 meses, a caótica situação
em que se encontram as estradas no Estado de Mato Grosso, com o rompimento de vários
trechos, principalmente na BR-364. Entre Serra de São Vicente e Serra da Petrovina está
a considerada estrada da morte.

Há poucos dias, estivemos com o Ministro Nardes, do Tribunal de Contas. Esse
Tribunal decidiu obrigar o Ministério dos Transportes a executar obras no meu Estado.

O Mato Grosso é hoje o maior produtor de grãos do País, sendo responsável por
18% de toda a soja nacional. É também o maior produtor de algodão, sendo responsável
por mais de 50% da produção nacional, e de carne, competindo com Mato Grosso do Sul.
E todos esses produtos, que na sua maioria são destinados à exportação, dependem das
estradas. A maior parte é transportada internamente no Estado, até a FERRONORTE, o
que acaba danificando as estradas mato-grossenses.

Sr. Relator, Mato Grosso está recebendo tão-somente 148 milhões no Orçamento.
Mato Grosso do Sul e Goiás, embora com uma malha viária menor que Mato Grosso,
estão recebendo mais que o dobro. E teriam de receber mais!

Está começando o período de safra. Sem recursos para manutenção e restauração
das nossas estradas, aquele Estado vai virar um caos.

Santa Catarina, Estado de V.Exa., possui uma das menores malhas viárias do
País, mas está recebendo 3 vezes o volume de recursos destinado ao Mato Grosso. Como
Parlamentar e representante do coordenador da nossa bancada, apelo para a coerência.
Não é possível que nosso Estado, que tem a quarta maior malha viária do País e está
quase que diuturnamente nas manchetes nacionais, sofra tanta discriminação nesta
Comissão.

Fizemos 5 emendas ao Orçamento. A bancada privilegiou essa área porque
conhece as suas necessidades.

Quero fazer um apelo ao Relator. Já tivemos a oportunidade de conversar algumas
vezes pessoalmente, mas agora, mais do que nunca, quero também registrar que a culpa
não é tão-somente do Relator-Geral, uma vez que o próprio Ministério dos Transportes
mandou uma proposta muito aquém do esperado, realmente muito baixa para atender o
Estado de Mato Grosso.



Portanto, quero que V.Exa. leve em conta a sua experiência e a sua coerência e
corrija essa injustiça com o meu Estado, que é evidente desde a feitura da proposta
inicial.

O Relator-Setorial também alocou recursos e depois os suprimiu. E nesta
Comissão S.Exa. assumiu o compromisso de que faria uma indicação ao Relator-Geral,
disse que a questão seria resolvida.

Vou encerrar, Sr. Presidente, fazendo um apelo ao Relator para que seja coerente.
Se for aprovado o Orçamento dessa forma, viveremos uma situação de caos o mês que
vem no meu Estado. Fica isso posto ao Relator. Espero que S.Exa. tenha sensibilidade.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra, pela ordem, a
Senadora Lúcia Vânia.

A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Sr. Presidente, gostaria de merecer a atenção
do Relator-Geral. Quero aproveitar esta oportunidade para fazer algumas observações a
respeito do relatório parcial que tive a honra de relatar.

Chamo a atenção do Sr. Relator-Geral e peço aos Srs. Deputados e Senadores...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço silêncio para que

possamos ouvir a Senadora.  (Pausa.)
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra a Senadora

Lúcia Vânia.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Peço uma explicação, Sr. Presidente,

antes de ouvirmos a Senadora Lúcia Vânia. Esse adendo não foi votado? Ele precisa ser
votado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos votá-lo depois.
Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Não posso falar sem a atenção do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - As alterações solicitadas

ficarão para os destaques.
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Sr. Relator, gostaria de fazer algumas

observações a respeito do parecer que tive a honra de relatar aqui.
Surpreendeu-me o corte que V.Exa. fez no relatório, uma vez que procurei ser o

mais parcimoniosa possível nas indicações. O orçamento dos Poderes dos Estados são
muito restritos, e V.Exa., dos 170 milhões de reais que me foram concedidos, sem que eu
pedisse um centavo sequer a mais, cortou 97 milhões e 427 mil reais. V.Exa. afetou
terrivelmente a Justiça Eleitoral, num ano eleitoral extremamente importante. Esse órgão
deve receber pelo menos o orçamento que veio do Executivo.

V.Exa. alterou profundamente a assistência médica do Ministério do Exército.
Alterou também os pequenos recursos que havia na área de direitos humanos, destinados
principalmente ao Fundo da Criança e do Adolescente. Isso parece até perseguição
comigo. Não é possível, foi alterada enormemente a verba para a questão da criança e do
adolescente.

Ao mesmo tempo, recursos da Justiça do Trabalho, área com uma das maiores
demandas, que recebeu o maior número de emendas, foram cortados por V.Exa.

Portanto, estou apresentando destaques referentes a essas áreas.
Peço a V.Exa. que tenha com esta Relatora a consideração que tive com V.Exa.,

colaborando e buscando fazer da melhor maneira possível. V.Exa. é do partido do
Governo e sabe, melhor do que eu, da importância desses órgãos para os quais são
destinados parcos recursos e pequeno número de emendas. Peço a V.Exa. que atente
para a questão da assistência médica dos militares, da Justiça Eleitoral, da Justiça do
Trabalho, dos Direitos Humanos e da área da criança e do adolescente.

Com relação às questões que envolvem a mulher e os homossexuais, agradeço
desde já a V.Exa., apesar de não termos sido atendidos como queríamos, mas já é alguma
coisa.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.



O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, convoco os companheiros desta
Comissão, principalmente aqueles que estão querendo aumentar o valor de suas
emendas, para dizer que o momento não é mais este, o assunto está vencido. Vamos para
o segundo momento, que é dos destaques. A Senadora Lúcia Vânia falou muito bem
quando apresentou destaques sobre as questões que S.Exa. julga merecedoras de
reavaliação. Todas as nossas disputas neste momento são inócuas. Precisamos votar o
Orçamento, separar os destaques e partir, realmente, para o fim do processo.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. o encerramento das discussões. Vamos votar o
Orçamento. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrado o prazo de
destaques. O Relator deve responder as indagações feitas pelo Plenário.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, peço a palavra apenas para
fazer uma observação.

Há um erro, possivelmente na Errata nº 3, que diz respeito aos recursos das
exportações. A Assessoria está tentando consertar, mas os números não batem. É preciso
fazer a retificação antes de o texto ser votado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra  ao Sr.
Relator, Deputado Carlito Merss.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, anotei algumas questões
apresentadas pela Senadora Lúcia Vânia. Os itens que anotei estão sendo recompostos,
vamos verificar depois.

Há a questão do TSE, estamos verificando as possibilidades.
Não é fácil reconstruir o Estado brasileiro, que foi muito massacrado nos últimos

anos. Em 3 anos fizemos um pouco...
A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - E continua massacrado, o que é pior.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Continua massacrado, mas estamos

recompondo o Estado brasileiro.
Quero dizer ao Deputado Wellington Fagundes que tenho a noção exata do

problema, mas o estamos analisando. Só queria fazer um comentário, até porque V.Exa...
O SR. DEPUTADO WELLINGTON FAGUNDES - O recurso do Deputado

Wellington Fagundes passa para o Deputado Wellington Roberto, que está presente.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - O exemplo do Estado de Santa Catarina

pode ser utilizado. Claro, porém, que a maior obra viária do atual Governo está sendo
feita lá, Deputado Wellington Fagundes, o gasto é de cerca de 1 bilhão de reais na
duplicação da BR-101. Em função dessa obra, qualquer comparação, inclusive com os
Estados vizinhos, Rio Grande do Sul e Paraná, é impossível, porque os custos da obra
desequilibram as comparações. Mas vamos tentar, via destaques, esgotar as
possibilidades para recuperar parte do pleito.

O SR. DEPUTADO WELLINGTON FAGUNDES - Não sou contra Santa Catarina.
Muito pelo contrário. Só quero que Mato Grosso seja atendido.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Eu sei.
Quanto aos demais questionamentos, anotei alguns pontos objetivos. Penso que

serão cerca de 3 mil destaques, pela informação que tenho. Quase 3 mil destaques.
A solicitação que faço é que votemos o relatório, ressalvados os destaques, para

que possamos, dentro da possibilidade de algum remanejamento, nessa madrugada e
amanhã, durante o dia, atender o que pudermos.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE  - Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Colocaremos em votação o

relatório com as alterações das Erratas nº 1, nº 2 e nº 3, ratificado o Adendo nº 1 e o
Adendo nº 2, ressalvados os destaques e as obras com indícios de irregularidade.

Antes de pôr em votação na Câmara, concedo a palavra pela ordem ao Deputado
Anivaldo Vale.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, quero justamente saber
sobre a ordem no procedimento de votação. Vamos votar o relatório, os adendos e as
Erratas nº 1, nº 2 e nº 3, ressalvados os destaques?



O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Isso.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, gostaria de um

esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, o Relator deve fazer um

esclarecimento sobre um erro que havia na Errata nº 3 sobre a Lei Kandir, a qual já foi
objeto de retificação pela assessoria. Havia uma diferença de trezentos e poucos milhões
que está sendo consertada, e o Relator deverá esclarecer o que é.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator, para
esclarecimento.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Trata-se da Errata nº 3. Foi distribuído o
texto aos Srs. Deputados. Fizemos algumas modificações e eu só queria alertar —
inclusive a própria fala do Deputado Luiz Carreira é nesse sentido, parece até uma
perseguição, porque o problema deu-se justamente na questão mais polêmica que é a Lei
Kandir — que na página 2, no Item 746, onde se lê “1 bilhão, 83 milhões e 750 mil” , leia-
se, na verdade, “1 bilhão, 370 milhões e 625 mil.”

Também, no item seguinte, onde se lê “365 milhões e 250 mil”, na verdade é “456
milhões e 875 mil”, para fechar os números da Lei Kandir.

Essas são as alterações que fizemos depois de muita discussão.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, vamos votar.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Repito: trata-se da Errata nº 3.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador

Mozarildo Cavalcanti.
O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI - Na hora da votação pelo Senado

eu quero a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara dos

Deputados o relatório final, as alterações das Erratas nº 1, nº 2 e nº 3, o Adendo nº 1
retificado e o Adendo nº 2, ressalvados os destaques e as obras com indícios de
irregularidade.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara. (Palmas.)
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão.
O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI - Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Senador

Mozarildo Cavalcanti.
O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI - Quero deixar registrado o que já

conversei pessoalmente com o Relator, com V.Exa., com o Líder do Governo e com os
companheiros do PT em relação à proposta feita ao Relator. Espero, portanto, que essa
proposta seja acatada. Com isso, voto favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho ) - Em votação no Senado
Federal.

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O Relatório está aprovado. (Palmas.)
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nos termos do art. 13 da

Resolução nº 1, de 2001, alteradas pelas Resoluções nºs 1, 2 e 3, de 2003 e Ofício nº 824,
de 2004 e Ofício nº 304, de 2004, anuncio a votação do relatório referente às obras com
indícios de irregularidades graves, ressalvados os destaques.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.



Os  Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
 Aprovado no Senado Federal.
Fazemos um apelo à Comissão para votar os avisos do Tribunal de Contas e os

requerimentos de convite aos Ministros.
(Não identificado) - Sr. Presidente, os de convocação também.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho ) - Pauta 2.
Apreciação dos relatórios apresentados aos seguintes avisos do Congresso

Nacional, referentes a subtítulos com indícios de irregulariades graves recebidas no
Tribunal de Contas da União.

Item 1. Aviso nº 32/2005-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do
Acórdão nº 1.166, de 2005, do TCU, bem como dos respectivos Relatório e Voto que o
fundamentaram, referente à auditoria relativa à execução do Programa de Trabalho de
Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Espírito Santo”.

Relator: Deputado Wasny de Roure, que é pelo arquivamento da matéria.
Em discussão.
Não havendo quem queira discutir o relatório, em votação.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam o arquivamento do relatório permaneçam como se

encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Item 5. Aviso nº 57/2005-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional cópia do

Acórdão nº 2.014, de 2005, do TCU, bem como do relatório e do voto que o fundamentaram,
sobre auditoria referente à ampliação e recuperação das instalações do Porto de Vitória, no
Estado do Espírito Santo”.

Relator, Deputado Benjamin Maranhão.
Não foram apresentadas emendas.
O voto é pela exclusão do Anexo VI da Lei nº 11.100, de 2005, sobre o

empreendimento de ampliação e recuperação das instalações do Porto de Vitória, no
Espírito Santo, sem dotação consignada no Orçamento corrente, sob responsabilidade da
Companhia Docas do Espírito Santo, nos termos do projeto de decreto legislativo
apresentado.

Com a palavra o Relator, Deputado Benjamin Maranhão. (Pausa.)
Ausente S.Exa.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem para esclarecer. É um requerimento?
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela

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

Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, gostaria de fazer um

apelo. Caminhamos bastante, acertamos um compromisso, e V.Exa. reafirmou que vai
colocar em votação. Gostaria de pedir que colocássemos os requerimentos em votação no
início da reunião, antes de começarem os destaques, para que pudéssemos fazer um
ajuste com relação à questão dos Ministros.

Esse é o apelo que faço a V.Exa. para podermos fazer uma boa discussão. O
debate é  importante, e  não vamos fugir dele. Mas queria fazer esse apelo a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra a Deputada
Rose de Freitas.



A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, estou aguardando o
relatório. Peço um minuto, por favor. Sr. Presidente, o Deputado Benjamin Maranhão já
está com o relatório.

O SR. DEPUTADO BENJAMIN MARANHÃO - Sr. Presidente, vou direto ao voto.
“Acórdão nº 2.014, de 2005, bem como o relatório e o voto que o fundamentaram,

encaminhados pelo Tribunal de Contas da União por meio do Aviso nº 2.193, SGS -TCU, de
2005, que se refere ao resultado da auditoria realizada nas obras de ampliação e
recuperação das instalações do Porto de Vitória, no Estado do Espírito Santo.”

Essas obras encontram-se relacionadas no Anexo VI da Lei nº 11.100, de 2005
(LOA/2005), sem subtítulo correspondente, em face de indícios de irregularidades
verificadas na Concorrência nº 1, de 2002.

Contudo, as informações encaminhadas pelo TCU dão conta de que o mencionado
certame foi anulado pela CODESA.

Em conseqüência, não há motivo para a manutenção das obras no Anexo VI da
LOA/ 2005.

Diante disso, voto no sentido de que esta Comissão tome conhecimento do Aviso
nº 57, de 2005, do Congresso Nacional e das peças que o acompanham e exclua do Anexo
VI da Lei nº 11.100, de 2005 (LOA/2005) o empreendimento “ampliação e recuperação
das obras das instalações do Porto de Vitória, no Estado do Espírito Santo, sem dotação
consignada no Orçamento corrente, sob a responsabilidade da UO 39.211 (Companhia
Docas do Espírito Santo), nos termos do projeto de decreto legislativo em anexo.

Este é o Relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (Pausa.)
 Aprovado.
 Em discussão no Senado Federal.

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Devido ao clima, convocamos reunião para quinta-feira, às 10 horas, para

votarmos os destaques.
Está suspensa a reunião.
(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Declaro reiniciada a 1ª Reunião
Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 1,
2, 3 e 4, de 2006.

Em virtude de o nosso Relator estar ainda examinando 2.730 destaques, e não
tendo, portanto, o relatório,  suspenso a reunião e convoco sua continuação para o dia 21
de março, terça-feira, às 10h30min.

A Reunião está suspensa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro aberta a primeira
reunião ordinária da quarta sessão legislativa ordinária da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das Pautas nºs 1, 2, 3 e 4, de
2006.

Expediente
Solicito ao Deputado José Rocha que proceda à leitura do expediente.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Expediente
I - Correspondência recebida interna:
1 - Ofício nº 237, de 14 de março de 2006, do Senador Magno Malta, que “solicita

que mantenha a dotação original para a Justiça Eleitoral no Relatório Final”.
2 - Ofício nº 194, de 15 de março, do Deputado Wellington Fagundes, que “solicita

realocação de recursos destinados à área de infra-estrutura do Orçamento de 2006”.



3 - Ofício nº 74, de 16 de março, do Deputado Nelson Meurer, que “solicita a
retirada dos Destaques nºs 1.818 a 1.826, de sua autoria, correspondentes às Emendas
de nºs 3498.0001; 3498.0002; 3498.0003, 3498.0004, 3498.0008, 3498.0009,
3498.0010, 3498.0011 e 3498012, respectivamente, de autoria do Deputado Agnaldo
Muniz”.

II - Correspondência recebida externa:
1 - Ofício nº 106, de 13 de março, do Presidente da Câmara dos Deputados,

Deputado Aldo Rebelo, encaminhando cópia do Requerimento nº 65/2005, contendo
reivindicação referente ao Orçamento da União.

2 - Aviso nº 305-GP/TCU, de 14 de março, do Vice-Presidente, no exercício da
Presidência, Ministro Walton Alencar Rodrigues, encaminhando cópia do Acórdão nº
224/2006-TCU — Obras de Melhoria do Sistema Viário Margem Direita do Porto de
Santos.

Avisos encaminhados pelo Vice-Presidente, no exercício da Presidência, do
Tribunal de Contas da União, Ministro Walton Alencar Rodrigues:

1 - Aviso nº 267/2006 (Acórdão nº 260/2006): Obras de Construção do Açude
Estreito, no Município de Padre Marcos, Piauí.

2 - Aviso nº 275/2006 (Acórdão nº 261/2006): Obras de Construção da Barragem
Oiticica, em Caicó, Rio Grande do Norte.

3 - Aviso nº 280/2006 (Acórdão nº 246/2006): Obras de Construção da Adutora
São Francisco, com 42,5 quilômetros, no Estado de Sergipe.

Avisos do Tribunal de Contas da União encaminhados à Secretaria-Geral da Mesa
do Senado Federal para autuação e posterior encaminhamento à Comissão na forma do
Aviso do Congresso Nacional:

1 - Aviso nº 273/2006, de 8 de março de 2006 (Acórdão nº 259/2006): Relatório
de Gestão Fiscal relativo ao segundo quadrimestre de 2005.

2 - Aviso nº 318/2006, de 15 de março de 2006: Obras de Construção de Trechos
Rodoviários na BR-470, no Estado do Rio Grande do Sul, trecho Barracão—Lagoa
Vermelha—Nova Prata.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Lido o relatório...
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, tem a palavra

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

cumprindo determinação constitucional, o Poder Executivo enviou, em 31 de agosto de
2005, ao Congresso Nacional a proposta para o Orçamento da União de 2006, para ser
discutida, emendada, votada e aprovada. Hoje, em curso a segunda quinzena do mês de
março de 2006, após convocação extraordinária a partir de 16 de janeiro de 2006, o
Orçamento continua emperrado na Comissão Mista de Orçamento — CMO à espera da
votação de aproximadamente 3 mil Destaques para Votação em Separado — DVS,
apresentados ao relatório final do Relator, 50% a mais que na votação do Orçamento do
ano anterior. A indagação é: quando, finalmente, será aprovado o Orçamento da União?

A resposta é da responsabilidade do próprio Governo Federal, que tem ampla
maioria entre os 84 membros da Comissão e parece fazer um jogo de faz-de-conta,
fingindo estar interessado em votar o Orçamento de 2006, mas, na verdade, criando
artifício para impedir sua aprovação.

Inicialmente, Sr. Presidente, o Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional uma proposta orçamentária que não incluía recursos para o aumento do salário
mínimo e de benefícios, além de destinar recursos irrisórios para o reajuste dos salários
dos servidores públicos e de não prever recursos para compensar as perdas dos Estados
exportadores em virtude dos incentivos dados pela Lei Kandir, apesar do meu relatório
setorial garantindo 3,4 bilhões de reais, por meio de acordo de liderança com o Relator-
Geral, e mais 1,8 bilhão, totalizando 5,2 bilhões, valor igual ao do exercício anterior.

O Relator-Geral, Deputado Carlito Merss, do PT de Santa Catarina, ao longo das
discussões demonstrou espírito público republicano, discutindo e sendo acessível em



todas as discussões, mas estamos sentindo que, nos últimos dias, S.Exa. está sendo
verdadeiramente pressionado pelo Governo para criar, a cada momento, dificuldade na
votação do cumprimento do acordo feito na Comissão.

Na tentativa de solucionar o impasse criado pela não-compensação das perdas
provocadas pela Lei Kandir aos Estados exportadores, a Comissão, por meio do seu
colegiado de Líderes, acordou a inclusão do 1,8 bilhão faltante, sendo que 900 milhões de
reais seriam retirados por um corte linear de 12,5% dos recursos destinados às emendas
de Comissão e às emendas de bancadas estaduais, o que foi devidamente convalidado
pelo Plenário desta Comissão. Tais recursos totalizam 974 milhões, sendo que os 74
milhões de reais excedentes seriam usados pelo Relator-Geral para atender aos
destaques. Os outros 900 milhões viriam do excesso de arrecadação.

Essas e outras medidas propostas pelo Relator não foram bem recebidas por
Parlamentares, que, com muitas reservas, aprovaram o substitutivo do Relator.

Qual é o motivo de tantas adversidades na votação da peça orçamentária?
Complicar sua aprovação para concentrar ainda mais no Poder Executivo a decisão de
gerir os recursos arrecadados, ignorando o mais importante instrumento de interlocução
entre os Poderes Executivo, que tem como atribuição a elaboração e a execução de
matérias orçamentárias, e Legislativo, que tem a responsabilidade de discutir, aprovar,
fiscalizar e controlar o Orçamento da União?

Infelizmente, Presidente, o expediente que vem sendo utilizado pelo Poder
Executivo é esquivar-se do Orçamento, emitindo medidas provisórias que agridem a
Constituição Federal e que, em 6 edições, somam mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais.
Propostas apresentadas pelo Relator-Geral do Orçamento de 2006, Deputado Carlito
Merss, são estranhas às metodologias usuais, pois, no seu relatório final, destina 550
milhões de reais para o FUNDEB, cujo projeto nem sequer foi aprovado, como também
900 milhões para outros atendimentos — anistiados, soldados, cidadãos, etc. — e 5,1
milhões de reais para o reajuste de militares e servidores, sendo que este último se
traduzirá em verdadeiro engodo com a falta de aprovação do Orçamento. E, para tapar o
buraco de férias e licença-prêmio, cerca de 18 milhões de reais foram destinados só em
janeiro e fevereiro.

Concluindo, a peça orçamentária de 2006, enviada pelo Governo Lula ao
Congresso Nacional, é de péssima qualidade, um imbróglio que vem trazendo discórdia e
frustração aos Parlamentares. Não é justo, Sr. Presidente, que seja transferido para a
Comissão de Orçamentos o ônus da não-aprovação do Orçamento para 2006.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado

Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Parlamentares, ouvimos agora o relato da verdade, que o Deputado Anivaldo Vale fez com
toda a propriedade.

Sou testemunha de que V.Exa., Presidente Gilberto Mestrinho, quer votar o
Orçamento, como nós, da Oposição. Estamos observando o jogo diversionista que o
Executivo está impondo à sua base, não aceitando efetuar as ações acordadas pelos
Líderes partidários nem deixando que este Orçamento seja votado da forma como está
disposto pelo Relator-Geral, Deputado Carlito Merss. O Governo não aceita fazer o
realinhamento do servidor público, nem repassar recursos para compensação dos
Estados, nem pagar os 15% do realinhamento do TCU. (Palmas.) Isso ficou claro na
votação do projeto de lei.

Sr. Presidente, não podemos continuar com essa farsa. A nossa intenção é votar o
mais rapidamente possível este Orçamento. É claro que temos de definir alguns
destaques, para que não os votemos todos individualmente — não saberíamos quando
terminaria. Queremos votar o Orçamento, para que as empresas estatais executem seus
investimentos e este Governo não utilize medida provisória, ferindo a LDO e fazendo os
investimentos indevidamente, ilegalmente.



Nós, da Oposição, estamos aqui para votar o Orçamento da União de 2006. Pode
ser ruim como for, mas, se não o votarmos, estaremos prejudicando milhares e milhares
de servidores públicos, milhões e milhões de brasileiros que estão a merecer os recursos
contidos nesse projeto. O Governo Federal, o Executivo não quer repassar esses recursos,
jogando a conta para o Congresso Nacional. Por isso é que não abrimos mão de iniciar a
votação agora, Sr. Presidente. Vamos votar.

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

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, faço uma pergunta à
Presidência: quem tem competência para votar o Orçamento? A Presidência da República
ou a Comissão Mista de Orçamento? Se desde o dia 31 de dezembro até agora não
conseguimos votar este Orçamento, quem é responsável por isso? O Presidente ou o
Congresso Nacional?

O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - A maioria do Governo.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - O Congresso Nacional é responsável

pela votação do Orçamento. Temos essa competência e não podemos imputar essa
responsabilidade ao Presidente, que, dentro do prazo legal, enviou a peça orçamentária
para ser discutida e votada.

É óbvio que, quando se acende a luzinha vermelha das câmeras e dos microfones,
dão-se asas à imaginação e às vozes. Sabemos que os discursos para proteger o servidor
público e aumentar o salário mínimo, na verdade, encobrem outro interesse: acarrear
recursos para o Estado mais rico da Federação.

O que impede a votação do Orçamento não é o salário mínimo, o FUNDEB, o
reajuste para o servidor público, mas a Lei Kandir, que retira o dinheiro dos Estados mais
pobres para destiná-lo aos mais ricos. Essa posição contraditória, demagógica, que não
pode ver a luz vermelha das câmeras e dos microfones, não adianta neste momento, em
que o Brasil está parado porque não fomos competentes para votar o Orçamento. Não
adianta discursar para a platéia quando não fazemos a nossa obrigação nesta Casa, que é
votar o Orçamento, fazer o debate político, sem responsabilizar terceiros ou a sociedade
brasileira ao fazer o jogo político-eleitoral. Não podemos aceitar isso. Enganam-se aqueles
que pensam que esse discurso demagógico tem um viés republicano. Ao contrário, é
corporativista e quer beneficiar os que já são ricos, protegendo os já poderosos.

Sr. Presidente, não poderia ouvir essas palavras e ficar calado. Quem chegou aqui
no horário correto, participou de todas as sessões e quer votar este Orçamento não
consegue porque a Oposição, de maneira demagógica, emperra a votação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra a Deputada
Laura Carneiro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, por respeito aos
servidores, ao salário mínimo, ao FUNDEB, aos servidores do TCU que estão aqui
esperando seus 15%, vou abster-me de responder ao Deputado Eduardo Valverde.
(Palmas.) S.Exa. vai querer brigar, mas não conseguirá.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que passemos à discussão dos destaques. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado

Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, poderíamos contar com a

presença do Relator?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Eu já mandei chamar.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Assim, poderíamos discutir o voto que

S.Exa. deu aos destaques. Vários requerimentos de convocação de Ministro aguardam a
oportunidade da votação. No interesse de encaminhar a votação, poderíamos escolher
algumas matérias. Se o Relator não puder chegar logo, poderíamos alterar a pauta para
essas votações.

O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, não vou alongar-me, o que
tomaria o precioso tempo desta Comissão. Nesse sentido, ouço a orientação da Deputada
Laura Carneiro.



Em primeiro lugar, não se trata de Governo ou de Oposição, de estar do lado do
povo ou não. Não adianta inventar vocação popular ou vocação não popular na Lei
Kandir, porque isso é uma tolice econômica, política, teórica e prática.

Rigorosamente, o que está acontecendo é a falta de cumprimento de um acordo
feito. Quem tem de ser responsabilizado é quem não está honrando o acordo, e não são os
Parlamentares.

Devemos votar este projeto — que acho muito ruim — de iniciativa do Executivo.
Ele é ruim pelo que o Executivo faz do Orçamento, pela festa que promove, pelo
contingenciamento, enfim, por todas as mazelas que conhecemos.

Deve ficar claro que quem governa por medida provisória é o responsável por essas
prorrogações e pela postergação.

Votaremos essa matéria com a orientação sempre lúcida, sóbria e equilibrada do
Presidente da Comissão.

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

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, reitero as palavras da
Coordenadora do PFL na Comissão, Deputada Laura Carneiro. A intenção do nosso
partido é efetivamente votar o Orçamento, mas com os acordos cumpridos. Afinal de
contas, esta Casa é o local onde se entra em entendimento.

O Governo não está querendo cumprir o acordo feito. Queremos votar. Basta
cumprir o acordo. O resto são palavras em vão, que já foram ditas em outras ocasiões.
Criaram até certa confusão nesta Comissão. Chegou-se ao ponto até, no ano passado, de
haver certas discussões fora de propósito, sempre por causa de considerações que entram
por um ouvido e saem pelo outro, porque ninguém pode respeitar aquilo que não é sério.

Sr. Presidente, gostaríamos de trabalhar para concluir esta votação. V.Exa. tem
conduzido com muita sabedoria e tranqüilidade os trabalhos, mas é preciso a presença do
Relator, para que S.Exa. reafirme o compromisso feito para votar a matéria conforme
discutido e acordado nesta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - As inscrições estão
encerradas.

Com a palavra o Deputado Julio Semeghini.
O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr. Presidente, quero ressaltar a intenção

do PSDB em votar o Orçamento.
Quero apenas defender-me do que disse o Deputado Eduardo Valverde, porque me

parece que está havendo um discurso de oposição ao que estamos dizendo.
Alguns Deputados, na sala da Liderança, quando V.Exa. estava conduzindo a

reunião, estavam esclarecendo o assunto. Alguns estão dizendo que a Lei Kandir tira de
Estado pobre para dar a Estado rico; outros estão dizendo que não querem aprovar a Lei
Kandir porque querem os recursos das emendas que vão para os Municípios.

Quero lembrar, rapidamente, que não estamos tirando dinheiro de Estado
nenhum. Estamos consolidando o maior salto que o Brasil fez para viabilizar
investimentos, para aumentar a produção, para gerar emprego — o que o Presidente Lula
tanto diz que tem feito —, para consolidar e manter a cadeia de exportação deste País,
que cresceu violentamente quando isso foi implantando.

As exportações brasileiras estão sustentando parte dos problemas deste País. A
geração de emprego só ocorrerá por meio dos investimentos.

Sr. Presidente, quero lembrar que 25% do recurso liberado da Lei Kandir vão
direto para os Municípios. Se tirarmos as emendas, que nem são cumpridas por este
Governo, e colocarmos na Lei Kandir, o dinheiro vai direto para o Município. Alguns
Parlamentares fizeram confusão dizendo que os Municípios e os Estados não estão
passando. Este Congresso já ajudou na redação e no aprimoramento dessa lei. Esse
recurso vai direto do Governo Federal para os Municípios.

Quero parabenizar o Relator, que não está aqui, e o Sub-Relator Deputado
Anivaldo Vale, que mudaram, pela primeira vez, para um critério mais justo, a



distribuição desses recursos. São Paulo perde quase 150 milhões de reais. Apoiamos,
porque queremos consolidar o desenvolvimento e a exportação no País como um todo.

Vejam os Estados que mais ganham: Alagoas ganha 19 milhões; Maranhão, 14
milhões; Mato Grosso, 40 milhões; Pará, 51. Portanto, não se está tirando de rico. Está-se
mantendo o sistema de exportação deste Brasil, consolidando os investimentos para
geração de emprego e cumprindo um acordo muito bem liderado por V.Exa., assinado
pelo Relator, por todos os Líderes aqui presentes e votado e aprovado por nós aqui.

Queremos apenas corrigir qualquer coisa do texto, consolidar, viabilizar esse
acordo e votar o Orçamento, para que as pessoas parem de sofrer e de pedir desculpas
para não dar os aumentos prometidos aos funcionários públicos.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Estão inscritos ainda o

Deputado José Rocha, o Senador Flexa Ribeiro, o Deputado Gilmar Machado, a Deputada
Rose de Freitas e o Deputado Jovair Arantes.

Estão encerradas as inscrições.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,

quero também fazer minhas as palavras dos ilustres Deputados Anivaldo Vale e
Pauderney Avelino no sentido de que queremos realmente votar o Orçamento. Quem não
quer votá-lo é a base do Governo. O Deputado Eduardo Valverde não pode ouvir falar em
Lula que logo sai defendendo sem saber até por que, o que não contribui para avançar
nos debates e na votação do Orçamento.

Sugeri ao Deputado Eduardo Valverde que trouxesse para esta sessão os
Parlamentares da base do Governo, para votar o Orçamento. Se V.Exa. afirma que aqui
estão, vamos pedir uma verificação de quorum. Certamente, não há vontade do Governo
em votar o Orçamento. Ele quer empurrar com a barriga até o limite do prazo, que é o
mês de junho, para poder gastar os dividendos em sua candidatura à Presidência da
República. Nós, da Oposição, queremos votar o Orçamento. Não podemos mais aceitar
que os funcionários públicos fiquem aqui em vigília esse tempo todo apoiando a votação
deste Orçamento. Precisamos votá-lo para que os recursos fiquem disponíveis para serem
investidos nos Estados e nos Municípios e para atender aos funcionários públicos deste
País.

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

Flexa Ribeiro.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente, Senador Gilberto Mestrinho,

peço a V.Exa., que muito bem conduz esta Comissão, que coloque em votação o parecer
do Relator-Geral com seus destaques.

O Deputado Eduardo Valverde fez um pronunciamento defendendo o Governo. A
Oposição está aqui para votar o Orçamento. É importante que o Deputado leia algum
material sobre a Lei Kandir. Como disse o Deputado Julio Semeghini, não se trata de tirar
dos ricos para dar aos pobres. O Governo Federal deve utilizar o ICMS gerado nos
Estados exportadores para ressarcir esses Estados. Há uma solução muito simples. Basta
que o Governo Federal autorize esses Estados a cobrar o ICMS e as empresas a
compensar diretamente nos tributos federais. Aí tudo estará resolvido. Não discutiremos
mais a Lei Kandir, porque os Estados receberão de volta seus recursos para atender às
demandas nas áreas de saúde, segurança, educação e outras.

Se não houver possibilidade de votar os destaques agora, que se vote uma inversão
de pauta para votar o requerimento de convocação do Ministro Antônio Palocci, a fim de
que S.Exa. venha a esta Casa dizer por que não quer pagar a Lei Kandir, por que é
contra, e o Governo também. O Presidente da República já disse, em Recife, que não
pagará, ou seja, descumprirá a lei aprovada e o que for aprovado pela Comissão de
Orçamento. Peço a V.Exa., Sr. Presidente, que coloque o requerimento em votação.

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



O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, Senadores e Senadoras, quero deixar claro a todos que estão externando suas
observações que o nosso objetivo é votar. Se não fosse esse o nosso objetivo, não
estaríamos aqui e não teria sido entregue o relatório. Para não votar o relatório, era
simples. Bastava o Deputado Carlito Merss não o entregar. Esse não é o nosso objetivo.
Estamos cumprindo os prazos. A Oposição está tensa e assustada com o desempenho do
Presidente Lula.

Peço calma aos companheiros. Queremos votar desde o início. Agora, é preciso que
todo o mundo vote com tranqüilidade, examinando os destaques e aquilo que foi acertado
ou não.

O Deputado Carlito Merss entregou o relatório agora, pela manhã. Os
Parlamentares estão examinando agora os destaques. Quero ser correto com a Oposição,
com a qual discutimos desde o primeiro momento, e com V.Exa. Votamos acordo na
semana passada. Eu o assinei, mas já dizia da dificuldade da base ao fazer os cortes nas
bancadas e na Comissão.

Honraremos os 5 bilhões e 200 milhões de reais da Lei Kandir. Já havíamos feito
anteriormente a proposta de 3 bilhões e 400 milhões de reais, do relatório apresentado
pelo Deputado Anivaldo Vale e que consta do relatório do Deputado Carlito Merss, mais 1
bilhão e 800 em excesso de arrecadação. É isso que votaremos. Dissemos à Oposição que
garantiríamos os 5 bilhões e 200 milhões de reais da Lei Kandir. Asseguraremos,
garantiremos isso, sendo 3,4 bilhões da forma como está no relatório e 1,8 bilhão de
acordo com o excesso de arrecadação, assegurando ao restante da base que sejam
recompostos os recursos das bancadas e das Comissões.

Era isso que gostaríamos de pedir, além de um tempo, para acertar de quais
destaques faríamos votação nominal e quais votaríamos em bloco.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - A proposta de V.Exa. não merece
acolhimento. V.Exa. já teve tempo demais.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, corrijo o que disse o
Deputado Gilmar Machado. O acordo é 900 e 900. Novecentos em excesso...

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Nobre Deputado Gilmar, V.Exa. tem uma
história nesta Comissão e usou da tribuna para dizer algo que nunca (falha na gravação).
V.Exas. estão querendo caminhar para não cumprir (falha na gravação).

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Vamos garantir as inscrições.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra a Deputada

Rose de Freitas.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, uma das coisas mais

estranhas que já vi nesta Comissão é realizar uma discussão dessa natureza sem a
presença do Relator. Já se fala em descumprir acordo assinado por diversas Lideranças.
Nós, do PMDB, queremos cumprir o acordo estabelecido numa mesa de negociação. Não
estamos aqui para dar a palavra e depois retirá-la, sob pena de não haver respeito ao
trabalho executado por esta Comissão. V.Exa. presenciou os debates.

Sugiro a suspensão da reunião, para voltarmos com o Relator presente no
plenário. Sem o Relator, não há condições de continuar. Sem o Relator presente, para nos
dizer o que pensa sobre as questões que levantamos, não há condições de continuar. Há
problemas com os acordos firmados com o Tribunal, com o servidor público, sobre a Lei
Kandir. Nenhum deles está sendo cumprido.

Somente com a presença do Relator poderemos restabelecer a capacidade de
discutir os assuntos e tomar posição. Tudo que acordamos em plenário, em Comissão
fechada, em reunião convocada por V.Exa., será cumprido pelo PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço silêncio ao Plenário.
Concedo a palavra ao Deputado Jovair Arantes.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, em primeiro lugar,

gostaria de pedir silêncio.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio! Silêncio!



O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Em segundo lugar, dada a flagrante falta
de quorum na Comissão, peço, em nome do PTB, verificação de quorum neste momento.
Não estamos em processo de votação, mas, dada a flagrante falta de quorum na Comissão,
solicito verificação.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado, a qualquer
momento, de acordo com o art. 29 do Regimento Interno, é encerramento.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, V.Exa. encerrará a
sessão?

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, peço o encerramento da
sessão.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O PTB quer encerrar a sessão?
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - O PL apóia, Sr. Presidente.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - O PMDB apóia, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - O PPS também apóia.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O PFL não apóia, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - O PSDB também não apóia.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O PFL quer votar, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, já tem apoiamento

ao pedido do Deputado Jovair Arantes.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mais uma vez, fica provado que não

querem votar o Orçamento, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, é altamente estranho que

estejamos aqui discutindo o relatório e os destaques ao relatório do Deputado Carlito
Merss sendo que S.Exa. não se encontra presente. Como discutir um relatório sem o
Relator?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio! Não estamos
discutindo o relatório ainda. Apenas farei a verificação.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma
questão de ordem. O Relator está sentado ali e acabou de dizer que só vem quando os
Líderes do Governo pedirem que venha.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - O Ministro do Planejamento e o
Presidente Lula mandaram chamá-lo.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - S.Exa. tem de vir para cá, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Quero dizer ao Deputado
Jovair Arantes que existe número.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, V.Exa. poderia designar...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Quero dizer ao Deputado

Jovair Arantes que existe número. Portanto, não pode ser... Silêncio!
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem.
 O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio! Silêncio! (O Sr.

Presidente faz soar a campainha.)
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O quorum para dar curso à

reunião é de 11 Deputados e 4 Senadores. Há mais do que esse número na Casa. (Pausa.)
Concedo a palavra, pela ordem, à Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, o Relator está ao lado,

recebendo Deputados. Acabei de lhe dizer que V.Exa. quer falar com ele. Respondeu-me
dizendo esperar que um dos Líderes do Governo vá até lá chamá-lo. Assim, peço ao



Deputado Gilmar Machado que chame o Relator, para que comecemos a trabalhar, Sr.
Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado
Osório Adriano. (O Sr. Presidente faz soar a campainha. Pausa.)

Silêncio! Com a palavra o Deputado Osório Adriano.
O SR. DEPUTADO OSÓRIO ADRIANO - Sr. Presidente, esta é a minha primeira

reunião nesta Comissão. Represento o Distrito Federal e fiz muita questão de pedir ao
meu partido, o PFL, que me indicasse para esta Comissão.

Embora esteja um pouco atrasado, quero dizer a V.Exa. e a todos os presentes da
importância da Lei do Orçamento para o Distrito Federal. Ainda não temos indústrias
suficientes para sustentar a máquina do Governo, de modo que o Distrito Federal vive
muito em função da condição de vida do seu povo, de maneira muito especial do servidor
público. Portanto, nesta minha primeira intervenção, solicito a V.Exa. urgência na
votação do destaque do servidor público, importante para o Distrito Federal. É
fundamental que seja concedida melhor condição aos funcionários, para que possamos
melhor receber os que vêm para o Congresso Nacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Quero dizer ao Plenário e às

galerias que o som está no máximo. Se não fizerem silêncio, ninguém escuta, e, assim,
teremos de esvaziar a sala.

Tem a palavra o Deputado Wasny de Roure, penúltimo orador.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Congressistas, estamos num momento muito delicado. O Deputado Anivaldo Vale, apesar
de algumas discordâncias, aponta para situação politicamente difícil, uma vez que este
Orçamento já deveria ter sido aprovado no final do ano.

É também verdade que várias iniciativas governamentais foram introduzidas ao
longo da elaboração do relatório, como o reajuste do salário mínimo e dos vencimentos de
servidores públicos.

A despeito dessa inquietação acerca da Lei Kandir, o País não pode ficar refém,
única e exclusivamente, da atribuição do Governo Federal no que respeita à
responsabilidade de desoneração de tributo estadual, que, quanto à exportação, só será
devido se se proceder à exportação.

Não podemos trabalhar numa perspectiva virtual. O grande ônus que o País pagou
foi o de não ter tido uma política de incentivo às exportações e, durante muitos anos, ter
ficado refém de alto nível deficitário na balança de pagamento.

Infelizmente, a solução apontada trouxe para a União o ônus, a responsabilidade
que deveria ser de cada Estado no gerenciamento da economia local. Afinal, incentivar as
exportações é uma atribuição não apenas do Governo Federal, mas também dos Governos
Estaduais, que têm interesse em ampliar a renda e o emprego local. Não podemos, única
e exclusivamente, neste momento, gerenciar todos os problemas que a proposta
orçamentária, quando chegou aqui, não incluía.

Não podemos repetir a dosagem da Lei Kandir sem uma avaliação de como os
recursos foram aplicados anteriormente. Ou não é relevante para o País saber que bilhões
e bilhões de reais, ao longo dos últimos anos, têm sido usados para suprir uma
necessidade dos Estados, o que traz eterna dependência do Tesouro Nacional?

Ao longo de vários anos os servidores públicos vêm amargando o prejuízo de um
debate não resolvido entre os Governos Estaduais e Federal. Portanto, insisto em que a
votação da Lei Orçamentária é, acima de tudo, uma resposta às demandas do País. E o
Brasil é muito maior do que a Lei Kandir e os debates sobre a recomposição estadual.

Para concluir, Sr. Presidente, chamo a atenção do Relator para o destaque que
fizemos com relação aos recursos para o pagamento dos 15% dos servidores do Tribunal
de Contas da União. Gostaríamos de ter uma resposta objetiva, lúcida e, acima de tudo,
comprometida com a solução de um problema extremamente sério.



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

Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, Sr. Relator, produzimos

um acordo e queremos votar o que foi acordado.
É apenas isso.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, tem a palavra o

Sr. Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a V.Exa. o obséquio de

incluir na pauta de hoje os requerimentos de convocação dos Ministros Antonio Palocci e
Jaques Wagner.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Há solicitação do Deputado
Anivaldo Vale no sentido de inclusão na pauta dos Requerimentos nº 11, de 2006, relativo
à convocação do Ministro da Fazenda, Antonio Palocci, para prestar esclarecimentos a
esta Comissão de Orçamento sobre questões relacionadas às compensações pelas perdas
tributárias dos Governos Estaduais decorrentes da desoneração das exportações, e nº 12,
que pede o mesmo em relação ao Ministro-Chefe da Secretaria de Relações Institucionais,
Jaques Wagner. O terceiro requerimento convida os Governadores Aécio Neves, Simão
Jatene, Germano Rigotto e Geraldo Alckmin para participarem das reuniões da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização em que serão discutidos assuntos
relativos às perdas tributárias dos Governos Estaduais.

Tem a palavra o Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, apresentei o requerimento

de convocação do Ministro Antonio Palocci para aclararmos a questão da Lei Kandir na
Comissão de Orçamento.

Não podemos viver nessa situação em que o Governo faz de conta que atende os
Estados e os Estados fazem de conta que estão sendo atendidos. O meu Estado, por
exemplo, contribui com 4 bilhões de dólares na balança comercial de produtos naturais
não renováveis; em contrapartida, fica sem nenhuma alternativa de verticalização da
produção para alavancar o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida da população e,
sobretudo, o equilíbrio entre as unidades federadas.

Peço a convocação do Ministro Jaques Wagner porque estou cansando, Sr.
Presidente, de vivenciar experiência parecida com essa que, lamentavelmente, acabo de
ouvir do Líder do PT e do Governo, Gilmar Machado, que assina um acordo, subscrito por
todos os Líderes, submete-o à votação da Comissão e, logo depois, faz uma proposta
completamente contrária ao que foi assinado, acordado, discutido e votado na Comissão.

Convidamos os Governadores para mostrar à sociedade brasileira os males que
estão experimentando. E essa situação se reflete não só para os Governadores, mas para
todos os Municípios que têm participação e têm sido prejudicados.

Quem é contra a Lei Kandir é contra também a qualidade de vida dos Municípios
brasileiros.

Peço a inclusão na pauta desses requerimentos e a inversão da mesma, a fim de
que os votemos prioritariamente.

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

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares da
Comissão Mista de Orçamento, nós, do Governo, não temos objeção à proposta, porque
vivemos em outro tempo.

No Governo anterior, PSDB e o PFL eram contra qualquer vinda de Ministro à
Comissão. Nós, no entanto, somos a favor. Não temos o mesmo comportamento e vamos
defender essa posição, pois os Ministros não têm medo de vir aqui, não têm por que não
esclarecer as dúvidas.



Então, quero dizer ao Deputado Anivaldo Vale que S.Exa. pode ficar tranqüilo
porque, no momento correto, vamos votar. Não tenho nada contra a inclusão dos
requerimentos em pauta e, no momento correto, vamos discuti-los.

Somos outro Governo. Acabou aquele Governo autoritário, de privatização, de
entrega do patrimônio do povo. Vivemos outra fase. Acabou aquela fase de doar as coisas
do povo, de desmontar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o BNDES.
Queremos discutir tudo. Não temos por que não discutir. Este é um Governo democrático,
aberto, transparente. Acabou aquela fase.

Aceitamos a inclusão, e esse acordo já foi votado.
O Deputado Anivaldo Vale está um pouco estressado, um pouco tenso.
A matéria já foi votada. Tudo foi acordado. O que dissemos aqui é que, agora,

vamos discutir os destaques, porque em relação a eles ainda não tivemos entendimento.
Há destaques apresentados por membros da base de apoio ao Governo, e vamos defendê-
los. Agora, a matéria acordada já está no relatório, não a estamos mais discutindo. Isso já
acabou. O que estamos discutindo agora são os destaques.

Peço, então, que todos fiquem mais calmos, mais tranqüilos. O pessoal está um
pouco tenso. Parece que as investigações estão deixando algumas pessoas preocupadas e
tensas; mas estamos aqui com muita tranqüilidade. Queremos e vamos votar.

A Deputada Laura Carneiro estava querendo a presença do Relator, e S.Exa. já
está aqui. Vamos ficar todos tranqüilos.

Aceitamos a inversão, Sr. Presidente. Depois, no momento correto, vamos discutir
essa questão. Só espero que o Deputado Anivaldo Vale não queira que esperemos o
Ministro chegar a esta Comissão, até porque S.Exa. tem 10 dias, conforme o prazo
regimental, para atrasar a votação do Orçamento. Espero que o Deputado não queira
utilizar esse argumento para atrasar a votação. É o apelo que faço a S.Exa.

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, tem V.Exa. a
palavra.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE  - Sr. Presidente, meu nome foi citado, e
quero falar.

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - A Paraíba está prejudicada na
pauta. Peço, então, à Presidência que faça a inversão do Item 8, relativo à duplicação da
rodovia que liga João Pessoa a Campina Grande. A obra está paralisada, não está
recebendo recursos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Estamos discutindo a
inclusão do requerimento do Deputado Anivaldo Vale na pauta.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE -  Sr. Presidente, meu nome foi citado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Quero falar, Presidente, meu nome foi

citado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação a inclusão na

pauta dos Requerimentos nºs 11, 12 e 13, do Deputado Anivaldo Vale.
Os Srs. Deputados que aprovam a inclusão permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado, contra o voto do Deputado Eduardo Valverde.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, não escutei.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam a inclusão permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Peço um esclarecimento, Sr.

Presidente.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Sr. Presidente, não estamos ouvindo o

que está sendo votado, ninguém está sabendo o que está votando! (Tumulto em plenário.)



O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Eu ouvi muito bem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço silêncio ao Plenário!
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, peço a palavra para um

esclarecimento. Quero saber de V.Exa. em que momento vão ocorrer os pedidos de
votação em separado dos destaques.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos começar a discussão
dos destaques.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Não estou ouvindo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos começar a discussão

dos destaques. Ainda não iniciamos.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Está certo. Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Os destaques só podem ser

discutidos pelo autor.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, pela ordem. Estou sem saber o

que vamos votar.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não existe... não existe...
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Ninguém está sabendo o que será votado aqui!
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não existe inscrição para

destaque. Quando o destaque é apresentado, o seu autor, então, usa a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - O que foi votado, Sr. Presidente? Ninguém está

sabendo...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A inclusão na pauta de

requerimentos do Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - E foi aprovada?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Foi aprovada.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Eu nem sabia que isso estava sendo votado.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - O Deputado Gilmar Machado concordou.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, e o meu pedido de

inversão de pauta do Item nº 8? O meu pedido para que seja feita a inversão de pauta do
Item nº 8?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, questão de ordem.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Deputada Laura Carneiro, há um

pedido meu para a inversão de pauta e votação do Item nº 8. Trata-se da duplicação da
estrada que liga João Pessoa à Campina Grande.

O SR. DEPUTADO MIGUEL DE SOUZA - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem para registrar que desejo a discussão em separado dos Destaques nºs 1.483 e
1.486.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não é agora, Deputado.
Vamos aguardar.

O SR. DEPUTADO MIGUEL DE SOUZA - Sr. Presidente, solicito votação em
separado dos Destaques nºs 64 e 63.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não é agora, Deputado. Peço
ao Plenário que aguarde, pelo menos, o reinício da apresentação dos destaques, para que
eles possam ser objeto de deliberação, de contestação etc. Por enquanto, fazê-lo é tempo
perdido.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que
explique o procedimento que será adotado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputada, é preciso ver
o seguinte: não há inscrição para discussão de destaques.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não, Presidente, isso nós sabemos.
Pergunto qual será o procedimento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Na oportunidade, só falam o
autor e o Relator. Mas há requerimentos dos Deputados Anivaldo Vale e Wellington
Roberto pedindo inversão de pauta.



O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, tem V.Exa. a

palavra, Senador.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Eu também solicitei inversão de pauta para

que votássemos o requerimento de convocação dos Ministros.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Já está aqui.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, também quero inverter a

pauta para a votação dos requerimentos de autoria do Deputado Pauderney Avelino
relativos à vinda dos Ministros das Cidades — a Deputada Rose também o assinou
conosco — e da Ciência e Tecnologia. Quanto ao requerimento referente ao Ministro da
Ciência e Tecnologia, V.Exa. pode transformá-lo em convite. E há ainda, Sr. Presidente, o
requerimento que se refere ao Ministro dos Transportes.

O PFL, portanto, tem 3 requerimentos de convocação — dirigidos aos Ministros
dos Transportes, das Cidades e da Ciência e Tecnologia.

Quanto ao requerimento que trata do Ministro da Ciência e Tecnologia, como
disse, V.Exa. pode transformar em convite, porque foi um acordo que eu fiz com o
Deputado Gilmar Machado — e eu gosto de cumprir meus acordos. No tocante aos
outros, não há acordo. E temos apoiamento, inclusive do PMDB, como externado pela
Deputada Rose de Freitas.

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, o nosso pedido de
inversão está na frente dos demais.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Sr. Presidente. Requeiro a discussão,
um a um, dos Destaques nºs 965 a 969, 1.983 e 2.627.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, destaque para a
votação em separado...

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Antes de conceder a palavra
ao Deputado Pauderney Avelino, peço ao plenário um pouco de consciência.

Se formos discutir destaques um a um, serão 2.965 discussões. Ainda que
levemos apenas meio minuto em cada uma, vamos gastar alguns dias para votá-los.
Então, há uma incoerência terrível. Mesmo porque o número de destaques deveria ser
limitado a 20.

Com a palavra o Deputado Pauderney Avelino.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, quero apenas pedir

votação em separado para o único destaque que apresentei, o de número 2.692.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Um momentinho, Deputado

Pauderney.
Informo ao Plenário que não adianta pedir destaque agora, porque ainda não

estamos nessa fase. Estamos votando requerimentos de inclusão e inversão de pauta para
convocação e/ou convite a Ministros. Votamos a inclusão dos 3 primeiros. Agora,
votaremos a inversão de pauta daqueles que já estavam na mesa e mais os 3 de autoria
do Deputado Anivaldo Vale, além do requerimento de aviso, de autoria do Deputado
Wellington Roberto.

Portanto, em votação a inversão de pauta para a votação dos  Requerimentos nºs
1, 3, 4, 5...

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, solicito verificação de quorum
no Senado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Somente na hora da votação
V.Exa, poderá fazê-lo, Senador.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Então, no momento próprio, solicitarei a
verificação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Requerimento...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - São em número de 5 os Senadores

presentes. Não é isso, Senador? Se for para pedir verificação, há 5 Senadores presentes.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)



A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Tudo bem. Está certo. Achei que era
para cair a reunião. Não estamos conseguindo ouvir.

Sr. Presidente, de quem é o requerimento que está sendo votado?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Estão sendo votados todos os

requerimentos.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Peço a V.Exa. que desconsidere os 3

pedidos de inversão de pauta que fiz — e vou explicar por quê. Deveríamos votar o
Orçamento, e se entrarmos nessa discussão, o Senador João Ribeiro, com razão, porque
faz parte da base, vai pedir votação nominal. Se S.Exa. assim o fizer, cairá a sessão no
Senado. E, aí, por conta desses Ministros que já prejudicaram orçamentariamente os
Estados, será prejudicada a possibilidade de votarmos.

Então, por enquanto, esqueçamos isso e votemos o Orçamento.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Vamos votar o Orçamento.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, eu não retiro o meu

pedido de inversão para o Item nº 8.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Aviso do Tribunal de Contas.

Item nº 8 da Pauta nº 2, de 2006.
Requerimento de inversão de pauta para o Aviso nº 08, de autoria do Deputado

Wellington Roberto.
Em votação na Câmara a inversão de pauta.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, eu não estou entendendo o que

estamos votando.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Não, Sr. Presidente. Não foi aprovado, porque

eu quero proferir o meu voto.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Sr. Presidente, nós estamos votando a

inversão de pauta? É isso?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Sim, Senador.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Para votar, em seguida, os avisos?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Temos somente um aviso.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Um aviso.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho)- Da Paraíba.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Da BR-230? Tudo bem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Aprovada na Câmara e no

Senado a inversão da pauta.
Passaremos agora à votação do referido aviso.
Com a palavra o Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esse

processo foi devidamente aprovado pelo Tribunal de Contas da União, e nosso parecer é
favorável ao Acórdão daquele Tribunal.

Esse é o nosso parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer é favorável à

exclusão do Anexo VI da Lei nº 11.100, de 2005 (LOA de 2005), Subtítulo
26.782.0235.1236.0101 (adequação de trechos rodoviários da BR-230 no Estado da
Paraíba, trecho João Pessoa—Campina Grande).

Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)



Aprovado no Senado.
Voltamos à pauta.
Item 1. Projeto de Lei nº 40, de 2005, que estima a receita e fixa a despesa da

União para o exercício financeiro de 2006.
Relator-Geral, Deputado Carlito Merss.
Por intermédio do Ofício nº 74, de 16 de março, o Deputado Nelson Meurer solicita

a retirada dos Destaques nºs 1.818 a 1.826, de sua autoria, correspondentes às Emendas
de nºs 3498.0001, 3498.0002, 3498.0003, 3498.0004, 3498.0008, 3498.0009,
3498.0010, 3498.0011, 3498.0012, respectivamente, de autoria do Deputado Agnaldo
Muniz.

Com a palavra o Relator-Geral, Deputado Carlito Merss.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores,

Sras. e Srs. Deputados, sucintamente, fizemos uma análise de 2.730 destaques. Creio
que todos os membros da Comissão dispõem do relatório. Gostaria de dizer que...

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, está difícil para o orador,
pois há muito barulho no plenário.

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos realizar agora a

votação dos destaques, e é necessário que tenhamos muita atenção.
Peço ao Plenário e às galerias que façam silêncio, por favor!
Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Repetindo, Sr. Presidente, fizemos a

análise, de terça-feira até ontem, junto com a nossa consultoria, de 2.730 destaques. O
Deputado Anivaldo Vale, do PSDB do Pará, fez cerca de 500 destaques e foi o Deputado
mais atendido, com recursos no valor de R$ 32.760.000,00. Por isso, S.Exa. é um grande
aliado deste Relator. (Risos.)

Em relação aos demais, gostaria de poder ainda analisá-los quando da votação em
separado, principalmente no tocante a remanejamentos. Diversos Deputados já me
procuraram aqui. Alguns entendem que não deveríamos remanejar para obras já
colocadas, mas na votação em separado poderemos analisar caso a caso.

Com certeza, as discriminações regionais continuam, porque não tenho como
adivinhar se aquele destaque pedido pelo Deputado ou Senador tem ou não algo a  ver
com a realidade.

Fiquei um pouco preocupado porque, pelo menos 5 ou 10 Parlamentares me
procuraram há pouco para dizer que não era exatamente aquele o destaque que deveria
ter sido acatado.

Acredito que vamos poder resolver todos esses remanejamentos, agora, nas
votações em separado, pois é basicamente o que nos restou.

A polêmica maior, todos sabem, é esse corte feito contra a minha vontade. Desde
que assumi esta Relatoria, é pública e notória minha posição contrária à discriminação,
no meu entendimento terrível e anti-republicana, que existe com a Lei Kandir. Para que
todos saibam, essa lei libera recursos diretamente aos Governadores. E somente 2 dos
Estados mais poderosos do País — São Paulo, com 11,14%; e Minas Gerais, com 12,9% —
, esses 2 "países" dentro do Brasil, levam 44,04% de todo esse dinheiro. Esses Estados
são quase países dentro do Brasil, pelo seu poder econômico e potencial.

Por isso, talvez haja essa sensação que estamos verificando desde terça-feira,
quando fomos obrigados a fazer o corte. Porque, na verdade, o que nós estamos fazendo é
aumentar a discriminação existente em relação aos Estados mais pobres e,
principalmente, aos Municípios.

Se dependesse apenas da minha vontade, eu teria feito modificações e não
aceitado esse corte. Mas isso é algo que esta Comissão, de forma republicana, vai
discutir. Tenho diversos destaques nesse sentido e, acredito, a saída será, quando das
votações em separado, no que ainda for possível, procurarmos minimizar as injustiças
que este relatório continua trazendo.



Com razão, diversos Deputados me procuraram —  e faço questão de citar o
Deputado Pedro Novais — e me mostraram injustiças que continuam acontecendo no
País. Concordo com o Deputado. Se ainda houver alguma ferramenta possível de ser
buscada nas votações em separado para redução das discriminações regionais, vamos
encontrá-la. Quero ser aliado do País e dirigir essa ferramenta fundamental, que é o
Orçamento, para recuperar parte do que está dito na LDO, na Constituição Federal e na
Lei de Diretrizes Orçamentárias

Infelizmente, o relatório que estou assinando continua mantendo algumas
discriminações.

Sr. Presidente, quero também falar dos limites em que pude trabalhar. Tenho
certeza que de 90% a 99% das críticas, das recomendações e das angústias dos Srs.
Deputados e Senadores membros desta Comissão são justificáveis. Porém, os limites em
que trabalho são esses. Trata-se de legislação dura, de lei não regulamentada que
mantém as injustiças.

É isso o que vamos definir agora.
Espero que possamos, nesses minutos que faltam, realizar o que não pude fazer

no meu relatório.
Então, Sr. Presidente, é isso.
Todos têm o estudo dos 2.730 destaques. Nas votações em separado, cuja relação

será citada aqui, ainda poderemos reduzir, repito, injustiças que este relatório apresenta.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Antes de conceder a palavra a

V.Exa., solicito a autorização do Plenário para fazer a votação em bloco dos destaques por
tipo de voto do Relator-Geral.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - De forma alguma, Sr. Presidente.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não, absolutamente.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - De forma alguma. Vamos votar.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - De jeito nenhum.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - De forma alguma, Sr. Presidente. Vamos votar

um a um.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - De jeito algum.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES  - O Relator foi claro, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Um momento. Vamos votar.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Este Governo não precisa de oposição, a

própria base é fantástica.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Democraticamente,  adotamos

o princípio de tomar as decisões por voto, não por gritos. Pedi uma autorização; se o
Plenário não aceita, na votação o Plenário diz “não”. Pronto. Acabou a história. Esse é o
caminho.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO  - Muito bem, Presidente, vamos votar um
a um.

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

Os Deputados que aprovam a votação em bloco, ressalvados os destaques...
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, estou há algum tempo pedindo

a palavra pela ordem.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE  - Sr. Presidente, requeiro a votação

nominal para alguns destaques.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O PTB pede verificação.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - O PL também pede verificação.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, acredito que cabe uma

explicação sobre o procedimento normal, porque V.Exa. está colocando em votação os



destaques; depois os Parlamentares vão anunciar os destaques que desejam votar em
separado.

Gostaria que V.Exa. explicasse o processo de votação e que começássemos a
votação pelo destaque do Senador João Ribeiro, que é o destaque do acordo. O primeiro
destaque em separado, portanto, deve ser o de autoria do Senador João Ribeiro, porque
ele muda o acordo assinado pelos Líderes. Se não houver a manutenção do acordo...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, vou fazer uma sugestão
a V.Exa.: votaríamos primeiramente o destaque do Senador João Ribeiro; depois V.Exa.
poderia abrir a inscrição para que pudéssemos ter espaço para dizer que destaques
queremos votar um a um, não em bloco.

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

Jovair Arantes.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Entendemos que V.Exa. começou uma

votação e que essa votação tem de ser concluída para, depois dela, se for levada a cabo,
haver a adoção de outros procedimentos. Dessa forma, o PTB questiona o fato de V.Exa.
já ter colocado em votação a primeira matéria. Gostaríamos de concluí-la para, depois,
colocar em questão as outras.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado Jovair Arantes
interpretou bem o pensamento da Mesa. Solicitei da Comissão autorização — e a
Comissão pode dar ou não — para proceder à votação em bloco de destaques, separados
por tipo de voto do Relator-Geral.

E é o que vou colocar em votação. Os que não quiserem aprovar simplesmente
devem dizer “não”. Se a Câmara não aprovar, sequer vai à votação pelo Senado.

Em votação na Câmara dos Deputados...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, somente um

esclarecimento: na verdade, estamos votando a possibilidade de montar blocos de
votação. Não estamos fixando blocos. A votação é: poderemos votar em vários blocos? Sim
ou não? É isso, Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É isso.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Queremos votação em separado de alguns

destaques, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, quero votação em separado de

2 destaques.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Também queremos pedir votação em

separado dos destaques.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Esta comissão já existe há

muito tempo. Não é possível não saber ainda como votamos aqui.
Em votação, a proposta que fiz.
Os Deputados que concordam digam “sim” e  permaneçam como estão.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Verificação, Sr. Presidente. O PTB pede

verificação dessa votação. Houve uma votação, e o PTB pede verificação dela.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - E o apoio, Excelência?
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES -  Há apoio. O PTB pede verificação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos fazer a verificação.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - O Governo está em retirada, Sr.

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Os que apóiam têm de estar

presentes.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Quem apoiou? Quem

apoiou?... (Pausa.)
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, tem V.Exa. a

palavra.



O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, quero registrar que estou
perplexo em ver o Líder do Governo, Deputado João Leão, capitanear uma rebelião aqui
dentro para votar contra, pedindo o esvaziamento total da Comissão para não votarmos o
Orçamento.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, isso é regimental.
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Quero saber, primeiro, quem
apoiou? (Pausa.)

Os Deputados Jovair Arantes, João Leão, Gilmar Machado, Miguel de Souza, Júlio
Cesar, Alex Canziani, Wellington Roberto, Jaime Martins, Wellington Fagundes e Marcelo
Castro não poderão sair do plenário.

Vamos fazer a verificação.
Convido o Senador Flexa Ribeiro para vir à Mesa e fazer a chamada.
Solicito silêncio ao Plenário. Vamos proceder à chamada nominal.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, o voto "sim" é pela

votação em globo?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. tem de aguardar a

chamada.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, pergunto se quem vota

"sim" aprova a votação em globo e quem vota "não" aprova a votação em separado.
É preciso esclarecer porque faremos agora a votação nominal. Os Parlamentares

precisam dessa orientação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Quem vota “sim” autoriza a

votação em bloco. Quem vota “não” não autoriza.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, o PFL vota “sim”,

autorizando a Mesa a montar blocos de votação, para que seja possível votar o
Orçamento.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A Deputada Laura Carneiro

está apenas orientando sua bancada. A votação será nominal.
Com a palavra o Deputado Jovair Arantes.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que, se

possível, esvazie o plenário. Não se consegue  trabalhar com este barulho. Ninguém
entende suas orientações sobre o processo de votação. Gostaria, mais uma vez, que fosse
tomada uma providência. Sei que V.Exa. tem atuado com muita determinação, mas não é
possível trabalhar num ambiente insalubre como este. Veja V.Exa. a assessoria aqui...
Não é possível  trabalhar com toda essa movimentação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Solicito silêncio também à
Mesa.

O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Faremos o acerto dos destaques na
seqüência. É isso o que o Relator está dizendo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador
Flexa Ribeiro, para fazer a chamada nominal.

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente, Senador Gilberto Mestrinho,
peço a atenção das Sras. e dos Srs. Deputados para a chamada nominal, que será feita
por partido, primeiro os titulares; depois os suplentes.

PT. Titulares:
Deputado Carlito Merss, como vota V.Exa.?
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - “Não”. (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - “Sim”.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS  - “Não”.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Deputado Devanir Ribeiro. (Pausa.)
Deputado Eduardo Valverde. (Pausa)
Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - “Não”.



O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Deputado João Grandão. (Pausa.)
Deputado José Pimentel. (Pausa.)
Deputado Leonardo Monteiro. (Pausa.)
Deputado Nazareno Fonteles. (Pausa.)
Deputado Nelson Pellegrino. (Pausa.)
Deputado Paulo Rubem Santiago. (Pausa.)
Deputado Wasny de Roure. (Pausa.)
PMDB. Titulares.
Deputado Benjamin Maranhão. (Pausa.)
Deputado Hermes Parcianello. (Pausa.)
Deputado João Magalhães. (Pausa.)
Deputado José Priante. (Pausa.)
Deputado Luiz Bittencourt. (Pausa.)
Deputado Marcelo Castro.
O SR. DEPUTADO MARCELO CASTRO - Sr. Presidente, o PMDB está em

obstrução.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Deputado Mauro Lopes. (Pausa.)
Deputado Pedro Chaves. (Pausa.)
Deputado Pedro Novais. (Pausa.)
Deputada Rose de Freitas. (Pausa.)
Deputado Zé Gerardo. (Pausa.)
Bloco PFL/PRONA. Titulares.
Deputado Claudio Cajado. (Pausa.)
Deputado Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - “Não”... Não é esse o meu voto. O meu

voto é “sim”. (Risos.)
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Deputado José Carlos Machado. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - Sr. Presidente, atendendo a

orientação da Coordenadora, meu voto é “sim”.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Como vota o Deputado José Rocha?
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Como vota o Deputado Júlio Cesar?
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Como vota a Deputada Laura Carneiro?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, meu voto é “sim”
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Como vota o Deputado Mussa Demes?

(Pausa.)
Como vota o Deputado Pauderney Avelino?
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Bancada do PSDB.
Como vota o Deputado Anivaldo Vale? (Pausa.)
Como vota o Deputado Bismarck Maia? (Pausa.)
Como vota o Deputado Carlos Alberto Leréia? (Pausa.)
Como vota o Deputado Gustavo Fruet? (Pausa.)
Como vota o Deputado Narcio Rodrigues? (Pausa.)
Como vota o Deputado Ronaldo Dimas? (Pausa.)
Como vota o Deputado Silvio Torres? (Pausa.)
Bancada do PP.
Como vota o Deputado Benedito de Lira? (Pausa.)
Como vota o Deputado Francisco Dornelles? (Pausa.)
Como vota o Deputado João Leão? (Pausa.)
Como vota o Deputado Márcio Reinaldo Moreira? (Pausa.)
Como vota o Deputado Nelson Meurer? (Pausa.)
Como vota o Deputado Roberto Balestra? (Pausa.)
Bancada do PTB.



Como vota o Deputado Alex Canziani?
O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI - Sr. Presidente, meu voto é “não”.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Como vota o Deputado Arnon Bezerra?

(Pausa.)
Como vota o Deputado Jackson Barreto? (Pausa.)
Como vota o Deputado José Chaves? (Pausa.)
Como vota o Deputado Josué Bengtson? (Pausa.)
Como vota o Deputado Jovair Arantes?
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, meu voto é “não”.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Bancada do PL.
Como vota o Deputado Amauri Gasques? (Pausa.)
Como vota o Deputado Humberto Michiles? (Pausa.)
Como vota o Deputado Jaime Martins? (Pausa.)
O Deputado Jaime Martins deu apoiamento e deve estar presente.
Vota “não”? (Falha na gravação.)
Como vota o Deputado José Carlos Araújo? (Pausa.)
Como vota o Deputado Miguel de Souza?
O SR. DEPUTADO MIGUEL DE SOUZA - Sr. Presidente, meu voto é “não”.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Como vota o Deputado Milton Monti?

(Pausa.)
Bancada do PPS.
Como vota o Deputado Geraldo Resende?
O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - Sr. Presidente, meu voto é “não”.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Como vota o Deputado Rogério Teófilo?
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO TEÓFILO - Sr. Presidente, meu voto é “não”.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Bancada do PSB.
Como vota o Deputado Gonzaga Patriota? (Pausa.)
Como vota o Deputado Iberê Ferreira? (Pausa.)
Bancada do PDT.
Como vota o Deputado Álvaro Dias? (Pausa.)
Como vota o Deputado Manato? (Pausa.)
Bancada do PCdoB.
Como vota o Deputado Sérgio Miranda? (Pausa.)
PV.
Como vota o Deputado Marcelo Ortiz? (Pausa.)
Algum Deputado titular não respondeu à votação? (Pausa.)
Como vota o Deputado Carlos Alberto Leréia? (Pausa.)
Chamada nominal dos Suplentes.
Deputado Vignatti. (Pausa.)
Deputada Neyde Aparecida. (Pausa.)
Deputado Walter Pinheiro. (Pausa.)
Deputado Nilson Mourão. (Pausa.)
Deputado Assis Miguel do Couto. (Pausa.)
Deputado Zé Geraldo. (Pausa.)
PMDB.
Deputado Lupércio Ramos. (Pausa.)
Deputado Paulo Afonso. (Pausa.)
Deputado Átila Lins. (Pausa.)
 Deputado Darcísio Perondi. (Pausa.)
Bloco Parlamentar PFL/PRONA.
Deputado Lael Varella. (Pausa.)
Bancada do PSDB.
Deputado Helenildo Ribeiro. (Pausa.)
Deputado Rafael Guerra. (Pausa.)
Deputado Domiciano Cabral. (Pausa.)



Deputado Léo Alcântara. (Pausa.)
Deputado Julio Semeghini. (Pausa.)
Bancado do PP.
Deputado Ricardo Barros. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Meu voto é “não”, Sr. Presidente.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Deputado João Tota. (Pausa.)
Deputado Leodegar Tiscoski. (Pausa.)
Bancada do PTB.
Deputado Paes Landim. (Pausa.)
Deputado José Militão. (Pausa.)
Deputado Ricarte de Freitas. (Pausa.)
Deputado Pedro Fernandes. (Pausa.)
Deputado Alceste Almeida. (Pausa.)
Bancada do PL.
Deputado Almir Sá. (Pausa.)
Deputado Wellington Roberto. (Pausa.) Ausente.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Deputado Wellington Roberto.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Meu voto é “não”, Sr. Presidente.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Deputado Wellington Fagundes.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON FAGUNDES - Voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Deputado Júnior Betão. (Pausa.)
Bancada do PPS.
Deputado Colbert Martins. (Pausa.)
Bancada do PSB.
Deputado Pastor Francisco Olímpio. (Pausa.)
Deputado Beto Albuquerque.
O SR. DEPUTADO BETO ALBUQUERQUE - Voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Bancada do PDT.
Deputado Luiz Piauhylino. (Pausa.)
Deputado Dr. Rodolfo Pereira. (Pausa.)
Bancada do PCdoB.
Deputado Inácio Arruda. (Pausa.)
(Intervenções simultâneas fora do microfone.)
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Como vota o Deputado João Leão? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Ausente o Deputado João

Leão, cai a verificação. É um dos apoiadores.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, pela ordem. Tivemos 6

apoiamentos. Eram necessários 3.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não importa.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Temos aqui, em apoiamento, Wellington

Fagundes, Alex Canziani, Jovair Arantes, Miguel de Souza, Jaime Martins...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Foi avisado antes que não

haveria... E, se não estivesse presente, cairia a votação. A votação caiu. A verificação caiu.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, não vai adiantar, porque

na próxima votação tornaremos a pedir verificação. Ato de força não vai adiantar. Na
próxima votação, o PTB pedirá verificação outra vez.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. terá 1 hora para pedir
verificação novamente.

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Sr. Presidente, estão pedindo verificação no
Senado.

O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Sr. Presidente, estou solicitando verificação
no Senado.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Votação no Senado agora.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Foi na Câmara, Sr. Presidente. Estou

pedindo verificação no Senado.



O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Senador...
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Sr. Presidente, questão de ordem. Sr.

Presidente, peço verificação no Senado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Foi rejeitado na Câmara, não

vai ao Senado.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Sr. Presidente, verificação no Senado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Foi rejeitado na Câmara, não

vai ao Senado. Não há votação agora.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Questão de ordem.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Ainda quanto à votação, Presidente.

Quem pediu verificação foi o PTB. Há no Regimento...
(Intervenção inaudível. Fora do microfone.)
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Posso falar, Deputada Laura Carneiro?

V.Exa. me dá liberdade para falar? (Pausa.) Pedimos, pelo PTB, verificação e tivemos o
apoiamento dos Deputados Alex Canziani, Wellington Fagundes, Miguel de Souza, Jaime
Martins e Wellington Roberto. São 5; com o meu pedido, 6; com o pedido do Deputado
Gilmar Machado, 7. V.Exa. não pode dizer que alguém pediu verificação, porque levantou
a mão quando votou. O Deputado João Leão está dizendo que não pediu verificação. O
Deputado João Leão não pediu verificação. Então, os outros 7 estão todos aqui.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Eu não pedi verificação, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, só para concluir. Todos os

outros 7 Deputados estão aqui, na votação, e ficarão até o processo final. Quero
questionar, ainda, a decisão de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Jovair Arantes,
respondendo a questão de ordem de V.Exa., comunico que, quando V.Exa. pediu
verificação, o primeiro a apoiá-lo, como foi dito aqui, foi o Deputado João Leão. O
segundo...

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sim, eu pedi o apoiamento e não a verificação.
Eu pedi o apoiamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Segundo, Deputado Miguel...
Apoiamento da verificação. Apoiamento de quê?

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Não, eu apoiei a verificação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pois é.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sim, mas eu não pedi verificação. Apoiei a

verificação. Sr. Presidente, o Regimento é claro. Não pode ausentar-se da sessão aquele...
V.Exa. considerava a minha presença. Não pode V.Exa. anular a verificação.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente pela ordem. Quer dizer que
vamos votar em bloco? A decisão é votar em bloco. Não tem destaque para votação em
separado. Essa tese está derrotada. Então, vamos votar em bloco. São 600 destaques
para votar em separado. Mas, se a tese é essa, tudo bem.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Não senhor, há um engano claro.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, tenho 600 destaques para

votar em separado. Se é em bloco, vamos votar em bloco.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - De jeito nenhum. Quero que V.Exa. considere

para efeitos de quorum a minha presença.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Presidente, questão de ordem novamente,

pelo PTB.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Antes de decidir, eu declarei,

na presença do Deputado João Leão, que na hora estava em pé atrás do Deputado Miguel
de Souza, que S.Exas. não poderiam sair do recinto, sob pena de ser suspensa a sessão.
João Leão, Gilmar Machado, Miguel de Souza, Júlio Cesar, Alex Canziani, Wellington
Fagundes, Jaime Martins.

Ressalte-se que o Deputado Júlio Cesar, apesar de ter pedido verificação, votou
“sim”.



A matéria está vencida.
(Intervenções simultâneas ininteligíveis. Fora do microfone.)
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Não, senhor! Não, senhor! Sr. Presidente, eu

queria deixar claro a V.Exa. que eu não pedi verificação. Eu apoiei a verificação. Peço à
assessoria...

(Intervenção inaudível. Fora do microfone.)
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Não é igual não, senhora. O que o Presidente

deveria fazer era me considerar presente na votação, na minha ausência.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Eu consideraria V.Exa.

presente na ausência?
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Não, V.Exa. consideraria a minha presença

como número suficiente para a sessão não cair. Isso é lógico, está claro, está no
Regimento. Consulte sua assessoria para ver que eu tenho razão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Eu quero dizer ao Deputado
João Leão que o que o Presidente tem de fazer é ler...

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, fale ao microfone, por
favor.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
Vamos votar em bloco.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O art. 293, item X, diz o
seguinte:

“Art. 293.....................................................................
X - Se, ao processar-se a verificação, os requerentes

(...).”
Os requerentes são o que levantou a questão e os que a apoiaram...
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Não, senhor! Não, senhor!
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Então vamos mudar o

Regimento.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Os requerentes... Porque V.Exa. pode ter 3

Parlamentares pedindo. Não, senhor! Perdoe-me, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Eu quero fazer um apelo ao Deputado

João Leão. Em nome dos milhões de trabalhadores aposentados e pensionistas da
Previdência Social, em nome dos servidores públicos, vamos votar em bloco, Sr.
Presidente.

(Intervenções simultâneas fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Se houver silêncio no

auditório...
A Comissão rejeitou na Câmara a votação em bloco. Vamos votar os destaques,

um por um.
O SR. DEPUTADO CARLOS ALBERTO LERÉIA - Sr. Presidente, vamos votar em

bloco.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem. Na condição de Líder do PTB, posso fazer uso da palavra.
Conforme o Regimento estabelece, quero fazer um recurso ao Plenário desta

Comissão quanto à decisão de V.Exa. Eu tenho o direito de fazê-lo, de acordo com o
Regimento. No meu entendimento, a decisão de V.Exa. é absolutamente monocrática.
Peço recurso à própria Comissão quanto à decisão de V.Exa. Recorro ao Plenário para que
possamos estabelecer os verdadeiros rumos da democracia interna, numa votação
importante como esta.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Eu quero votar em bloco, acompanhando o
Relator.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma
questão de ordem.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - É um recurso que o PTB faz.



A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, pondero que neste ritmo
não votaremos Orçamento nenhum. Sugiro a V.Exa. que suspenda a sessão sem decidir
sobre o recurso. A matéria já foi votada. Infelizmente um dos requerentes não estava
presente. Está aprovada a votação em bloco.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Não. Espere aí. Não foi anunciado o
resultado. Não foi anunciado o resultado.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, desejo levantar uma
questão de ordem.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Espere aí. Estou tentando ajudar. Se
V.Exas. querem confusão, nós a faremos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos ouvir a Deputada.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, V.Exa. ainda nem

anunciou o resultado. Portanto, sugiro que a reunião seja suspensa por 10 minutos.
Estamos no meio de um impasse. V.Exa. pode convocar outra reunião agora, sem tomar a
decisão final e sem discutir o recurso do Deputado Jovair Arantes.

O Líder do Governo e o Relator estão aqui. V.Exa. é o nosso Presidente, e todos
nós o respeitamos. Por isso, sugiro que nos reunamos em uma sala e tentemos chegar ao
acordo para votação dos 2.700 destaques. Se V.Exa. considerar a votação dos destaques
um a um, passaremos mais 3 semanas votando-os.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, peço a palavra para
uma questão de ordem.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - E aí não vamos votar o Orçamento.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, desejo fazer uma comunicação

para o bom andamento dos trabalhos. Vejam bem, estava ausente... Eu estava ausente...
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Passo a palavra, pela ordem,

ao Deputado Pauderney Avelino.
(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Peço um pouco de atenção do

Plenário, porque é importante para o bom andamento dos trabalhos.
Sr. Presidente, V.Exa. colocou em votação se iríamos votar em bloco ou não. Foi

votado, e o Plenário decidiu pelo “sim”. Quando a base do Governo, Deputado Jovair
Arantes, pediu verificação...

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Para corrigir. Não sou base do Governo.
Sou Líder do PTB na Casa.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Líder do PTB, da base do Governo.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Não. Líder do PTB na Comissão.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Isso é um detalhe.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - V.Exa. respeite os Deputados que aqui

estão, da mesma maneira que eu o respeito.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Deputado Jovair Arantes, isso é só

um detalhe. V.Exa. é Líder do PTB.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Nos detalhes é que os Deputados se

perdem na discussão. Eu não vou permitir que V.Exa. deturpe minha imagem enquanto
Parlamentar nesta Casa.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, quando o Deputado
Jovair Arantes...

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Não vou permitir que V.Exa. deturpe a
minha imagem de Deputado. Sou um Deputado independente e não estou atrelado ao
Governo.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - V.Exa. pode me garantir a palavra?
Quando o Deputado Jovair Arantes pediu verificação, como Líder do PTB, que integra a
base do Governo, os demais partidos também deram apoio a ele. Houve verificação em



decorrência de S.Exas. não aceitarem que a maioria havia vencido e que, portanto, a
votação seria feita em bloco.

Sr. Presidente, quando V.Exa. anunciou que os destaques seriam votados um a
um, não houve resultado, já que estava ausente o Deputado João Leão. Portanto, a
verificação caiu. Dessa forma, é vencedora a decisão do Plenário, da maioria, pela votação
em bloco. (Palmas.) Peço a V.Exa. que refaça sua decisão, porque foi exatamente isso que
ocorreu.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, eu estava ausente porque estava

em negociação com o PSDB, no intuito de chegarmos a um denominador comum.
(Intervenções simultâneas ininteligíveis. Fora do microfone.)
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Eu estou com a palavra, Presidente.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Não importa. Estava ausente...
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Que história é essa? Sou Senador do PSDB,

represento o meu partido aqui, e V.Exa. não estava negociando nada comigo.
O SR. DEPUTADO CARLOS ALBERTO LERÉIA - Nem comigo. Também sou do

PSDB e não participei de negociação nenhuma.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, eu estava com o Líder do PSDB...
(Intervenções simultâneas ininteligíveis. Fora do microfone.)
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Posso falar, Sr. Presidente?
É por isso que, naquele momento, eu estava ausente da Comissão.
O art. 42, se não engano, é claro ao dizer “os apoiamentos”. Ele não diz “aquelas

pessoas que pediram verificação”. Porque 3 ou 4 Deputados podem pedir, ao mesmo
tempo, verificação nesta Comissão. Se 3 ou 4 Deputados pedem verificação, pedem
apoiamento. Então, eu levantei meu braço como apoiamento.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, para contraditar.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, é clara a minha decisão. Eu

poderia estar ausente e V.Exa., na condição de Presidente, contaria a minha presença
para que houvesse quorum. Isso é claro.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, trata-se de questão
vencida.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, para concluir, apóio o pedido do
Deputado Jovair Arantes.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, para contraditar. O
apoiador é requerente quando assina. É como se apresentássemos uma medida
provisória. É como se o autor assinasse uma PEC.

O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, vou dar uma opinião para
colaborar com a Mesa. Pelo que sei, são 2.730 destaques. É impossível votá-los
individualmente. Qualquer pessoa de boa-fé, com o mínimo de lucidez e responsabilidade
pública, sabe que isso não é possível. Logo, tem de haver acordo para que a votação seja
feita em bloco, a fim de que se possa aprovar o Orçamento da União. Já estamos no mês
de março e o Orçamento ainda não foi aprovado, o que compromete o Governo, a
Oposição, o Congresso Nacional, todos, enfim.

Vamos votar em bloco. É contra o meu interesse, já que tenho um pedido de
votação em separado, mas é a favor do bom senso e da solução correta para todos.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
Eu quero colaborar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Antes de conceder a palavra
ao Deputado Anivaldo Vale, informo que a idéia da votação em bloco é para colocar... E
seriam pensados aqueles que (ininteligível). Então, seriam votados em separado. Essa é a
idéia, porque é impossível votarmos 2.730 destaques.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, quero a votação em bloco.



O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos ter eleição no dia 1º de
outubro. Se votarmos um por um, passará a eleição.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, votação em bloco é o
seguinte: votar todos os rejeitados em bloco e todos os aprovados em bloco.

O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Sr. Presidente, por que não suspendemos a
sessão para fazer esse acordo?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao
Deputado Anivaldo Vale.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, nosso Líder no Senado,
Senador Sérgio Guerra, fez uma observação que vem ao encontro do interesse deste País,
em detrimento do interesse até de seu Estado.

Apresentei 600 destaques. Um minuto, Líder João Leão. Estou disposto a abrir
mão de todos os meus destaques para colaborar com o Relator e com V.Exa., a fim de
liqüidarmos o Orçamento agora, dentro de 10 ou 15 minutos. Votamos o Orçamento sem
destaque, sem voto em separado, sem DVS. Essa é a nossa contribuição. Repito: sem
nenhum destaque, todos em branco, para colaborar com a iniciativa tomada pelo Líder do
PSDB no Senado Federal. Faço essa sugestão como coordenador da bancada do PSDB na
Câmara dos Deputados para liqüidarmos a votação do Orçamento agora.

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, com o compromisso de

dirigir ou contra as suas emendas.
(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peça ao Senador Renan

Calheiros que marque sessão do Congresso Nacional para as 18h.
(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - O Deputado Anivaldo Vale teve

vários destaques aprovados pelo Relator.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Sr. Presidente, creio que a iniciativa não vale

para todos. O melhor procedimento é suspendermos a sessão para chegarmos a um
acordo, porque a minha situação é inversa à do Deputado Anivaldo Vale. Preciso entrar
em entendimento com o Relator. Não posso sair desta sessão levando prejuízo de 100%
para o meu Estado.

Peço a atenção da Casa, pois desejo entrar em acordo. Do contrário terei de
obstruir a sessão, devido à situação em que o meu Estado se encontra. Apelo, portanto,
para que cheguemos a um acordo. Esse é o melhor procedimento. Não posso sair daqui
com o sentimento de que fui irresponsável nesta Comissão. Não posso assumir
responsabilidade dessa natureza.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, há requerimento sobre a
mesa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Senador Sibá Machado, desde
novembro tentamos fazer acordo. Realizamos reuniões que começam pela manhã e
entram pela noite. Em dezembro fizemos reunião até no Senado para votar o relatório do
Senador João Ribeiro, de Tocantins, mas não foi possível. Em 2 meses não discutimos
nada. Às vezes, chegávamos a um acordo de manhã e de tarde ele não valia mais. Por
isso, temos de discutir a situação. Ademais, fomos acusados até pela imprensa de termos
realizado reuniões às escondidas, enquanto os servidores públicos estavam aqui
esperando a solução para os seus problemas. Fui acusado de protelar a aprovação do
Orçamento. Logo eu que nunca faltei a uma sessão. Sou o primeiro a chegar e procuro
fazer o máximo para o bom andamento dos trabalhos.

Por que tudo isso? Porque, efetivamente, não há interesse em aprovar o
Orçamento da República. (Palmas.)

(Não identificado) - Agora V.Exa. disse tudo.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, há uma questão de ordem

para ser decidida.



O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, há requerimento sobre a
mesa. Peço que ele seja colocado em votação.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Há uma questão de ordem para ser
decidida, feita pelo Deputado Pauderney Avelino. Até agora V.Exa. não a decidiu, Sr.
Presidente.

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

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, há uma questão de ordem
em relação ao resultado proclamado por V.Exa. O PTB somente pediu verificação porque o
resultado proclamado foi “sim”. Como a verificação foi suspensa, V.Exa. proclamou o
resultado “não”. Ou seja, prevalece o resultado anterior. O resultado da votação é aquele
que havia sido proclamado anteriormente, ou seja, “sim” à votação em bloco de todos os
destaques.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, há sobre a mesa
requerimento de minha autoria, pedindo que o Plenário da Casa...

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, peço a palavra para um
esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Se V.Exa. rememorar, verá o
seguinte: procedeu-se à votação, e o voto, no início, foi “não”. Houve aquele grito geral.
Quando colocamos os destaques em votação, o Deputado Jovair Arantes pediu verificação
e foi feita a chamada nominal, que fez com que o pedido fosse rejeitado. Ou seja, o
assunto já está encerrado.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Liquidado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Há vários requerimentos aqui,

inclusive do Deputado...
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Há requerimento sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - ...Ricardo Barros, nos

seguintes termos: “Venho requerer a V.Exa. a votação em bloco do destaque por tipo de
voto do Relator”.

É o que foi rejeitado há pouco.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sim, Sr. Presidente, mas não há nenhum

prejuízo para que a Comissão reaprecie a matéria.
(Não identificado) - É matéria vencida.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Não é matéria vencida, porque não há

prejuízo para a Comissão votar a matéria novamente.
Sr. Presidente...
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, há um recurso.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a V.Exa. que me

assegure a palavra para defender o meu requerimento.
Posso defender o meu requerimento, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pode.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, agora voltou o som no

meu microfone. Estou há 3 horas tentando falar.
Fiz um requerimento oral a V.Exa., pelo PTB, a fim de que consultasse o Plenário,

conforme estabelece o Regimento, sobre a decisão que tomou. Mas, segundo nosso
entendimento, V.Exa. decidiu por conta própria. Nós o respeitamos como Presidente.
Contudo, desejamos ouvir o Plenário acerca da posição de V.Exa., já que ele não foi
regimentalmente consultado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Regimentalmente, o
requerimento tem de ser feito por escrito à Mesa.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Pode ser feito de forma oral.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A Mesa apresenta-o ao

Plenário, que decide.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, também fiz um

requerimento a V.Exa., solicitando que suspendesse a sessão neste momento para nos



reunirmos, a fim de tentarmos chegar ao acordo e votarmos o Orçamento. Senão, não
vamos votá-lo.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra para
defender o meu requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação o requerimento do
Deputado Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu vou defender o requerimento.
Peço a atenção dos Srs. Líderes, Deputado João Leão, Deputado Anivaldo Vale,

pois há requerimento sobre a mesa, solicitando a votação em bloco dos destaques por tipo
de voto do Relator. Ou seja, o Presidente colocará em votação, em bloco, os destaques
aprovados, os destaques aprovados parcialmente e os destaques rejeitados. À medida em
que esses requerimentos forem colocados em bloco, cada vez que o Presidente colocar o
bloco dos aprovados, o Parlamentar poderá, se assim o desejar, pedir votação em
separado do seu requerimento. Os que não tiverem pedido de votação em separado serão
votados em bloco. Esse é o procedimento normal desta histórica Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como sempre foi.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a V.Exa. que coloque

em votação o meu requerimento, solicitando que sejam votados os destaques em bloco,
sem prejuízo da deliberação anterior. Até porque ela não prejudica a reapreciação da
matéria.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Ressalvados os destaques.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Deputados, é a votação em bloco.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Foi o que votamos.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Quando o Presidente colocar em bloco os

aprovados, aqueles que estiverem presentes poderão pedir que o seu requerimento seja
votado em separado, como sempre ocorreu na Comissão.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas foi isso que o Presidente pôs em
votação.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que
explique à Comissão o procedimento para aprovação do requerimento, já que, a meu ver,
a discussão anterior se deu porque os Parlamentares não perceberam que a votação em
bloco, conforme propôs V.Exa, permitiria, mesmo aprovado em bloco, que cada um
destacasse o seu. Peço o apoio de todos os Srs. Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O requerimento do Deputado
Ricardo Barros fica assim: “Venho requerer a V.Exa...

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, não estamos ouvindo o
que V.Exa. está falando.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - ...votação em bloco do
destaque por tipo de voto do Relator, ressalvados aqueles em que o autor pedir...

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, não entendi o
encaminhamento de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - ...ressalvados aqueles em que
o interessado pedir votação em separado”.

O voto em bloco, ressalta... Há um destaque; o outro Deputado também tem um;
V.Exa. pede o destaque daquele e pronto.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Para discutir, Sr. Presidente. Para
encaminhar, pelo PTB.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Jovair Arantes.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Essa é a matéria mais importante para o

País e para todos os Deputados desta Casa.
A Lei Kandir arrecada recursos de todo o Brasil, disponibiliza-os para São Paulo e

Minas Gerais e esquece os demais Estados brasileiros, porque a peça orçamentária vem
para cá com defeito. É o que ocorre com esta que estamos analisando. Ela penaliza esta
Casa desde o começo, concedendo aumento ao servidor público por meio de nossas
emendas; aumentando o salário mínimo por meio dos recursos que poderiam ser



destinados aos Deputados para serem distribuídos aos Estados e Municípios, que estão
brigando pelo aumento de apenas 1% do FPM. E não se vota a MP da CIDE. Dessa forma,
estamos penalizando-os cada vez mais.

O requerimento do Deputado Ricardo Barros é importante, pois S.Exa. caminha
na direção do acordo e procura melhorar a discussão.

O PTB, portanto, encaminha o voto “sim” ao requerimento do Deputado Ricardo
Barros.

O SR. PRESIDENTE (Senado Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador
Mozarildo Cavalcanti.

O SR. SENADOR MOZARILDO CAVANCANTI - Sr. Presidente, tenho por V.Exa o
maior respeito — V.Exa. sabe disso. Quando o conheci, eu tinha 15 anos e V.Exa. já era
Deputado Federal pelo Território de Roraima. Inclusive, fui seu jovem cabo eleitoral.
Acompanhei a sua trajetória como Governador do Amazonas e hoje tenho a honra de ser
Senador juntamente com V.Exa.

Mas ouvi V.Exa. dizer que não desejamos aprovar o Orçamento. Realmente, não
quero aprová-lo da forma como está. No caso de Roraima, especialmente, não apenas
perdemos recursos, como há brutal disparidade entre os valores dados a cada um dos
Senadores — se formos nos ater apenas à questão do Senado.

Criou-se aqui, desde o tempo dos “anões do Orçamento”, a figura de
Parlamentares de primeira, segunda e terceira categorias. Não posso compactuar com
isso. Já conversei sobre o assunto com V.Exa., com o Relator. E vejo que agora a situação
piorou. Dessa forma, não posso ficar calado. Não aceito ser Senador de segunda ou de
terceira categoria. Não temos mais “anões do Orçamento”, mas temos “fantasmas do
Orçamento”, porque, depois de nos reunirmos com o Comitê de Emendas, todos assinam
um acordo da bancada, ele é  modificado e ainda se agrava.

Deixo, portanto, registrado o meu desabafo. Inclusive, denunciarei tais fatos na
tribuna do Senado, porque varamos a noite e depois é publicado um relatório em que o
Parlamentar tal aparece com o triplo dos outros. Esse deve ser o bom de bola, ou seja, o
sabido, o esperto. E fica, no Estado, com a imagem de Parlamentar melhor do que o
outro. Aqui não existe isso.

Reitero que não aprovarei o Orçamento como ele se apresenta.
O SR. PRESIDENTE (Senado Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador João

Ribeiro.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, solicito à Mesa que, assim que

definirmos a votação dos destaques, sejam votados os Destaques nºs 927 e 931, de minha
autoria. Eles tratam do cancelamento dos 12% das emendas para atender a Lei Kandir, a
fim de que possamos resolver esse imbróglio na Comissão de Orçamento. Com esse
destaque, resolveremos tudo.

Esses devem ser os primeiros destaques, em face da sua importância. Depois
daremos seqüência aos demais. Se conseguirmos aprová-los, o Relator terá de refazer
grande parte do seu relatório. Se isso não for possível, que continue do jeito que está.

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, a minha situação é
a mesma do Senador João Ribeiro. Peço ao Relator que aprecie individualmente os
Destaques nºs 625, 628, 626 e 624, de minha autoria.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - O destaque tem de ser apresentado e
depois apreciado, segundo a série de apresentação. Deve-se seguir a seqüência numérica
dele. Não é justo passar o destaque do João Ribeiro na frente de outro. Na frente do meu
eu não deixo.

O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Sr. Presidente, V.Exa. já está colocando o
requerimento do Deputado Ricardo Barros em votação?

O SR. PRESIDENTE (Senado Gilberto Mestrinho) - Deputado Anivaldo Vale,
regimentalmente...

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Regimentalmente, tem de ser a sede do
protocolo, na Comissão.



O SR. PRESIDENTE (Senado Gilberto Mestrinho) - Trata-se de destaque
supressivo de texto. Sendo assim, tem de ser o primeiro.

Peço às Lideranças que se reúnam na Presidência. Às 17h, eu e o Relator
estaremos aqui para ver o resultado a que chegaram as Lideranças. Reúnam-se com as
Lideranças do Governo e do partido. (Pausa.)

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em virtude da realização da
Ordem do Dia na Câmara e no Senado a sessão fica suspensa e transferida para após a
Ordem do Dia da Câmara dos Deputados, por volta das 19 horas.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pela ordem, Sr. Presidente. V.Exa.
poderia convocar para assim que terminasse a Ordem do Dia da Câmara dos Deputados,
automaticamente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Convoco a reunião para as 20
horas.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Declaro reiniciada a primeira
reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à apreciação das matérias constantes nas
Pautas de nºs 1, 2, 3 e 4, de 2006.

Em virtude de estar em curso a Ordem do Dia nos plenários da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal,  suspendo a reunião e convoco a sua continuação para o
dia 23 de março, quinta-feira, às 10h30min, neste plenário.

A reunião está suspensa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro reiniciada a 1ª
reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes das
Pautas nºs 1, 2, 3 e 4, de 2006.

Há expediente.
Solicito ao Deputado Luiz Carreira que proceda à leitura do expediente.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Expediente.
1 - Correspondência recebida externa.
Avisos encaminhados pelo Vice-Presidente no exercício da Presidência do Tribunal

de Contas da União, Ministro Walton Alencar Rodrigues.
Avisos SGS, de 15 de março de 2006.
1 - Aviso nº 295/2006. Acórdão nº 297/2006. Programa Saneamento Básico —

PSB.
2 - Aviso nº 314/2006. Acórdão nº 292/2006. Determinação do DNIT à

repactuação do BDI referente a materiais betuminosos ao patamar máximo de 15% em
todos os contratos celebrados a partir de 1997.

3 - Aviso nº 315/2006. Acórdão nº 298/2006. Obras de construção de trechos
rodoviários no corredor do São Francisco: BR-135, Bahia, divisa Piauí/Bahia, divisa
Bahia/Minas Gerais.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Obrigado a V.Exa., Deputado.
Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente, numa demonstração de que a

Oposição quer aprovar o Orçamento, vamos votá-lo em 5 minutos e dar à Nação brasileira
o Orçamento aprovado de 2006. Votaremos em bloco, para que a Nação brasileira saiba
que não é a Oposição que não quer que o Orçamento seja aprovado, mas sim o Governo.
(Palmas.)



A Oposição propõe que sejam aprovados em bloco os destaques do relatório do
Deputado Carlito Merss, para que em 5 minutos V.Exa., competente Presidente desta
Comissão, possa anunciar à Nação que o Orçamento de 2006 está aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra, pela
ordem, à Deputada Rose de Freitas.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, gostaria que V.Exa. me
informasse se há algum requerimento sobre a mesa solicitando a inadmissão de todos os
destaques.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não, nenhum requerimento.
Há sobre a mesa requerimento do Deputado Ricardo Barros, no seguinte teor.

Requeiro a V.Exa. a votação dos destaques em bloco,
por tipo de voto do Relator-Geral, ressalvados aqueles
solicitados pelos respectivos autores, para votação
separadamente.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, queremos votar e vamos

fazê-lo. O Deputado Carlito Merss acaba de chegar. Solicito a V.Exa. que organize a
sistemática que iremos adotar — para termos condições de votar os destaques — e a
forma da recomposição que vai haver a partir do processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra, pela
ordem, ao Deputado João Magalhães.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Sr. Presidente, V.Exa. poderia repetir a
leitura do requerimento? Ninguém está ouvindo nada aqui atrás.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço silêncio. Estamos
discutindo o requerimento do Deputado Ricardo Barros, que pede a votação em bloco dos
destaques, por tipo de voto do Relator, salvo aqueles cujos autores pedem votação em
separado.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Ricardo Barros, autor do requerimento.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, o meu requerimento tem

por objetivo apenas restabelecer a praxe desta Comissão. Sempre votamos o Orçamento
dessa forma. O Presidente anuncia a votação em bloco dos destaques apresentados pelo
Relator por tipo de voto: aprovados, aprovados parcialmente e rejeitados. Em cada uma
dessas votações, os Parlamentares que desejarem pedirão que sejam votados em separado
os destaques que não querem que façam parte do globo. É apenas uma praxe da
Comissão, que queremos restabelecer.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que dê

início à discussão do relatório, para que possamos aprofundá-la e chegar a um
entendimento o mais rápido possível. Vamos votar o relatório ainda nesta manhã. É
importante que discutamos o relatório, até para votarmos os destaques à parte.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado Wasny de
Roure, o relatório já foi lido, discutido, votado e aprovado.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, estou me referindo aos
destaques. Apresentei vários e quero ter oportunidade de discuti-los.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Para votarmos os destaques,
temos de votar esse requerimento primeiro.

Concedo a palavra à nobre Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, o PFL vota “sim” ao

requerimento do nobre Deputado. Esse é o requerimento que já tentamos aprovar e que
também era de V.Exa. Portanto, o PFL vota “sim”.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.



O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, o PSDB, ao longo da
discussão do Orçamento, sempre se dispôs a colaborar com os trabalhos da Presidência.
Na fase setorial, em dezembro, apresentamos o nosso relatório. Queremos votar. A forma
de fazê-lo, proposta pelo Deputado Ricardo Barros, é inteligente, tradicional na Comissão
de Orçamento e colabora para agilizar o processo de votação. O PSDB apóia o
requerimento do Deputado Ricardo Barros. Entendemos que precisamos votar o
Orçamento, sim. A partir do dia 15 haverá mais um item a ser discutido: a LDO para
2007. Vamos votar. A base do Governo deve conscientizar-se de que temos de votar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao nobre
Deputado Nazareno Fonteles.

O SR. DEPUTADO NAZARENO FONTELES - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, não devemos nos precipitar. Há muitos destaques importantes para serem
discutidos. Esse requerimento está nos tirando essa oportunidade. Com a votação em
bloco dos destaques, é como se estivéssemos passando um trator em cima deles. Não
podemos permitir que um requerimento desses seja aprovado, porque nos prejudicará.
Ou fazemos acordo para votar alguns destaques, a fim de facilitar em termos de tempo —
isso era para ter sido feito —, ou cada um apresentará os destaques que têm relevância. E
vamos prosseguir. Sei que demorará mais, mas é isso que fará com que o relatório seja
aprovado, dadas as dificuldades de consenso que percebemos aqui. Sou contrário a esse
requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao nobre
Deputado Osvaldo Coelho.

O SR. DEPUTADO OSVALDO COELHO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
Orçamento, no meu entender, tem de obedecer aos ditames legais, sobretudo à Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

A LDO diz que as prioridades e metas que determinar serão obrigatoriamente
incluídas na proposta orçamentária. Se a proposta orçamentária não incluir as metas
aprovadas, o Governo terá 2 oportunidades para dizer por que não as incluiu: ou no envio
da mensagem ou numa retificação. Nenhuma vez o Governo disse que a UNIVASF
deixaria de ser contemplada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Repito: nenhuma vez. E
o relatório preliminar diz que é dever do Relator-Geral suprir qualquer omissão legal. Por
mais de uma vez, solicitei ao Sr. Relator-Geral que suprisse essa omissão. Isso não
ocorreu.

Por esta razão, solicito a V.Exa. que determine ao Relator-Geral que supra essa
omissão legal da LDO e inclua a dotação de 1 milhão e 945 mil reais em favor da
Universidade Federal do Vale do São Francisco — UNIVASF.

Acresce-se que essa universidade no Nordeste é a única que não se localiza no
litoral, em capital de Estado. Ela é recém-nascida, não pode desmerecer o amparo da lei e
atende a 3 Estados: Pernambuco, Bahia e Piauí.

Encaminho a V.Exa. esse requerimento.
(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Antes de passar ao palavra ao

Deputado...
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, antes de o Deputado

Walter Pinheiro falar, tenho certeza ...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Eu quero dizer que o

Deputado Walter Pinheiro...
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Quero apenas secundar...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não era assunto...
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Não estou ouvindo, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Estamos discutindo

requerimento do Deputado Ricardo Barros. Não tem pertinência a ponderação do
Deputado Osvaldo Coelho neste momento.



O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Neste momento, é claro que não tem
pertinência. Mas eu só queria me dirigir ao Relator, Deputado Carlito Merss.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Estamos numa fase de
discussão, e a atenção do Relator não pode ser...

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Relator, Deputado Carlito Merss,
é claro que o problema não é pertinente neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio!
(O Sr. Presidente faz soar as campainhas).
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Vou falar no momento oportuno, Sr.

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vou colocar em votação o

requerimento do Deputado Ricardo Barros.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados, contra o voto do Deputado Nazareno

Fonteles.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, tem a palavra o

Deputado Walter Pinheiro.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, acho que se tornou uma

preocupação...
(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado Walter Pinheiro

está com a palavra.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Na realidade, Sr. Presidente, até

concordamos com o requerimento para votação em bloco, porque é praxe da Casa. Isso
não inviabiliza, não invalida a discussão dos destaques de cada Parlamentar que vai
pleitear que seu destaque seja apreciado. Na realidade, é uma apreciação. Ressalvo que
cada um pode fazer isso.

Queríamos exatamente passar essa fase e ter uma oportunidade. É óbvio que
pleitos como o que foi feito agora, justamente pelo Deputado Osvaldo Coelho, atendem,
inclusive, ao que poderíamos chamar de emenda estruturante, emenda de caráter
nacional. E essa, aliás, é literalmente de caráter nacional. É a única universidade
brasileira sediada em 3 Estados da Federação. A única.

Temos outros pleitos importantes. Penso que podemos dar prosseguimento a esta
sessão, mas permitindo que se votem os destaques que apresentam essa característica
nacional.

Faço um apelo aos nobres pares para que, de certa forma, direcionemos a nossa
discussão, com o objetivo de votar esse relatório e encerrar a questão. Não é para nos
livrarmos do relatório. Não se trata disso. Mas precisamos apresentar o relatório à Nação,
corrigir essas distorções introduzidas a partir do debate, com problemas surgidos na
Comissão.

Portanto, creio que V.Exa. está correto em votar os destaques. Vamos promover as
ressalvas para apreciar cada destaque e ver se é possível haver a recomposição para que o
relatório seja votado ainda hoje.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
Silêncio!
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Entendo que realmente precisamos

prosseguir. Vamos votar o mais rápido possível os destaques. Mas há o caso da
Universidade do Vale do São Francisco, levantado pelo Deputado Osvaldo Coelho. É uma
questão singular.



Quando o Executivo enviou a proposta, Deputado Carlito Merss, não enviou os
recursos para a universidade.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio! Silêncio, por favor!
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, gostaria que V.Exa.

consultasse o Plenário para que autorizasse...
Deputado Carlito Merss, pare de conversar!
Gostaria que V.Exa., Senador, solicitasse ao Plenário autorização para que o

Relator Carlito Merss pudesse incluir os recursos no anexo destinado à Universidade do
Vale do São Francisco. O valor não é muito alto: 1 milhão e 950 mil reais. Quero que
V.Exa., Presidente Gilberto Mestrinho, peça ao Plenário da Comissão que autorize o
Relator a fazê-lo.

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, também faço essa

ponderação, porque tivemos oportunidade de discutir o assunto especificamente durante
as reuniões do Comitê, que decidiu contra o meu voto. Até divulguei outro projeto
também importante, estruturante, no sentido de que o Relator tivesse autorização para
fazer aquilo que o Orçamento do Executivo não incluiu. Ele poderia tê-lo feito sob nossa
delegação.

Portanto, é pertinente a consulta ao Plenário para esse caso da UNIVASF, que é
extremamente justo. Há muito tempo discutimos sobre essa universidade — eu, o
Deputado Walter Pinheiro, o Deputado Osvaldo Coelho e os demais Deputados
interessados no assunto —, que envolve 3 Estados, não somente Bahia e Pernambuco.
Temos interesse em que essa questão seja efetivamente resolvida. Não há outra solução a
não ser essa autorização ao Relator para proceder à modificação.

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

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, pretendo formular uma
questão de ordem, mas o Deputado Wasny de Roure quer falar sobre o mesmo assunto.
Depois formularei minha questão de ordem sobre inversão de pauta.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado
Wasny de Roure.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, agradeço ao Deputado
Ricardo Barros a compreensão. Fui Relator Setorial da área da educação. O Deputado
Osvaldo Coelho convenceu-nos, de maneira bastante determinada, na consolidação da
Universidade do Vale do São Francisco, a encaminhar ao Relator-Geral a emenda de 1
milhão e 900 mil reais — desse montante, tínhamos disponíveis em nosso relatório, na
ocasião, 1 milhão e 300 mil reais — para que S.Exa. recebesse o indicativo dos 600 mil
reais complementares.

Portanto, reforço o compromisso que o Relator Setorial teve com a proposição do
Deputado Osvaldo Coelho. Fiz parte do acordo. Não quero me furtar à minha
responsabilidade, diante do que foi acordado com o Deputado e com a bancada do PFL
naquela ocasião.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. tem a palavra.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a inclusão na pauta

de requerimento que protocolei hoje na Comissão, requerendo a convocação do Ministro
da Fazenda, Antonio Palocci, para explicar a quebra do sigilo bancário do Sr. Francenildo
dos Santos Costa, feita por empresa subordinada a S.Exa. Isso caracteriza crime de
responsabilidade, na medida em que o Sr. Francenildo era acusador do Ministro, que foi
supostamente beneficiado pela informação que visava retirar a credibilidade do seu
acusador. O Sr. Ministro deverá, ainda, explicar por que o sigilo do motorista, seu
primeiro acusador, não foi divulgado à imprensa.



Peço a inclusão desse requerimento na pauta. Evidentemente, votaremos após a
apreciação dos destaques, mas é necessário que o Ministro venha dar explicações. Afinal
de contas a Caixa Econômica é diretamente subordinada a ele.

O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Líder do
Governo, Senador Fernando Bezerra.

O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Sr. Presidente, eu não posso entender
um requerimento dessa natureza. O fato está sendo apurado em outros lugares, como por
exemplo em CPIs. Estamos aqui para tratar do Orçamento. Qual o sentido da convocação
do Ministro para explicar a quebra de sigilo bancário a esta Comissão? Isso não tem o
menor sentido.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, lembro à Casa, à
Comissão que, quando apresentei requerimento convocando o Ministro José Dirceu para
explicar o caso Waldomiro, V.Exa. o indeferiu. Eu recorri da decisão de V.Exa., e o
Plenário o aprovou. Esta é a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização. Portanto, temos amplas condições para tanto. Isso já foi decido por esta
Comissão naquele caso em que convoquei o Ministro José Dirceu. A Comissão acatou o
meu recurso e manteve o requerimento, que posteriormente foi derrotado.

Estou pedindo apenas a inclusão do requerimento na pauta, Sr. Presidente,
porque tenho muita curiosidade em saber por que o sigilo do motorista, que foi o primeiro
acusador do Ministro Palocci, não foi divulgado à imprensa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Gilmar Machado...
(Intervenções simultâneas. Ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Gilmar Machado,

V.Exa. tem a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, faço um apelo ao

Deputado Ricardo Barros e aos membros da Comissão: vamos manter a tranqüilidade.
Todos queremos votar o Orçamento. Deputado Ricardo Barros, vamos examinar o
requerimento de V.Exa., mas lhe peço que o apresente no momento correto e não agora,
para não tumultuar o processo de votação. Solicito ao Deputado Ricardo Barros que retire
o requerimento. Vamos fazer o debate.

O Ministro Palocci não tem medo de discutir nada, mas não vamos fazer isso agora
para não impedir a votação do Orçamento. Conclamo a Oposição a não inviabilizar a
votação do Orçamento. É o apelo que faço ao Deputado Ricardo Barros.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Claudio Cajado,
V.Exa. tem a palavra.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço um pouco de
silêncio. Não dá para falar.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Peço a palavra pela ordem, Sr.
Presidente, em nome do PFL.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, não dá para falar. Não
estou ouvindo. Sr. Presidente, V.Exa. me assegura a palavra?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado
Claudio Cajado; em seguida, a Deputada Laura Carneiro.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, há muito tempo nós, da
Oposição, estamos denunciando que o Governo não quer votar o Orçamento.

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. Presidente, quem está fazendo o

requerimento é que não quer votar, quem é da Oposição.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, diante da dificuldade de

nos expressarmos, solicito a V.Exa. que apele para a Comissão no sentido de que a base
do Governo vote o Orçamento. A Oposição está aqui desde as 10 horas da manhã.
Queremos votar o Orçamento. Quem não quer votá-lo é o Governo, porque não vai
conseguir executá-lo.



O SR. DEPUTADO BETO ALBUQUERQUE - Isso não é verdade, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Então, eu peço a V.Exa. que possa fazer

um apelo...
O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - O Governo está aqui para votar o

Orçamento.
(Intervenções simultâneas. Ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Se não falar um de cada vez, a

Taquigrafia não consegue taquigrafar a fala. Então, vamos silenciar, ouvir, porque com
discussão não se vota. Vamos ouvir. Terminou de falar o Deputado Cajado; depois falarão
a Deputada Laura Carneiro; o Deputado Pauderney Avelino; a Deputada Rose e o
Deputado João Leão.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Presidente, solicito a V.Exa. que dê
seqüência à sessão e coloque em votação a proposta que fiz para que o Plenário autorize o
Relator a fazer a inclusão dos recursos da Universidade do Vale do São Francisco.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, ainda não

há destaque para isso. Não há destaque nem emenda para esta matéria.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Não há necessidade. No destaque,

teremos oportunidade de discutir.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não pode entrar mais

destaque nem emenda.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Não é destaque, nem emenda. O que

estou solicitando a V.Exa. é que o Plenário da Comissão autorize o Relator a incluir no
anexo que está previsto na LDO, que o Governo não fez... O Executivo, quando mandou a
mensagem, não cumpriu a LDO. Portanto, é uma correção que nós devemos fazer, e só o
Plenário da Comissão poderá fazê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Eu só posso solicitar isso se o
Plenário indicar o valor e de onde vai cancelar.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela ordem, com a palavra o

Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Eu acho que nossa Comissão tem que se

acalmar. A questão que o Deputado Pauderney Avelino levanta é muito relevante. É uma
questão do Deputado Osvaldo Coelho, da bancada da Bahia, do Brasil. Mas é uma luta do
Deputado Osvaldo Coelho pela universidade do São Francisco, como é uma luta minha
também. Agora, acho que este não é o momento, senão começaremos a incluir esta
matéria, aquela, a outra. Haverá momento para isso. Então, o Plenário vai autorizar. Não
há só essa matéria, Deputado Pauderney.

Temos de começar a discutir os destaques alocados; temos de discutir a Lei
Kandir, porque é uma questão polêmica. Temos que chegar a um consenso nesta
Comissão. Agora, eu peço aos companheiros da Comissão que tenham calma, que
respeitem os oradores quando estiverem falando, para chegarmos a um consenso. Esta é
uma Comissão de cavalheiros e de madames.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra para uma
questão de ordem. Para encerrarmos essa preliminar da Comissão, primeiro, não há
acordo para a inclusão de qualquer matéria que não tenha emenda no Orçamento. Não
há acordo sobre isso. Portanto, não vou discutir o mérito.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Quanto a essa questão de acordo, o Plenário
decide, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Mas não há acordo.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - O Plenário decide.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Mas não há acordo porque isso é

regimental.



O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não há. Regimentalmente,
não se pode fazer.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - Então,  quero expressar a minha
objeção e vamos encerrar, porque todos temos pontos...

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, vamos abraçar o Regimento.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - ... relevantes para incluir no Orçamento

que infelizmente não foram contemplados.
Então, sobre esse assunto não há acordo. Ele tem de ser encerrado.
Retiro meu pedido de inclusão na pauta, conforme sugestão do Deputado Gilmar

Machado, do requerimento do Deputado Palocci. O requerimento está apresentado e
distribuído. Oportunamente, discutiremos a questão do Ministro Palocci.

Peço ao Presidente para iniciarmos imediatamente a votação dos destaques.
O SR. DEPUTADO SIBÁ MACHADO - Sr. Presidente, apenas para agradecer ao

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

inscrito, Deputado Roberto Balestra.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Sr. Presidente, na última sessão em

que apresentamos os destaques, fiz alguns comentários para o Relator-Geral.
Lamentavelmente, quando vejo agora o resultado, minha apreensão é maior.

Não consigo entender o critério adotado pelo Relator Carlito Merss. S.Exa. fez um
corte linear, com o que todos concordamos.

Nobre Relator Carlito Merss, V.Exa. fez um corte linear, fala aqui especificamente
da bancada de Goiás, e retirou 36 milhões e 571 mil.  V.Exa. fez uma adequação de
Relator de 70 milhões e 240 mil. Não reclamo do valor alocado. A emenda de que tanto
falei e sobre a qual alertei V.Exa. quanto a seu objetivo, para atendimento dos pequenos
produtores com patrulhas mecanizadas, a qual já continha no Orçamento um pouco mais
de 7 milhões, sofreu um corte linear de mais de 1 milhão, valor que não foi reposto.
V.Exa. pôs agora mais 500 mil. É uma distorção berrante, é uma distorção que machuca.
Peço que reconsidere. V.Exa. tirou 36 milhões e colocou 70 milhões. Um saldo positivo a
nosso favor de 36 milhões. Esse valor, porém, ficou em lugar errado. Lamentavelmente,
alguém deve ter feito sua cabeça ou o orientado de forma errônea.

Deputado Carlito, peço a V.Exa. que reconsidere aquele recurso alocado para
emenda de patrulha mecanizada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) -  Passaremos agora à votação
dos destaques da forma como foi aprovada pela Comissão.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS  - Sr. Presidente, quero saber qual o
momento exato para pedirmos os nossos destaques mais importantes.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) Chamaremos autor por autor.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS  - O.k. Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Cada um deve dizer o que

quer ou não manter.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS  - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vou chamar os autores.

Aqueles que quiserem ressalvar alguns destaques poderão fazê-lo. Vamos anotá-los.
Ainda não é para justificá-los, apenas para fazer referência a eles, a fim de organizarmos
nossos trabalhos.

Aelton Freitas, Destaques nºs 670 e 2.353. O parecer é pela rejeição.
O Senador Aelton Freitas não está presente.
Prejudicado.
Somente o autor pode fazer destaque.
 Deputado Alceste Almeida.
Destaques nº 2.327 e 2.328. Os 2 estão pela aprovação parcial.
O Deputado Alceste Almeida não está presente.



Os destaques com voto do Relator-Geral pela aprovação parcial que tiverem
solicitação do autor para votação em separado e que forem rejeitados perderão o
atendimento a eles dado inicialmente.

Os destaques com voto do Relator-Geral pela aprovação ou aprovação parcial não
deverão ser retirados pelos autores, sob pena de perderem o atendimento dado
inicialmente a eles. Somente o autor poderá solicitar a votação em separado dos seus
destaques.

Deputado Alceste Almeida. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, apenas para um

esclarecimento. Os destaques aprovados e aprovados parcialmente não podem ...
O SR. PRESIDENTE (Senado Gilberto Mestrinho) - O Deputado Dimas vai fazer a

chamada dos autores.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, os destaques aprovados e

aprovados parcialmente, que não forem aceitos pela Comissão, perderão o atendimento
feito pelo Relator, é isso? Então, quem tem destaque aprovado e aprovado parcialmente
não deve pedir a votação em separado, porque se não for aprovado perde tudo que foi
atendido. É isso? V.Exa. vai colocar em votação agora esses destaques, os aprovados e
aprovados parcialmente?

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Srs. Parlamentares,  vou dar
continuidade, a pedido do Presidente, à relação de chamada nominal dos autores dos
destaques, para que cada um possa separar alguns para votação. Já foram chamados 2,
mas vou começar novamente.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Esses são os aprovados?
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Os que não estiverem são prejudicados

pela ausência.
Senador Aelton Freitas.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Deputado Dimas, esses que V.Exa. está

chamando são os aprovados, aprovados parcialmente ou rejeitados?
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - São todos os autores de destaques, que

vão poder agora, neste momento, requerer votação em separado para alguns destaques.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - De todas as categorias.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - De todas, Deputado.
Senador Aelton Freitas. (Pausa)
Ausente do plenário.
Está prejudicado.
Os Destaques de nºs 670 e 2.353 estão rejeitados, conseqüentemente;

prejudicados pela ausência.
Deputado Alceste Almeida.
Há vários destaques. Todos eles, então, prejudicados, com exceção de 2: 2.341 e

2.343, que têm aprovação parcial.
O Plenário está de acordo com esse entendimento?
Deputado Alex Canziani. (Pausa.)
Ausente do plenário, conseqüentemente, está aprovado parcialmente só o

Destaques nº 933, de S.Exa.
 Deputado Almir Sá. (Pausa.)

Ausente do plenário.
Estão aprovados parcialmente os Destaques nºs 6, 7 e 56.

 Deputado Amauri Gasques.
O SR. DEPUTADO AMAURI GASQUES  - Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Pois não.
O SR. DEPUTADO AMAURI GASQUES  - Gostaria de fazer um voto em separado

de alguns destaques, como o destaque da bancada de São Paulo nº 71250021...
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - O número do Destaque, por favor,

Deputado.
O SR. DEPUTADO AMAURI GASQUES  - Destaques 77, 79, 76, 82...



O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - V.Exa. vai destacar todos, Deputado?
O SR. DEPUTADO AMAURI GASQUES  - Não. Continuo: 82, 75, 74.. .
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Concluiu, Deputado Amauri?
O SR. DEPUTADO AMAURI GASQUES  - Não, Sr. Presidente. Ainda há o 49 e o

48.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - V.Exa. tem 2 destaques atendidos

parcialmente: o 47 e o 733. Podemos prosseguir, Deputado Amauri?
 Aprovados parcialmente os Destaques nºs 47 e 733, os outros ressalvados, mais o

de nº 80. Então, são, para votação em separado, os destaques do Deputado Amauri
Gasques de nºs 48, 49,72, 74, 75, 76, 77, 79, 80 e 82.

O SR. DEPUTADO AMAURI GASQUES - Creio que V.Exa. não leu o número 71,
que falei também.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Setenta e um também.
Deputado Aníbal Gomes. (Pausa.)
Ausente do plenário.
Fica prejudicado o Destaque nº 574 de S.Exa.
Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço que primeiro anuncie

os que foram aprovados.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS -  Aprovados parcialmente: 205, 206, 210,

211, 212, 214, 237, 239, 244, 261, 262, 264, 265, 268, 269, 316, 319, 340, 344, 350,
354, 357, 369, 377 e 548.

São esses, Deputado Anivaldo Vale, os aprovados parcialmente.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sr. Relator, requeiro votação

em separado dos Destaques nº 365, 366.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Um minuto, Deputado Anivaldo Vale, para

anotarmos. Trezentos e sessenta e cinco.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Trezentos e sessenta e seis, 367, 368, 369,

370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 355, 354, 302, do 181 ao 204, do 207 ao 209.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS -   Só um minuto por favor. Estamos no

302. Volte no 302, por favor.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Então, vai: 181 a 204, 207 ao 209,

213,215, 216 ao 236, 238, 240, 243, 245 a 247.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Está tudo nas notas taquigráficas.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Até o 247 está o.k.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Duzentos e quarenta e nove a 260, 263,

266, 267, 270 ao 318.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Deputado Anivaldo Vale, desse jeito fica

impossível anotar, por favor.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Vou tentar falar mais devagar.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS -  Duzentos e quarenta e nove, 250.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Não, 249 ao 260, 263, 266, 267, 270. O
SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Duzentos e sessenta e cinco, 266.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Não, 260, 263, 266, 267, 270. V.Exa. não

julga melhor eu falar rápido e passar uma cópia do requerimento? É mais fácil, está
escrito.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Tem de falar, Deputado, para a gravação.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Vou falar os número. Eles ficarão

registrados nas notas taquigráficas. Vou dar por escrito os números a V.Exa.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Ótimo.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Então: 266, 270 ao 318, do 320 ao 339, do

341 ao 343, do 345 ao 349, do 351 ao 353, 355, 356, 358 a 365, 368  370 a  376, 378 a
547, 549 a 571, 573, 575 e 576.



Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Deputado Anivaldo Vale, antes que V.Exa.

entregue esse documento, quero chamar a atenção para os destaques que foram
aprovados parcialmente. Temos pelo menos um.

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, gostaria que V.Exa.
esclarecesse ao Plenário a questão dos destaques, porque ainda restam algumas dúvidas.
Aqueles que foram atendidos parcialmente, aqueles que foram atendido totalmente, ou
aqueles que estiverem se sentindo satisfeitos com o destaque atendido, V.Exa. disse que
poderão ser prejudicados se forem mantidos os destaques ou se forem votado. Gostaria
que V.Exa. explicasse isso, porque não ficou claro.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Se o Deputado estiver
satisfeito, não deverá pedir para votar em separado, porque já está atendido.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, gostaria de esclarecer ao
Deputado Ronaldo Dimas que se houver algum destaque registrado como aprovado
parcialmente, peço que seja cancelado. Acho que não há, mas se houver algum deve ser
cancelado.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Fica consignada a solicitação. V.Exa. está
pedindo votação em separado de todos os destaques?

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Todos que registrei são em separado.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - São esses aqui. Estão todos relacionados.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio. Peço às pessoas que

não são Parlamentares que ocupem as cadeira da última fila, porque há muitos
Parlamentares em pé.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Senador Antero Paes de Barros. (Pausa.)
Ausente do plenário.
Ficam prejudicados os Destaques nº 248, 572 e 974, do Senador.
Deputado Assis Miguel do Couto. (Pausa.)
Ausente do plenário.
Fica prejudicado o Destaque nº 1.069 e aprovado parcialmente o Destaque nº

1.070.
Deputado Átila Lins. (Pausa.)
Ausente do plenário.
Ficam prejudicados o Destaque nº 106, 107, 108 e  109.
Senador Augusto Botelho.
Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO - Gostaria de relacionar os Destaques nº

1.616 e 1.618, que são para a universidade do meu Estado e para hospitais e também 2
da Marinha, os de nºs 1.589 e 1.590, que são para manutenção de meios operativos e
obtenção de meios navais na Marinha.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Conferindo, são os de nºs 1.589, 1.590,
1.616 e 1.618.

O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO - Muito obrigado, Deputado Dimas. São
esses, sim. Vamos em frente.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Benjamin Maranhão.
O SR. DEPUTADO BENJAMIN MARANHÃO - Sr. Presidente, peço para votar em

separado os Destaques nºs 179, 19 e 21.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Muito obrigado.
Deputado Beto Albuquerque.
O SR. DEPUTADO SIBÁ MACHADO - Sr. Presidente, apenas para lembrar que

saltou um Parlamentar. Quero lembrar que faltou chamar o Deputado Benedito de Lira.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Ah, sim, com certeza. Desculpem-me.
Deputado Benedito de Lira. (Pausa.)
Ausente do plenário.
Prejudicado o Destaque nº 1.693.
Deputado Beto Albuquerque.



O SR. DEPUTADO BETO ALBUQUERQUE - Nobre Deputado Ronaldo Dimas,
gostaria de solicitar o Destaque nº 1.338, 1.339, 1.340, 1.341 e 1.342.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - São todos os destaques?
O SR. DEPUTADO BETO ALBUQUERQUE - São os poucos destaques deste

Parlamentar que quer votar o Orçamento hoje.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Deputado Bismarck Maia.
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Sr. Presidente, com a mesma vontade de

votar o Orçamento o mais rapidamente possível, gostaria de destacar os referidos
destaques apresentados por mim. Portanto, Destaque nº 1.511, que trata de
investimentos em Municípios do Estado do Ceará, na área de desenvolvimento urbano;
Destaque nº 1.523.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Deputado Bismarck Maia, apenas os
números, na hora colocaremos quais são a fim de agilizarmos, porque tem muita gente.

O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Permita-me citar, companheiro Ronaldo
Dimas, o 1.523, que trata de investimento e adequação de trechos rodoviários, e o 1.525,
infra-estrutura turística dos Municípios.

Portanto, 1.511, 1.523, e 1.525.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - O Deputado Bismarck Maia tem acatado

então o Destaque nº 1.510, que foi aprovado parcialmente e mais os outros que destaca
neste momento

O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Para votar em separado os Destaques nº s
1.511, 1.523 e 1.525.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Para votação em separado.
Muito obrigado.
Deputado Claudio Cajado. (Pausa.).
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Ninguém está ouvindo nada.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Silêncio, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho)  - Silêncio!
 O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Para votação em separado, o Destaques

nº 1.740, que é recompor os recursos para a construção da ponte do Município
Carinhanha Malhada, no Estado da Bahia; o Destaque nº 1.747, recomposição de
recursos para melhoria dos serviços públicos totalmente sanitários em Municípios
integrantes da região metropolitana do Estado da Bahia, e o Destaque nº 1.748, também
para a FUNASA, que propõe a implantação, a ampliação e a melhoria de serviços públicos
e abastecimento de água para Municípios de até 30 mil habitantes. Minha prioridade são
esses 3 destaques. Vou repetir os nºs: 1.748 e 1.747.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Números 1.740, 1.747, 1.748.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Dimas) - Vou solicitar a todos os

Parlamentares, pois temos muita gente para ser ouvida, que evitem discriminar o
destaque, falando somente os números, para agilizarmos os trabalhos.

Deputado Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO MARCELO CASTRO - Sr. Presidente, uma questão de ordem.

Por favor, se o Parlamentar está ausente e tem vários destaques, suponhamos que um
dos destaques tenha sido atendido parcialmente, a ausência deste Parlamentar anula
esse atendimento?

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Não, não.
O SR. DEPUTADO MARCELO CASTRO - Correto, esclarecido. Obrigado.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Deputado Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS -  Nobre Deputado Ronaldo Dimas,

solicito destaque para votação para recomposição. Destaque nº 1.912, contornos
rodoviários no Estado da Bahia; Destaque nº 1.913, obras de infra-estrutura hídrica — a
Bahia passa por grave seca neste momento; Destaque nº 1.914, esportes e recreação no
Estado da Bahia; Destaque nº 947, universidades estaduais; Destaque nº 948, inclusão
digital.



Deputado Ronaldo Dimas, são essas as solicitações que faço.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Conferindo: Destaques nºs 947, 948,

1.912, 1.913 e 1.914.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Muito obrigado, Deputado.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Deputado Darcísio Perondi. (Pausa.)
V.Exa. prefere falar depois?
O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - Peço a palavra pela ordem. Não é ordem

alfabética? Eu sou “M”. V.Exa. está chamando o Deputado Tarcísio Perondi?
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Darcísio, com “D”.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio!
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Quero votação em separado de todos os

meus destaques.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - O Deputado Darcísio Perondi quer

votação em separado de todos os destaques.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Só dos rejeitados, obviamente.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Deputado Domiciano Cabral. (Pausa.)
 Ausente.
O SR. DEPUTADO BENJAMIN MARANHÃO - Sr. Presidente, o Deputado

Domiciano Cabral é o coordenador da bancada da Paraíba e teve um problema grave, por
isso não pôde estar presente. A bancada se reuniu e quer que todos os seus destaques
sejam votados em separado. São destaques que interessam à bancada da Paraíba. Houve
um problema de força maior e o Deputado não pôde estar presente.

O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Sr. Presidente, se abrir para uma pessoa tem
que abrir para outros que estiverem ausentes.

O SR. DEPUTADO BENJAMIN MARANHÃO - Vai prejudicar o Estado da Paraíba.
 Houve uma confiança da bancada em relação ao coordenador.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio!
O SR. DEPUTADO BENJAMIN MARANHÃO - Ser contra isso é uma falta de

compreensão dos colegas.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio! O problema

levantado pelo Deputado Maranhão é que há emenda da bancada e o coordenador está
ausente. Por razões outras não pode se apresentar em público. O subcoordenador — no
caso o Deputado Maranhão — apresentou o pedido, mas a decisão do Plenário é
soberana. O Plenário aceita? (Pausa.)

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, a praxe da Casa é que o
coordenador peça a vários Parlamentares que assinem, pelo menos na nossa bancada do
Paraná é assim: o Deputado Nelson Meurer apresenta destaque, eu apresento destaque,
assim como o Deputado Alex Canziani, para não corrermos o risco de um impedimento
regimental. Por isso há tantos destaques, porque todos os Parlamentares da bancada que
fazem parte da Comissão apresentam destaque, justamente para não correr esse risco de
impedimento regimental.

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 - Sr. Presidente, a consulta do Deputado da

Paraíba tem de ser resolvida pela Presidência; pelo Regimento, trata-se de uma decisão
monocrática, que não pode ser transferida ao Plenário.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, questão de ordem. Quero
reforçar que ao abrir essa discussão ficou claro que, em sintonia com o Regimento, os
ausentes teriam seus destaques rejeitados automaticamente. Então, quero que se cumpra
o Regimento.

O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Além disso, alguns já foram rejeitados.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em face do que foi exposto e

efetivamente, pelo Regimento, não posso aceitar. Regimentalmente, não é possível aceitar
a solicitação do Deputado Maranhão.



O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Dando continuidade aos trabalhos, estão
aprovados os Destaques nº 02, do Deputado Domiciano Cabral e aprovados parcialmente
os de número 149, e 156.

O próximo é o Senador Edison Lobão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio!
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Senador Edison Lobão. (Pausa.)
Ausente do plenário.
Estão prejudicados todos os seus destaques.
Deputado Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Peço votação em separado para os

Destaques nºs 1.572, 1.575, 1.579, 1.585, 1.587.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Deputado Eduardo Sciarra está

requerendo os Destaques nºs 1.572, 1.575, 1.579. O 1.585 tem aprovação parcial.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Setenta e cinco mil reais.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - E o nº 1.587. Então, está aprovado

parcialmente o Destaque nº 1.577.
Deputado Eduardo Valverde.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem. Pela Liderança do PFL. O Deputado Luiz Carreira, que assumiria hoje pela manhã
a Comissão de Meio Ambiente, tem que ir à Liderança. V.Exa. poderia chamar o Deputado
Luiz Carreira?

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Logo depois, então, o Deputado Eduardo
Valverde. (Pausa.)

Ausente do plenário.
Estão prejudicados vários destaques e aprovados parcialmente os Destaques nºs

1.104, 1.267, 1.270 e 1.272, do Deputado Eduardo Valverde.
Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Quero requerer, nos termos regimentais, a

votação em separado dos Destaques nºs 1.486 e 1.495.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Apenas um minuto para localizá-los.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Somente isso.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Número 1.496.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Números 1.486 e 1.495. Quero retirar o que

foi colocado sem minha autorização na BR-135 para colocar no Parque Tecnológico de
Salvador.

Está bem esclarecido, certo?
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - São 2 destaques.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - São 2 destaques, 1.486 e 1.495; quero

retirar os 500 mil reais que foram colocados sem minha autorização para passar para
outro destaque que estou fazendo, o nº 1.495, que é do Parque Tecnológico de Salvador.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Entendido, Deputado. Estão aprovados
ainda. Está aprovado parcialmente o seu Destaque nº 1.483.

Senador Efraim Morais. (Pausa.)
Ausente do plenário.
Portanto, prejudicado o destaque de S.Exa.
Senador Fernando Bezerra. (Pausa.)
Há algum destaque em separado?
Os 3 destaques serão votados separadamente.
Senador Flexa Ribeiro.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Solicito votação em separado dos destaques

de minha autoria de nºs 898 a 912 e de 1.135 a 1.141.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - São todos os destaques?
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Os não aceitos.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Como?
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Número 898 a 912, todos eles.



O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Todos os destaques.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Todos esses, de 1.135 a 1.141.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Muito obrigado, Senador. Deputado

Francisco Dornelles. (Pausa.)
Ausente do plenário. Aliás, acaba de chegar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado Francisco

Dornelles está presente.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - V.Exa. só tem um destaque que foi

aprovado parcialmente.
Muito obrigado, Deputado Francisco Dornelles.
Deputado Geraldo Resende.
O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - Solicito que seja destacado o de

número 938, 939, 940, 941, 942, 943 e 934.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - O senhor está destacando o nº 938, que

teve aprovação parcial de 350 mil; o 939, que teve a aprovação parcial de 100 mil; e o
942, que teve a aprovação parcial de 350 mil também. Eles poderão ser prejudicados
quando da análise.

O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - Vamos fazer os destaques.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Então, só não estão destacados, de V.Exa.,

o 1.915 e o 1.916.
O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - Do 938 ao 943  e o 934.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Conferindo, os destaques para votação em

separado: 934, 938, 939, 940, 941, 942 e 943.
Muito obrigado.
Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - O 913 e o 1.261.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Destaques 913 e o 1.261. Estão aprovados

parcialmente os Destaques nºs. 1.258, 1.263, 2.308, 2.312.
Senador Gilvam Borges.
O SR. SENADOR GILVAM BORGES - Sr. Relator, os nossos destaques

apresentados foram aprovados parcialmente?
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - V.Exa. não tem nenhum destaque

aprovado parcialmente, Senador Gilvam Borges.
O SR. SENADOR GILVAM BORGES - Tudo bem, tranqüilo.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Não vai destacar nenhum?
O SR. SENADOR GILVAM BORGES - Não, agora, não.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Muito obrigado, Senador.
Deputado Gonzaga Patriota. (Pausa.)
Ausente do plenário.
Estão aprovados parcialmente, do Deputado Gonzaga Patriota, os Destaques nºs

1.346, 1.368, 1.370, 1.398, 1.430 e 1.439. Os demais estão prejudicados.
 Deputado Gustavo Fruet. (Pausa.)
Ausente do plenário.
Estão prejudicados todos os destaques, com exceção dos Destaques nºs 1.951,

1.961 e 1.962, que estão aprovados parcialmente.
Deputado Helenildo Ribeiro. (Pausa.)
Ausente do plenário.
Estão prejudicados seus destaques.
Senador Heráclito Fortes. (Pausa.)
Ausente do plenário.
Estão aprovados parcialmente os Destaques nºs 1.557, 1.558, 2.432. Somente

esses. Os demais destaques estão prejudicados.
O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA - Deputado  Ronaldo Dimas, peço a

V.Exa. que inclua o Destaque nº 2.338, de autoria do Deputado Alceste Almeida, e todos
os demais. No momento em que fui chamado, havia ido ao toalete. Mas estou presente



desde o início da reunião.  Deputado Alceste Almeida: Destaque nº 2.338 e todos os
demais.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS -  Temos de submeter o pedido ao Plenário,
Deputado Alceste. Vamos ver se há essa possibilidade.

O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUDA  - Ao final.
O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA - Estou presente desde o início da

reunião.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Ao final.
O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUDA  - Lógico.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Ao final. Então, vamos dar  seqüência aos

trabalhos, e votaremos ao final da reunião.
O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUDA - Deputado Ronaldo.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS -  Pois não.
O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUDA - Vamos em frente.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS -  O Deputado Humberto Michiles está com

a palavra.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Peço que seja votado em separado o

Destaque nº 2.646, que prevê recursos para a construção do Linhão de Tucuruí; o
Destaque nº 36, terminal pluvial em Boca do Acre; Destaque nº 37;

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - O Destaque nº 38 não é de V.Exa.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES  - O 38 está em minhas mãos, é 0038,

com a minha assinatura, Deputado Dimas.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Só se tiver algum erro aqui, mas...
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Eu reconheço e convalido a minha

assinatura.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - É. Então, há um erro aqui, na relação,

Deputado Humberto Michiles.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Vou levar às mãos de V.Exa.  E

também o nº 39. Vou entregar a V.Exa.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Muito obrigado, Deputado Michiles.

Conferindo: 36, 37, 38, 39 e 2.646.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Confere.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Estão aprovados 2 destaques de V.Exa.,  o

2.402 e o 2.423.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - O 2.402 , da CEFET, aprovado

parcialmente.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Não, está aprovado na totalidade.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Integralmente.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Três milhões de reais. E também o outro

destaque para a recomposição, o 2.423, que foi aprovado integralmente.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Perfeito.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Tem o 1.179, que já está prejudicado.
Dando seqüência aos trabalhos, com a palavra o Deputado Iberê Ferreira. (Pausa.)
Ausente do plenário.
Estão aprovados parcialmente os Destaques nºs. 1.351 e 1.352, e prejudicado o nº

1.408.
Deputado Inácio Arruda.
O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUDA - Muito bem. Estamos aqui. Quero destacar

todos.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Todos.
O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUDA - Claro. E vou lê-los.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Não há necessidade, Deputado Inácio

Arruda.



O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUDA - Se V.Exa. considera que não há
necessidade, então, peço que registre todos os meus destaques. V.Exa. poderia ler o
número do requerimento?

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - São: 1.382, 1.383, 1.384, 1385, 1.386,
1.387, 1.388, 1.389, 1.390, 1.391, 1.392, 1.441, 1.442, 1.443 e 1.444.

Deputado Jackson Barreto com a palavra. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO JACKSON BARRETO - Quero destacar os de nºs 818 e 837.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Destacados os 2, a pedido do Deputado

Jackson Barreto. São os  de nºs 818 e 837.
Deputado Jaime Martins.
O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Gostaria que fossem discutidos meus

Destaques nºs 13, 14,15,16,34, 83, 84, 85, 86 e 87.
Gostaria ainda de solicitar ao ilustre Relator que fizesse o remanejamento de

atendimentos a destaques parciais feitos aos Destaques nºs 18, 22 e 85. Esses destaques
foram aprovados parcialmente. Solicito o remanejamento desses recursos para o
Destaque nº 84.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Hora de votação do Destaque nº 84.
V.Exa. pode solicitar o remanejamento desses recursos.

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Está bem. Estou esclarecendo, porque se
aprovarmos os já aprovados ou aprovados parcialmente, depois não  mais poderemos
mexer neles.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Na minha opinião, V.Exa. tem de realçar
também os Destaques nºs18 e 22.

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Os de nºs18, 22 e 85.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Os de nºs18 e 22 V.Exa. tem de fazer o

destaque para que eles sejam...
O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Remanejados.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Possam os recursos ser remanejados. Já

estão de cara aprovados, mas há possibilidade de a relatoria não aceitar e esses
aprovados parcialmente serem inclusive rejeitados.

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Quero  que sejam discutidos os de nºs 18 e
22, mas estou desde lá solicitando ao Relator a atenção, para que ele possa remanejá-los
e evitar que esses destaques venham a ser discutidos e tomar o tempo desta Comissão.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - V.Exa. quer remanejar para o Destaque nº
85, é isso?

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Remanejar para o Destaque nº 84.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - O Destaque nº 85 tem uma aprovação

parcial.
O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Sim.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Também, que V.Exa. está destacando.
O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Também. Estou remanejando os recursos

dos Destaques nºs 18, 22 e 85 para o Destaque nº 84.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Então, ficam destacados?
O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Sim.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Da autoria de V.Exa., os de nºs 13, 14, 15,

16, 18, 22, 34, 83, 84, 85, 86 e 87.
O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS  - Exatamente.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - E prejudicados os demais.
O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Sim.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Deputado João Grandão.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, vou destacar os de nºs

1.063, 1.064, 1.254, 2.318, 2.319, 2.320, 2.321 e 2.696. Estou sabendo inclusive que há
2 destaques atendidos parcialmente. Nesse caso, retiro-os. Mantenho esses nºs que
mencionei.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Mantém?



O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Mantenho os números.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Retira os 2 do Deputado João Grandão.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Não. Não retiro. Mantenho. Fiz uma leitura

errada. Vou repetir: quero destacar os de nºs 1.063, 1.064, 1.254, 2.318, 2.319, 2.320,
2.321 e 2.696. Entendido, Sr. Presidente?

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Entendido. Dois destaques de V.Exa. têm
aprovação parcial: 1.063 e 1.064.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Estou ciente disso e continuo destacando.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Fica aprovado parcialmente o seu

Destaque nº1.065, no valor de 10 milhões de reais.
Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e

Srs. Deputados, solicito votação em separado dos Destaques nºs 9, 10, 11, 12, 623,
1.038, 1.041, 1.042, 1.043, 1.044, 1.039 e 2.354.

Em síntese, são todos os meus destaques.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Todos os destaques.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Quero 2 ou 3 destaques. Vou analisá-los e

depois pedirei para retirar essa... Porque não tenho, agora, condições de alegar que...
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Há 2 de autoria de V.Exa. aprovados

parcialmente.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Os que foram aprovados parcialmente... Foi

aprovado tão pouco, meu caro Vice-Presidente — 133 mil e 30 mil.
Meu Relator é um mão fechada, um mão-de-vaca.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Deputado João Magalhães.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Requeiro votação em separado dos

Destaques nºs 666, 667, 1.983 a 2.277 e 2.597 a 2.627.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Fica aprovado parcialmente o Destaque nº

668. É isso? (Pausa.) O.k.
Estão praticamente todos destacados aqui.
Deputado João Magno. (Pausa.)
Ausente do plenário. Fica prejudicado.
Senador João Ribeiro.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, meu caro Deputado Ronaldo

Dimas; Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs. Deputados, meu caro Relator, solicito votação
em separado dos Destaques nº 931, 1.094, 1.097, 1.099 e 1.278.

Portanto, fica aí a minha solicitação para esses destaques.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS -  Pois não.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Questão de ordem.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Pode apresentar sua questão de ordem,

Deputado Anivaldo Vale.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Não posso terminar de falar, não?
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Quero que o Presidente ouça.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Só um minutinho. Vamos deixar o

Senador João Ribeiro concluir e V.Exa. apresenta sua questão de ordem em seguida.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Ele já terminou.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS -  Tem V.Exa. a palavra, Senador.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Aproveito este momento para perguntar ao

Relator para quando ficará a discussão desses destaques. Para logo após esta sessão?
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Na mesma sessão. Imagino que vamos dar

continuidade...
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Hoje ainda?
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS -  Hoje ainda. Até o início da Ordem do Dia

estaremos aqui, nos trabalhos.



Conferindo, Senador João Ribeiro. Os destaques de V.Exa. são os seguintes:
Destaque nº 1.099, atendido parcialmente com 5 milhões de reais — pode ser depois
prejudicado; Destaque nº 1.278, atendido com 180 mil reais; Destaque         nº 1.094,
atendido com 700 mil reais.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Vou esclarecer, Deputado. Pretendo fazer
remanejamento e conversei com o Relator.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Entre os destaques.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Em função do remanejamento, tenho que

pedir a discussão do destaque. Caso contrário, não posso pedir o remanejamento dos
recursos. Mantenho.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - As emendas que V.Exa. quer transferir
para elas estão destacadas também.

Para conferir, os destaques do Senador João Ribeiro: 931, 1.094, 1.097, 1.099 e
1.278. Confere?

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Exato. Confere.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, o Destaque para Votação

em Separado nº 931, de autoria do Senador João Ribeiro, possui, a nosso ver, uma
impropriedade técnica. A supressão solicitada somente do Anexo I, Critérios de
Cancelamento, constante do Adendo I, retificado do relatório final aprovado, provoca o
desequilíbrio do Orçamento, o que geraria déficit.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço silêncio no plenário.
Com a palavra o Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - De outro lado, a parte objeto do destaque

em referência não elimina no Item 1, da parte 2A, do Adendo l, retificado, nem tampouco
suprime todo o adendo. Ademais, ao normatizar sobre o requerimento de destaque, o
Regimento Interno do Senado Federal, repetindo, do Senado Federal, e o Regulamento
Interno desta Comissão dispõem não ser permitido destaque de expressão cuja retirada
inverta o sentido da proposição ou a modifique substancialmente, art. 314, ll, do
Regimento Interno, do Senado Federal, e o art. 60, lll, do Regulamento. O grifo é nosso,
Presidente.

Dessa forma, solicitamos que o referido destaque seja considerado inadmitido.
Sala das sessões, 23 de março de 2006.
Deputado Anivaldo Vale.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Para contraditar.
(Intervenções simultâneas. Ininteligíveis.)
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É isso que eu ia pedir Sr

. Presidente. Quero analisar a questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Logo após (ininteligível)

responderemos à questão de ordem. Peço ao Deputado...
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Vamos dar continuidade. Depois o Sr.

Presidente resolverá a questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço ao Deputado Ronaldo

Dimas que continue a leitura.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, solicitamos cópia desse

requerimento.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Senador Jorge Pinheiro. (Pausa.) Ausente.
(Não identificado) - Vamos decidir a questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, quero que decida a questão

de ordem levantada.
(Não identificado) - Trata-se de questão de ordem, portanto, não se pode

continuar.
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Estamos em processo de discussão.



O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A questão de ordem foi
recebida. Tão logo terminemos a chamada e passarmos à votação, responderei à questão
de ordem e darei a decisão final.

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente, deve ficar claro que não foi
acatado o destaque do Senador João Ribeiro. Existe uma questão de ordem sobre ele.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não foi discutido o mérito
dele.

(Não identificado) - Quem pode dizer se foi acatado ou não é o Relator.
(Não identificado) - Acatada a votação em separado.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - O destaque do Senador João Ribeiro está,
até o momento, rejeitado. Ele será discutido separadamente. Antes, porém, há uma
questão de ordem a ser decidida.

(Intervenções simultâneas. Ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio! A matéria solicitada

pelo Senador João Ribeiro não foi objeto de qualquer deliberação. Quando for feita a
resposta à questão de ordem, será discutida a questão do Senador João Ribeiro, como a
questão de ordem do Deputado Anivaldo Vale. Não há problema quanto a isso.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, até posso concordar com a
colaboração do nosso partido no andamento da Comissão, mesmo porque acho que esse
assunto é tão gritante que não poderia nem ser considerado como um pedido de
destaque. Tenho profunda consideração pelo Senador João Ribeiro, mas fico perplexo.

S.Exa. é um Senador do Tocantins, que passou pela Câmara dos Deputados, mas
deve ter um cuidado muito grande, porque está-se prestando a atropelar o Regimento da
Casa dele, do Senado Federal, ao fazer essa proposta para o Plenário da Comissão. Fico
assustado com o que estou vendo nessa proposta.

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

Julio Semeghini.
O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr. Presidente, estamos discutindo a

inadmissibilidade desse destaque. Nossa dúvida é se o destaque não ficará prejudicado.
Se estamos discutindo a inadmissibilidade, entendemos que deveria ser discutida antes
de dar prosseguimento ao destaque.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, ninguém está discutindo
inadmissibilidade de nada. Estamos discutindo os recursos que serão votados
separadamente, os destaques aprovados.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não estamos discutindo
destaque ainda. Repito: não estamos discutindo destaques ainda.
Estamos chamando, numa preliminar, os autores dos destaques para falar da preferência
de seus destaques. Apenas isso. Não estamos votando. Não estamos discutindo nada.
Estamos apenas tentando facilitar o trabalho. Quando passarmos à discussão, antes de
qualquer destaque, será discutida a questão de ordem.

O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Será discutido antes da decisão da questão
da inadmissibilidade?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Antes de qualquer destaque.
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Então, antes de qualquer discussão,

precisamos que seja decidida a inadmissibilidade.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, qualquer esclarecimento

sobre essa matéria fica prejudicado pela impossibilidade material de se ouvir a palavra do
Presidente. Muita gente está falando e de pé. Isso não nos permite refletir sobre a matéria
com a tranqüilidade devida.

O Deputado Anivaldo Vale questiona a admissibilidade de 1 ou 2 destaques.
Qualquer decisão sobre esse destaque deve ser, na minha opinião, antecedida da decisão
do Presidente sobre a admissibilidade ou inadmissibilidade do destaque. Se houver



admissibilidade, continua sobre a mesa; se não houver, não deve mais fazer parte da
discussão desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Senador, estamos
numa discussão preparatória ainda do processo. Seguiremos o Regimento, naturalmente,
de acordo com o andamento da sessão.

O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está esclarecido o assunto.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, tem gente querendo

tumultuar.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Senador Jonas Pinheiro. (Pausa.) Ausente

no plenário. Ficam prejudicados seus destaques.
Deputado José Carlos Machado.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - Para votar em separado apenas o

Destaque nº 3.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS -   Deputado José Pimentel.
O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Para votar em separado o Destaque nº

1.071.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Deputado José Priante.
O SR. DEPUTADO JOSÉ PRIANTE - Sr. Presidente, V.Exa. não tem mais nada a

falar? Deputado, gostaria de separar os Destaques nºs 1.624 e 1.622.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Destaques nºs 1.624 e 1.622 do Deputado

José Priante. Os restantes vão para votação em bloco.
 Deputado José Rocha. (Pausa.) Ausente do plenário.
Ficam aprovados, parcialmente, então, os Destaques nºs 1.874 e 1.877; os demais,

prejudicados
Tem a palavra o Deputado Jovair Arantes.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, solicito a votação em

separado dos Destaques nºs 1.219 e 1.225.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - O Destaque nº 1.219 não consta da nossa

relação, Deputado Jovair Arantes.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Como?
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - O Destaque nº 1.219 não consta da nossa

relação como de sua autoria.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Não consta da relação?
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Não. É de sua autoria o Destaque  nº

1.219?
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O 1.219 e o 1.225.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Deputado, o Destaque nº 1.219 é do

Deputado Ricarte de Freitas.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Estou olhando errado o número.

Desculpe-me. São os Destaques nºs 1.225, 1.248, 1.229 e 1.230.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - V.Exa. está destacando 2 que foram

aprovados parcialmente: os Destaques nºs 1.225 e 1.248, com 350 mil e 170 mil reais,
respectivamente.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, não foi possível ouvir
daqui.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS -  Silêncio no plenário, por favor.
O Deputado Jovair Arantes tem 2 destaques aprovados parcialmente: o Destaque

nº 1.225, com 350 mil reais, e o 1.248 com 170 mil reais.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Continuo destacando os 2 para votação

em separado. O 1.229 e o 1.230 foram rejeitados?
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS -  Foram rejeitados.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Estou destacando os 2 para votação em

separado, e também o 1.231.



O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - O.k. Fica aprovado parcialmente o
Destaque nº 2.427 de sua autoria também.

Deputado Júlio Cesar.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Destaque nº 585, aliás, o único.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Obrigado, Deputado Júlio Cesar.
Deputado Lael Varella. (Pausa.) Ausente do plenário. Ficam prejudicados os

Destaques nºs 732 e 737. Aprovado parcialmente o Destaque nº 168.
Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Destaques nºs 594 e 598 do TSE, 604...
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Destaques nºs 594, 598...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Os 2 são sobre o TSE. O 604 é sobre o

aeroporto de Volta Redonda; o 605, infra-estrutura; 609, infra-estrutura das regiões norte
e noroeste do meu Estado; 612, Ministério Público do Trabalho; 614, pan-americano; 615,
lagoas no Rio de Janeiro; 616, barracões industriais; 619, ELETRONUCLEAR; 1.066 é um
destaque do Ministério da Pesca; 1.127 é um destaque na questão da oceanografia; 1.129
é o destaque do Ministério Público Militar, apenas recomposição; e 1.471 é o destaque da
Polícia Rodoviária Federal.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS -  Estão aprovados parcialmente os
Destaques nºs 1.752, 599, 601, 1.123, destacados...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Só para explicar a V.Exa., o 594...
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS -  O 594 tem aprovação parcial.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Estou fazendo destaque, até porque 190

mil não vai  resolver a questão eleitoral do Brasil.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Destaques nºs 594, 598, 604, 605, 609,

612, 614, 615, 616, 619, 1.066, 1.127, 1.129, 1.471.
Com a palavra o Deputado Jovair Arantes.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, para uma questão de

retificação, pois não ouvi e estou em dúvida. Os meus destaques são o 1.225, 1.248,
1.230, 1.229 e o 1.231 não precisa.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Retira o 1.231.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Retiro o 1.231.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - O.k. Obrigado, Deputado Jovair.
Deputado Leodegar Tiscoski. (Pausa.) Ausente do plenário, estão prejudicados os

seus destaques.
Senador Leomar Quintanilha.
O SR. SENADOR LEOMAR QUINTANILHA - Sr. Coordenador, gostaria de fazer

um apelo para votação em separado dos Destaques nºs 1.721 e 1.722 que seriam
basicamente a recomposição de 2 projetos de irrigação como forma de aproveitar o
potencial econômico do Estado.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Ficam aprovados parcialmente os
Destaques nºs 1.717, 1.725, 1.726 e 1.730.

O SR. SENADOR LEOMAR QUINTANILHA - Naturalmente, além dos 2  destaques
em separado que apresentei.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Exato. Separaremos esses dois.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Deputado Ronaldo Dimas.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Pois não, Senador.
 O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - V.Exa. já chamou o Deputado Leodegar

Tiscoski?
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sim, chamei.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Ele não está?
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Ele não está.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - É que estou controlando quem está e quem

não está presente. Eu não havia percebido.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Senadora Lúcia Vânia.



A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Sr. Presidente, Sr. Relator, os meus
destaques visam corrigir o relatório parcial que diz respeito aos Poderes de Estado. Um
dos destaques é da bancada de Goiás. Passo a ler os números dos destaques para que
V.Exa. melhore o relatório.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Senadora Lúcia Vânia, estamos num
procedimento só de números.

A SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA - Correto. Destaques nºs 2.710, 2.719, 2.690,
2.693 e 2.695. Os demais destaques podem ser retirados.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Não. V.Exa. tem destaques que serão
aprovados parcialmente e outros que serão votados em globo. Os que estão aprovados
parcialmente são os Destaques nº 2.701, 2.703 e 2.705, 2.711, 2.718, 2.719 e 2.722. Os
outros serão votados em globo, excluídos os destaques que V.Exa. fez para votação em
separado.

Deputado Luiz Bittencourt. (Pausa.) S.Exa. não tem destaques a apresentar.
Deputado Luiz Carreira já apresentou destaque.
Deputado Luiz Piauhylino. (Pausa.) Ausente do plenário. Ficam prejudicados os

destaques.
Deputado Lupércio Ramos.
O SR. DEPUTADO LUPÉRCIO RAMOS - Destaques nº 101, 105 e 2.404.

Apresentei o Destaque nº 104, mas saiu impresso o nome do Deputado Luiz Piauhylino.
Deve ter havido algum erro de digitação.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Vamos conferir. V.Exa. deseja destacar.
O SR. DEPUTADO LUPÉRCIO RAMOS - Destacar.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Realmente, há um erro. Então, haverá

também o Destaque nº 104.
Deputado Marcelo Castro.
O SR. DEPUTADO MARCELO CASTRO - Peço votação em separado dos

Destaques nº 1.325, 1.326, 2.548 e 2.567. Parece-me que há um erro, porque aparece o
nome Marcelo Crivella, mas é impossível porque há uma seqüência de destaques que
apresentei, cerca de 20 ou 30, com o nome Marcelo Castro.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - V.Exa. tem razão. Está errada a relação.
Também haverá o Destaque nº 2.567. É isso?

O SR. DEPUTADO MARCELO CASTRO - Correto. Além dos Destaques    nºs
2.568 e 2.694.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Conferindo, Sr. Deputado. São os
Destaques nº 1.325, 1.326, 2.548, 2.568, 2.694 e 2.567.

O SR. DEPUTADO MARCELO CASTRO - Sr. Deputado, ainda existe o Destaque
nº 2.466.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - O Destaque nº 2.466 é de sua autoria?
Não consta que esse destaque seja de sua autoria.

O SR. DEPUTADO MARCELO CASTRO - Obrigado.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Deputado Marcelo Ortiz. (Ausente do

plenário.) Está aprovado parcialmente o Destaque nº 1.130, de autoria de S.Exa., e
prejudicado os demais.

Deputado Márcio Reinaldo Moreira. (Pausa.) Ausente do plenário. Estão aprovados
parcialmente os Destaques nº 1.227, 1.805, 1.806 e prejudicados os demais.

Deputado Mauro Lopes.
O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - Gostaria que fossem votados em separado os

Destaques nº 577, 578 e 582.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Deputado Miguel de Souza.
O SR. DEPUTADO MIGUEL DE SOUZA - Destaques nº 63 e 64, destaque de

emenda, e o Destaque nº 65, que é de recomposição.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Então, ficam aprovados parcialmente os

Destaques nº 41, 45, 46, 1.246 e 1.247 e aprovados os Destaques nº 63, 64 e 65.
Deputado Milton Monti.



O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Sr. Presidente, Srs. Relatores, em primeiro
lugar, gostaria de fazer uma justificativa. Apresentei os destaques como coordenador da
bancada de São Paulo. Não foram destaques do meu interesse pessoal, individual.
Entretanto, todos os destaques da bancada que apresentei foram rejeitados totalmente.

Queria registrar, caro Presidente, caro Relator, Deputados e Deputadas, Senadores
e Senadoras, que tratamos de temas que  considero importantes para São Paulo, dentre
eles a construção do Rodoanel, que é do interesse de São Paulo, evidentemente, mas
também de todos os transportadores brasileiros.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Deputado, gostaríamos que V.Exa.
defendesse os destaques no momento correto. Neste momento, estamos apenas
separando os destaques.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Evidentemente, continuaremos na defesa do
Estado de São Paulo com muita veemência e força. Solicitamos que todos os destaques
apresentados sejam apreciados em votação em separado.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Todos os destaques?
O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Todos.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. SENDOR MOZARILDO CAVALCANTI - Sr. Deputado, gostaria de

apresentar os Destaques nº 113, 114 e 115.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Correto, Senador. São os 3 destaques de

autoria de V.Exa.
Deputado Mussa Demes. (Pausa.) Ausente do plenário. Fica aprovado parcialmente

o Destaque nº 1.469 e o outro, prejudicado.
Deputado Narcio Rodrigues. (Pausa.) Ausente do plenário. Ficam prejudicados os

destaques, com exceção do Destaque nº1.160, que tem aprovação parcial.
Deputado Nazareno Fonteles.
O SR. DEPUTADO NAZARENO FONTELES - Peço voto em separado para todos os

meus destaques.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Para todos os destaques? Inclusive o que

foi aprovado parcialmente com 4 milhões de reais?
O SR. DEPUTADO NAZARENO FONTELES - Inclusive. Esse é importantíssimo.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Deputado Nelson Meurer.
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Sr. Presidente, quero discutir e votar em

separado os Destaques nºs1.810, 1.811, 1.812, 1.813, 1.814. O Destaque nº 00707, do
Tribunal do Trabalho, para recomposição, foi rejeitado.

Esclareço que os destaques que apresentei, os de nºs1.810 a 1.814 já foram
atendidos parcialmente, mas num valor simbólico, insignificante. Preciso discutir, no
momento certo, os destaques, assim como o de nº1.816.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Então, ficam aprovados parcialmente os
seus Destaques de nºs 708, 711, 1.931, 1.941 e 1.942. Ficam  destacados os de nºs1.810,
1.811, 1.812, 1.813, 1.814, 1.816 e o 707.

O Deputado Marcelo Castro solicita uma correção quanto ao de nº 2.546.
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Sim, pode incluir. É uma inclusão.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Está incluído.
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Obrigado.
Tem a palavra o Deputado Nelson Pellegrino. (Pausa.) Ausente. Ficam aprovados

parcialmente os seus Destaques nºs1.074, 1.075 e 1.079; prejudicados os demais.
Deputado Paes Landim. (Pausa.) Ausente. Ficam prejudicados os seus destaques.
Deputado Pastor Francisco Olímpio. (Pausa.) Ausente. Aprovados parcialmente os

Destaques nºs 1.354 e 1.554; prejudicados os demais.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Só uma correção, Deputado Ronaldo Dimas.

O de nº1.554 é pela rejeição.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS -  Pela aprovação parcial.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Desculpe-me.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS -  Deputado Pauderney Avelino.



O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Destaques nºs1.067 e 2.692.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS -  Obrigado, Deputado Pauderney Avelino.
Deputado Pedro Chaves.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, requeiro que seja votado em

separado os Destaques nºs.726, 727, 728, 729 e 730. Os Destaques nºs1.234, 2.365,
2.384, 2.515, 2.516, 2.464, 2.278, 2.279, 2.385, 2.386, 2.451, 2.461, 2.466, 2.510, 2.519
e 2.520.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Podia nos passar a relação, Deputado?
Ficam aprovados parcialmente os Destaques nºs 731 e 1.232. O de      nº 728 foi
destacado.

Deputado Pedro Fernandes.
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Destaques nºs 171 e 175.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Deputado Pedro Novais.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, peço sejam votados

individualmente os Destaques nºs1.285, 1.286, 1.287, 1.288, 1.289, 1.290, 1.291, 1.292,
1.293 e 1.313. Há mais algum? Não estou com a relação aqui. Há outros?

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - De V.Exa. há.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Peço de todos, menos o de nº1.294.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Todos os destaques, menos o de nº1.294.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Obrigado.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a votação em

separado dos Destaques nº169 e 1.976. Aproveito para requerer a cópia do ofício que o
Ministro do Planejamento enviou ao Relator sobre o erro e omissão quanto ao aumento do
servidor público.

O Destaque nº169 é justamente para suprimir os 3 bilhões e 400 milhões de reais
que o Relator colocou para o pagamento do servidor público, que é inconstitucional. Esta
Comissão não pode promover despesa continuada. Então, pedi várias vezes a cópia do
ofício do Ministro ao Relator, dizendo que isso é um erro de omissão, mas não tenho
conseguido, Sr. Presidente.

Estou pedindo, precisaremos desse ofício para discutir esse destaque.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Ficam aprovados parcialmente os

Destaques nºs 1.971, 1.981 e 1.982, de autoria do Deputado Ricardo Barros.
Deputado Ricarte de Freitas.
O SR. DEPUTADO RICARTE DE FREITAS - Sr. Presidente, peço que sejam

votados em separado os Destaques nºs 1.219, 1.223 e 1.507.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Estão aprovados parcialmente os

Destaque nºs 1.506 e 1.215.
Deputado Roberto Balestra.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Quero manter o Destaque       nº

1.787.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - O Destaque nº 1.787 teve aprovação

parcial de 500 mil reais.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Quero manter o destaque.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Somente isso, Deputado?
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Os Destaques nºs 1.788 e 1.800 não

foram acolhidos.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS -  Então, o todos os destaques são de

autoria de V.Exa.
O SR. DEPUTADO ROBERTO BALESTRA - Exatamente.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Deputado Rogério Teófilo.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO TEÓFILO - Destaques nºs 935, 936, 937, 1.118,

1.119, 1.120 e 1.121. Vou repetir: Destaques nºs 935, 936, 937, 1.118, 1.119, 1.120 e
1.121.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Obrigado, Deputado.



Senador Romero Jucá.
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Solicito a votação de 2 destaques em

separado, os de nºs 128 e 129, que dizem respeito à EMBRAPA.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Estão aprovados parcialmente. Mesmo

assim, V.Exa. quer destacá-los, não é isso, Senador? Então, ficam aprovados
parcialmente os Destaques nºs 118 e 119 de sua autoria.

Senador Romeu Tuma. (Pausa.) Ausente do plenário. Ficam prejudicados os seus
destaques.

Deixo para fazer os meus destaques ao final.
Rose de Freitas.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Requeiro que sejam votados em

separado os Destaques nºs 130, 131, 135, 138, 139, 141, 142, 144, 914 e 1.468.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Está aprovado parcialmente somente o

Destaque nº 1.040.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Exatamente. Esclareço que os

Destaques nºs 130 e 131 dizem respeito à Marinha. Foi feito um acordo aqui para aprovar
a pesquisa, o monitoramento oceanográfico e a manutenção das embarcações. Todos
esses assuntos seriam resolvidos posteriormente, mas não foram. Estou destacando para
ver a aprovação parcial.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Senador Sérgio Guerra.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Estou pedindo votação em separado, por

orientação da coordenação da bancada de Pernambuco, que não faz parte desta
Comissão. Deputado Carlos Eduardo Cadoca, Destaques nºs 675, 677, 690, 692, 702 e
704.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - O Destaque nº 702 é o único de V.Exa.
que tem uma aprovação parcial de 625 mil reais. Mesmo assim, V.Exa. o mantém?

O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Mantenho o destaque.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Continuando, então,...
(Não identificado) - Sr. Presidente, um minuto. Quero acrescentar o meu

Destaque nº 1.232.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Destaque nº 1.232?
(Não identificado) - É. Tem aprovação parcial, mas não tem problema.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Será acrescentado.
(Não identificado) - Obrigado.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Senador Sérgio Zambiasi. (Pausa.) Ausente

do plenário. Ficam prejudicados os seus destaques.
Senadora Serys Slhessarenko.
A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Sr. Presidente, peço a V.Exa. que

vote em separado os Destaques nºs 88, 97 e 98.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Senador Sibá Machado.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Sr. Presidente, seu amigo Sibá Machado

solicita a votação em separado dos Destaques nºs 1.449, 1.450, 1.451, 1.453, de
interesse do Estado do Acre; os Destaques nºs 1.462, 1.463 e 1.464, de interesse da
Marinha do Brasil; e os Destaques nºs 1.847 e 1.848, de interesse da EMBRAPA do
Brasil.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Obrigado, Senador.
Senador Valdir Raupp.
O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Sr. Presidente, Sr. Relator, gostaria de

destacar os de nºs 1.114, 1.115, 1.116, 1.249 e 1.250.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - O Destaque nº 1.114 está atendido

parcialmente com 4 milhões de reais. É isso? V.Exa. mantém o destaque?
O SR. SENADOR VALDIR RAUPP - Mantenho.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Ficam parcialmente aprovados os

Destaques nºs 1.105, 1.109 e 1.111 de V.Exa.
Deputado Vignatti, algum destaque a apresentar?



O SR. DEPUTADO VIGNATTI - Sr. Presidente, tenho um destaque apresentado.
Na condição de Coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, é claro que apresentei
alguns destaques do ponto de vista da recomposição das emendas catarinenses. Sendo o
Relator do Estado, temos de reivindicar um pouco mais além do nosso desejo.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Quais os destaques?
O SR. DEPUTADO VIGNATTI - Apresentamos todos os destaques de

recomposição, mas há 2 destaques especiais: um é relativo à interiorização da
Universidade Federal de Santa Catarina. Sr. Presidente, V.Exa. poderia passar a palavra
para outro Deputado? Já localizo o número.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Deputado Waldemir Moka.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON FAGUNDES - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
 São 13h56min. Quero saber, a título de informação, se a Mesa pretende fazer

alguma interrupção para o almoço, até para organizarmos nossa vida. Meu nome começa
com “W”, portanto, serei um dos últimos.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Deputado Waldemir Moka.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON FAGUNDES - Eu não tive resposta à minha

indagação.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Se o Presidente não respondeu é porque

não haverá interrupção.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON FAGUNDES - Então não haverá interrupção?
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - O Presidente respondeu que não haverá

interrupção.
O Deputado Waldemir Moka está ausente do plenário. Ficam aprovados

parcialmente os Destaques nºs 110, 111, 112, 1.333, 1.335 e 1.337, prejudicados os
demais.

Deputado Vignatti.
O SR. DEPUTADO VIGNATTI - Sr. Presidente, tenho vários destaques. Peço para

ressaltar os de nºs 1.828, 1.829, todos, até o de nº 1.844.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - De 1.828 até 1.844.
O SR. DEPUTADO VIGNATTI - Até 1.846, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - O 1.845 não?
O SR. DEPUTADO VIGNATTI - São todos os destaques.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Deputado Walter Pinheiro.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, todos os destaques,

tanto da área da Ciência e Tecnologia, CNPq, FNDCT etc.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Inclusive, os aprovados parcialmente?
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Inclusive, os aprovados parcialmente

com mais uma inclusão, já que subscrevo também o Destaque nº 931.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Destaque nº 931? Destaque nº 931, não.

Ah, sim, é o mesmo daquela história.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Deputado Anivaldo Vale, V.Exa. fará nova

questão de ordem?
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, o Deputado Walter já

terminou sua fala?
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Não, ainda faltam alguns Deputados.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Quero saber se o Deputado Walter Pinheiro

já terminou?
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Já terminou.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - O que S.Exa. está pedindo? Não consegui

ouvi-lo.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Votação em separado para todos os seus

destaques.



O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra novamente
para uma questão de ordem.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, nessa inclusão que S.Exa.

faz de todos os destaques, consta, para votação em separado, o de nº 927. Confirmado?
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Confirmado.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Tal destaque é de autoria do Deputado

Walter Pinheiro, que possui, a nosso ver, uma impropriedade técnica. A supressão
solicitada somente do Anexo nº 2, texto da lei e alterações, constante do item 1 do Adendo
1, retificado do relatório final aprovado, compromete toda a destinação do excesso de
arrecadação à compensação dos Governos Federal, estaduais e municipais pelas perdas
tributárias decorrentes da desoneração das exportações e dos bens do ativo permanente,
pois o objeto do destaque em referência não é eliminar o disposto no item 1, parte 2b do
Adendo 1 retificado, tampouco suprimir todo o adendo, impedindo, assim, a destinação
pretendida.

Ademais, ao normatizar sobre o requerimento de destaque, o Regimento Interno do
Senado e o Regimento Interno desta Comissão dispõem não ser permitido o destaque de
expressão cuja retirada inverta o sentido da proposição ou a modifique substancialmente.
(Art. 314, II, Regimento Interno do Senado Federal, e art. 60, III, do Regulamento.) O grifo
é nosso.

Dessa forma, solicito ao Sr. Presidente que o referido destaque seja considerado
inadmitido.

Sala das sessões, 23 de março de 2006.
Deputado Anivaldo Vale
Vou passar às mãos do Presidente.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, contraditarei no

momento apropriado, quando da discussão desse requerimento apresentado pelo
Deputado Anivaldo Vale.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Dando seqüência aos trabalhos, concedo a
palavra ao Deputado Wasny de Roure.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, peço votação em separado
dos seguintes Destaques: 1.659, 1.661, 1.662, 2.428, 2.429, 2.324, 2.325, 2.322, 2.323.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Estão aprovados parcialmente os

Destaques nºs 1.655, 1.656, 1.660 e 1.827.
Deputado Wellington Fagundes.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON FAGUNDES - Destaque nº 71120013.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Destaque de emenda? É o Destaque nº

1.209?
O SR. DEPUTADO WELLINGTON FAGUNDES - São os Destaques           nºs

1.209, 1.210, 1.211 e 1.212. Como ainda não é o momento de reclamar, vamos deixar
mais para a frente. (Risos.)

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Deputado Wellington Roberto.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Deputado Ronaldo Dimas, queria

pedir votação em separado dos Destaques nºs 628, 626, 627, 629, 630, 642 e de 2
Destaques de Remanejamento nºs 624, 623 e 645.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - O de nº 623 é de V.Exa.?
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sim.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Pois está faltando em nossa relação.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Trata-se de remanejamento,

Deputado Ronaldo Dimas.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Destaques nºs 624 e 623? O Destaque nº

623 é do Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - João Leão?



O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sim. V.Exa. tem o Destaque nº 625, que
foi aprovado parcialmente com 4 milhões e 950 mil.

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - O nº 625 foi uma transferência de
Estado para Município. Realmente, V.Exa. tem razão. Trata-se do de nº 624.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - É o 624 com o 625 que V.Exa. destacará
ou somente o de nº 624?

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Não, apenas o de nº 624.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Então, vamos conferir: 624, 626, 627,

628, 629, 630 e 642. São esses?
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sim, são esses, Deputado Ronaldo

Dimas.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Estão aprovados parcialmente os

Destaques nºs 625 e 636, de autoria de V.Exa.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Obrigado, Deputado Dimas.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Deputado Zé Geraldo. (Pausa.) Ausente.

Prejudicados seus destaques.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Atenção, Plenário! Aconteceu

um fato excepcional com o Deputado Zé Gerardo. Houve o seqüestro do seu filho. Então,
submeto ao Plenário para que seja aceito o destaque de S.Exa., que será apresentado pelo
Deputado Pedro Novais.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Claro, Presidente. O PFL concorda, Sr.
Presidente.

(Não identificado) - O PT também.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É caso excepcional.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, são os Destaques nºs

647, 656, 657 e 686. Quando S.Exa. soube do seqüestro, deixou-os assinados e pediu
que o Plenário fosse...

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Obrigado.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Eu tenho 3 destaques de minha autoria,

Sr. Presidente. V.Exa. já falou sobre os destaques. Eles  foram anotados.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Ronaldo Dimas

pode indicar.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Os meus destaques, Sr. Presidente, são

somente 3: 1.763, 1.764 e 1.777.
Sr. Presidente, informo a V.Exa. que concluímos toda relação.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE  (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - O Deputado Bismarck Maia vai esclarecer e

aprofundar mais esse assunto. A decisão sobre acatar ou não os destaques do Deputado
Zé Gerardo fica sob responsabilidade de V.Exa.

Essa é a posição do nosso partido.
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Sr. Presidente, depois de conversas na

nossa bancada, entendemos que não podemos ferir o Regimento. Mas dei à minha
bancada o testemunho do sofrimento por que passamos todos nós cearenses. Não
podemos deixar de ser solidários com um colega cearense, colega de todos nós.

Referendando a decisão do nosso partido e com o meu apoio particular, a decisão
de V.Exa. será acatada.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, o PPS apóia a decisão de
acatar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Os destaques foram acatados.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, o PL também apóia

a decisão.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, o PTB também apóia a

decisão.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Os destaques foram aceitos.



O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - O Partido dos Trabalhadores apóia o
encaminhamento apresentado para os destaques do Deputado Zé Gerardo.

 O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Terminada a leitura, daremos
continuidade à sessão.

Passaremos agora a analisar as duas questões de ordem apresentadas pelo
Deputado Anivaldo Vale. Uma referente à votação em separado do Destaque nº 927, de
autoria do Deputado Walter Pinheiro; a outra a respeito do Destaque nº 931, de autoria
do Senador João Ribeiro.

De acordo com o Regimento, o Deputado Anivaldo Vale dispõe de 5 minutos para
justificar a sua questão de ordem.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, ao longo de vários anos
temos acompanhado seu trabalho na Comissão de Orçamento. V.Exa. foi Presidente por 3
mandatos. Sou testemunha do seu trabalho, do seu esforço e da sua dedicação com o
objetivo de envidar esforços, buscando o comprometimento de todos os partidos na
votação deste Orçamento, sempre nos amparando e dando exemplo de conhecimento e de
sabedoria na questão orçamentária.

Ao longo desse tempo, temos aprendido muito com V.Exa. Este Orçamento chega
ao momento final de discussão e o atraso nessa discussão jamais poderá ser imputado
aos partidos de Oposição, mesmo porque diuturnamente estaremos aqui emprestando o
nosso apoio, o nosso trabalho e a nossa dedicação, juntos com V.Exa.

V.Exa. para nós é um símbolo nesta Comissão, símbolo de respeito e de sabedoria.
Tivemos aqui, no início dessa discussão do Orçamento, logo na fase do Relator

Setorial, umas emendas num relatório que atravessava os interesses do Regimento
Interno, de autoria do Deputado José Chaves. E V.Exa. prontamente decidiu pela sua
inadmissibilidade.

E, a partir daí, V.Exa. conduziu com serenidade todos os outros relatórios.
Hoje, nós estamos experimentando uma questão esdrúxula, no meu

entendimento. Eu tenho pelo Senador João Ribeiro uma admiração  e uma amizade muito
forte. Mas eu acho que S.Exa. está numa missão muito difícil, uma missão talvez de
Governo, para trazer aqui para esta Comissão uma proposta que agride o Regulamento do
Senado Federal.

Eu não posso concordar com isso, Sr. Presidente.
E eu não posso concordar com o meu colega do PT, Deputado Walter Pinheiro,

respeitoso, competente, com quem ao longo do tempo eu tive um relacionamento
extraordinário, que também tira dinheiro do Estado e do Município, inclusive da Bahia,
mais de 200 milhões, pela Lei Kandir. Também não posso concordar. Agride-se
principalmente o princípio do Regulamento do Senado Federal, no seu item III.

Então, Sr. Presidente eu peço a V.Exa. que, com sua costumeira sabedoria, com
sua determinação, decida sobre a minha questão de ordem. Eu tenho consciência de que
estou defendendo uma questão de ordem representativa daquilo que eles dizem sempre se
tratar de assunto republicano. Eu estou falando de assunto republicano. Esse assunto
tem de ser decidido por V.Exa., porque não se pode permitir mais atraso do Orçamento.

Derrubar essa questão de ordem, agredir essa questão de ordem referente a esses
2 destaques, representa o rompimento de um acordo assinado por todas as Lideranças
desta Casa, discutido e apoiado e testemunhado por V.Exa., abraçado pelo Relator-Geral.
Está no seu relatório.

Eu não quero mais nada, Sr. Presidente. Apenas 2 coisas: primeira, que V.Exa.
responda a minha questão de ordem; segunda, votar o Orçamento.

Dá-se a contribuição para nós votarmos isso aqui em 10, 15 ou 20 minutos a
mais.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Para contraditar, com a

palavra o Deputado Walter Pinheiro, também por 5 minutos.



O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, creio que o esforço feito até aqui foi exatamente para encontrar
alternativas, para construir caminhos, mas não para desconstituir o processo.

Aliás, tem sido essa a postura firme, coerente e conseqüente adotada por V.Exa. —
não é a primeira vez que V.Exa. preside esta Comissão — de não colidir principalmente
com aspectos centrais do debate democrático e da expectativa construída por Senadores e
Deputados na elaboração e, eu diria até, no remendo do Orçamento.

Esta Comissão fez um remendo no salário mínimo. Esta Comissão fez remendos
em medidas importantes, como a do FUNDEB. Tratou da questão da correção dos
servidores públicos, portanto, fazendo ajustes, o que é a sua prerrogativa, sem
desconhecer a iniciativa individual de cada Parlamentar, sem desconhecer a iniciativa
coletiva das bancadas, sem desconhecer as iniciativas coletivas de Comissões Temáticas.

Desse modo, Sr. Presidente, fomos construindo algo que nos permitia exatamente
apontar caminhos na execução orçamentária.

Ora, o que estamos tentando fazer, a nossa iniciativa em relação ao adendo
apresentado pelo nosso Relator, na nossa opinião, não fere nem toca nos valores da Lei
Kandir. Mas busca, sim, refazer — aí é importante lembrar que vale o Regimento — a
parte que esta Casa construiu e que em parte do texto do Relator está sendo
desconstituído, à medida que estamos retirando aquilo que foi apresentado por
Deputados e Senadores para atender, aí, sim, Deputado Anivaldo Vale, aos Estados e
Municípios.

Reafirmo que nosso destaque não retira 1 centavo da Lei Kandir e faz exatamente
a reparação de texto para preservar aquilo, Deputado Wasny de Roure, que V.Exa., na
Comissão de Educação, e eu, na Comissão de Ciência e Tecnologia, buscamos apontar
nesse relatório.

Desejamos resguardar os investimentos para pesquisa no CNPq; resguardar o
investimento para atender à nossa Defensoria Pública de caráter nacional; resgatar os
recursos para a ciência e tecnologia no Fundo de Desenvolvimento da Ciência e
Tecnologia; resgatar os recursos da nossa estrutura eleitoral, dos TREs e do TSE, de
planos e projetos estruturantes nos Estados, nas bancadas, os quais foram construídos
de forma cada vez mais coletivizada, inclusive, com a participação do Deputado Anivaldo
Vale.

Dessa forma, Sr. Presidente, o nosso destaque se baseia exatamente no
Regimento. Ora, é permitido destacar para votação, principalmente, a parte do projeto
quando a votação se fizer preferencialmente sob substitutivo. É isso o que fez o Relator.
Estou destacando a parte de um substitutivo. O Relator apresentou um relatório. Isso
aqui é um substitutivo. Não é algo do além. É o relatório que já havíamos encaminhado e
discutido nesta Casa.

Com base no Regimento, o mesmo invocado no seu art. 313, faço esse destaque.
Quando alguém diz aqui: “Ora, eu estou tirando a expressão...” Expressão muda o

conteúdo. Eu não estou fazendo um destaque, tampouco o Senador João Ribeiro, para
tirar parte do anexo que comprometa o todo. Propomos tirar os dois anexos. Não é,
portanto, expressão desse anexo. O que vale enquanto distribuição, a partir da intenção
expressada pelo Relator, na modificação é o todo: os dois anexos que compreendem
tabelas, valores e textos. Assim como no outro, textos de leis, de alterações.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não estou fazendo qualquer tipo de
alteração de expressão pontual. E me é permitido regimentalmente, até porque seria
inusitado esta Comissão disponibilizar destaques para que seus Deputados façam
supressão total. E faço a supressão total com base em destaque produzido
regimentalmente por esta Instituição, por esta Comissão. Depois, digo que a supressão
total não é possível, usando o argumento de que estaríamos fazendo supressão parcial
daquilo que não é verdadeiro.

Nesse sentido, Sr. Presidente, reafirmo: mantidas as condições da Lei Kandir no
seu valor, alteradas as condições do substitutivo feito pelo Relator, cabe-nos reivindicar o
retorno para que esta Comissão, por intermédio do seu Relator, corrija essa distorção de



rumo, devolvendo os valores para aquilo que era a iniciativa e o desejo pessoal de cada
Parlamentar desta Comissão.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Srs. Parlamentares membros

da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, o inciso II, do art. 314,
do Regimento do Senado, e o art. 162, inciso IV, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados dizem o seguinte: “Não será permitido destaque de expressão, cuja retirada
inverta o sentido da proposição ou a modifique substancialmente”. Foi retirada
indiretamente parte do item “a”, conforme critérios constantes do Anexo I, 900 milhões,
com recursos decorrentes de cancelamento de despesas..

A supressão do anexo altera substancialmente o dispositivo, porque muda
totalmente a realidade. Em face disso, a Mesa defere a questão de ordem. (Palmas.)

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, não desejo, em hipótese

alguma, que V.Exa. pense que estou fazendo algum tipo de contestação à sua decisão,
mas gostaria de recorrer, baseado nos termos do Inciso XXI, do art. 57, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, subsidiado pelo Regimento Comum, para que V.Exa.
decida também sobre o posicionamento da Comissão. Gostaria que a Comissão tivesse
oportunidade de se posicionar acerca da decisão de V.Exa. e que fosse colocada em
votação regimentalmente.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr. Presidente, o Regimento Interno diz

que a decisão de V.Exa. é irrecorrível, tratando-se do Senado. A base que está sendo
tomada é do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que só após outra instância
seria, na verdade, considerada. Portanto, levanto uma questão de ordem. A decisão de
V.Exa., de acordo com o Regimento do Senado, é irrecorrível e deve ser mantida.

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 - Sr. Presidente, louvo a atitude tomada por

V.Exa. ao inadmitir os destaques e a coragem  de V.Exa. de sustentar o Regimento
Comum e o de sua Casa, que tão bem V.Exa. representa nesta Comissão.

Deputado Gilmar Machado, a decisão tomada pelo Presidente foi de acordo com o
Regimento Comum, que, em seu art. 132, diz o seguinte: “É irrecorrível a decisão da
Presidência em questão de ordem, salvo se estiver relacionada com dispositivo
constitucional”.

(Tumulto no plenário.)
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Estou com a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho)  Senador Flexa Ribeiro, V.Exa.

tem assegurada a palavra.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - “§ 1º Apresentado o recurso, que não terá

efeito suspensivo, o Presidente, ex-officio ou por proposta do recorrente, deferida pelo
Plenário, remeterá a matéria à Comissão de Constituição e Justiça da Casa a que pertencer
o recorrente”.

Portanto, Sr. Presidente, V.Exa. está de parabéns! A Nação brasileira está vendo e
ouvindo V.Exa. tomar uma decisão constitucional, apoiando e prestigiando os
Regulamentos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Senador
Romero Jucá.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, com todo o respeito, discordo
do posicionamento de V.Exa., porque o parecer e a defesa do Deputado Walter Pinheiro
foram muito precisos. S.Exa. mostrou,  no Regimento da Comissão, a regra que permite o



destaque. Deve-se recorrer subsidiariamente ao Regimento Interno da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal só quando não constarem regras, especificamente, da
Comissão de Orçamento. No caso, há. Com todo o respeito a V.Exa., recorro ao Plenário,
porque, a prevalecer esse entendimento, não poderemos cancelar nada da proposta do
Poder Executivo, porque estaremos mudando, substancialmente, a proposta
encaminhada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao nobre
Deputado Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, há uma ordem de
precedência da consulta dos Regimentos. Primeiro, o Comum; depois, o do Senado; e
após, o da Câmara dos Deputados. Não há o que se discutir, Sr. Presidente. Esse recurso
subsidiado pelo Regimento da Câmara dos Deputados confronta o de hierarquia superior.

Devemos manter a decisão de V.Exa., irrecorrível, e se houver necessidade enviar
a questão à Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados, uma vez que o Deputado
Gilmar Machado é quem apresentou o recurso, a qual decidirá oportunamente, mas há
que se respeitar a hierarquia dos Regimentos.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sem efeito suspensivo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho)  Concedo a palavra ao nobre

Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, tenho certeza de que

V.Exa. decidirá a questão regimentalmente, porque apresentei meu recurso de acordo
com o Regimento da Câmara dos Deputados, consubstanciado no Regimento Comum,
portanto, dentro daquilo que precede. Gostaríamos que a matéria fosse colocada em
votação e que pudéssemos depois decidir. A partir disso, decidirei o recurso que vou
apresentar, mas tenho o direito de ver a matéria votada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao nobre
Deputado Darcísio Perondi.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Sr. Presidente, cumprimento V.Exa.,
um patriota que contempla a Federação e não interesses locais da emenda, que é
interessante. A decisão de V.Exa. beneficiará mais de 20 Estados, e a população o está
assistindo pela televisão. A Nação está vendo. Foi Deus que o colocou nesta Presidência,
com sua experiência e com sua vivência de Senador, para cumprir o Regimento. Mais da
metade dos Estados perderá com essa decisão. Ganhará algumas emendas localizadas
que o Murilo e o Palocci não gostam de pagar; que o Murilo e o Palloci contigenciam, não
pagam. Parte deste Orçamento é virtual e parte, verdadeiro, mas, acima de tudo, está a
questão constitucional e regimental. Prevalece, em primeiro lugar, o Regimento Comum,
como disse o Deputado Ricardo Barros, e depois o do Senado Federal. A questão é
irrecorrível e está com V.Exa., que é um patriota, que vê a Federação, o Brasil. Está nas
mãos de V.Exa. Que os Deputados descontentes recorram à Comissão de Justiça e depois
ao Plenário do Congresso.

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

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, alguns Deputados
disseram que eu estava zen, porém não o estou. Sinto-me absolutamente entristecida com
o que hoje estamos vivendo. A grande questão é que, depois de quase 1 mês de discussão,
chegamos a um acordo entre todas as Lideranças, e V.Exa. presidiu, assinado por todos
os partidos políticos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Infelizmente, o destaque que V.Exa.

muito bem decidiu por inadmitido quebra o acordo geral feito nesta Comissão, desfazendo
o grande elogio feito a esse relatório, que era exatamente — como dizia outro dia ao
Deputado Carlito Merss — a questão republicana.

A Lei Kandir para o Estado do Rio de Janeiro não faz diferença. Na verdade, de
alguma maneira, tentávamos fazer cumprir a Lei Kandir e, ao mesmo tempo, dividir esses



recursos diretamente entre os Estados, para que os Governadores pudessem, sem
necessidade de ficar com o pires na mão, gastá-los com seus munícipes.

Sr. Presidente, a meu ver, estamos regredindo. Mesmo assim, em nome do PFL,
deixo o nosso aplauso à decisão de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador
Sérgio Guerra.

O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Primeiramente queria, com a maior
tranqüilidade do mundo, dizer que não é a primeira vez que o Presidente toma decisão
aqui sobre questões de ordem que têm a ver com a admissibilidade de emendas e assume
sua decisão, que é acatada por este Plenário. Não faz um mês que o Presidente da
Comissão decidiu, com toda a autoridade que tem, reconhecida por todos — eu espero —,
que determinado relatório apresentado feria normas e regras e considerou a
inadmissibilidade de uma série de emendas aprovadas nesta Comissão. Este Plenário
depois procedeu à negociação nos limites da lei e acatou a decisão do Presidente.

Penso que não há o que discutir sobre a decisão do Presidente neste plenário. Se é
preciso discutir sua decisão, que o seja na Comissão de Justiça, mas não aqui. Cabe a
esta Comissão, para que mantenha sua ordem, para que aprove essa lei e saia dessa
enorme dificuldade em que estamos todos envolvidos — neste momento não é a Oposição
nem o Governo, são todos os que estão envolvidos num quadro no qual chegamos ao mês
março sem aprovarmos a lei de Orçamento, o que compromete as instituições no plural e
não apenas o Congresso —, cabe-nos adotar a ação conseqüente, equilibrada de acatar a
decisão da Mesa, tomada seguramente com o respaldo da lei e com a sobriedade com que
tem presidido todos os atos o Presidente desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Obrigado.
Com a palavra o Deputado Jovair Arantes.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, o PTB está de acordo com

o requerimento do Deputado Walter Pinheiro e do Senador João Ribeiro. A decisão que
toma tem caráter muito importante para esta Comissão, porque V.Exa. tem tido conduta
muito correta. Contudo, nada impede que, num requerimento feito pela maioria dos
partidos políticos deste plenário, possa estar sendo votada em separado a decisão que
V.Exa. tomou.

O PTB não vê diminuída em nada sua Presidência, sua capacidade e a qualidade
de sua administração na condição de Presidente neste momento sobre a questão da
votação.

O PTB quer sugerir a V.Exa. que coloque a questão em votação e deixe o Plenário
decidi-la.

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

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, quero esclarecer ao
Plenário que pode estar pensando que já fez isso antes. De uma decisão do Presidente,
houve recurso ao Plenário, e este a autorizou. É verdade. Isso já ocorreu várias vezes.
Agora, foi em relação à decisão administrativa do Presidente. Se o Presidente, ao abrir
esta sessão, tivesse declarado que esses 2 destaques estavam inadmitidos, caberia
recurso do Plenário de sua decisão.

A verdade é que o Governo errou na estratégia. O Governo, em relação à questão
de ordem decidida do Deputado Anivaldo Vale, resolveu recorrer. Este caso está claro no
Regimento, está escrito: é irrecorrível a questão de ordem. Fosse uma decisão do
Presidente sem ser em resposta a questão de ordem, caberia o recurso.

Estou dizendo isso com a maior tranqüilidade, porque, de fato, se pegarmos a
história da Comissão, vamos encontrar diversos recursos feitos em relação a decisões do
Presidente que foram alterados pelo Plenário. Mas quando é resposta a questão de ordem,
o Regimento é claro: é irrecorrível. Estou tratando isso no âmbito do Regimento e da
legalidade.

Entendo a situação, mas, infelizmente, temos de reconhecer: o Governo errou na
estratégia. Deveria ter pedido ao Presidente que declarasse inadmitidos os 2 destaques;



desta decisão, o Plenário poderia decidir diferentemente, mas não na questão de ordem,
porque é regimental, não há apelação, é irrecorrível.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente...
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Primeiramente,  tem a palavra

a Deputada Rose de Freitas; depois, o Deputado Walter Pinheiro; a seguir,  o Senador
João Ribeiro.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, creio estar falando pelo
PMDB, com exceção do Deputado Darcísio Perondi, que é suplente e atuante desta
bancada e merece da nossa parte todo o respeito, mas quero manifestar o apoio do PMDB
ao requerimento do Senador João Ribeiro.

V.Exa. tem presidido a Comissão com o maior altruísmo, com a maior democracia.
Todos os Líderes decidiram com responsabilidade. Tivemos surpresa no relatório do
Deputado Carlito Merss quando S.Exa., obrigado, premido pela circunstância, teve de
fazer um corte que, diga-se de passagem, foi o maior havido até hoje no Orçamento da
União. Esprememos de todas as maneiras para atender às demandas fundamentais e
chegamos, graças a Deus, ao salário, aos funcionários, às questões que estão sendo
elaboradas. Mas temos outras a atender que estão sendo prejudicadas: TCU, Marinha etc.
Muitas coisas estão sendo prejudicadas. Precisamos encontrar uma maneira de fazer
tudo. Não fazemos milagres, não trazemos dinheiro de supermercado, não inventamos
receita. Portanto, a bancada do PMDB entende que V.Exa...

Eu discordo do argumento do Deputado Ricardo Barros. Acho que está em tempo,
e o Plenário poderá decidir, se V.Exa. assim o entender — V.Exa. não perde nada, mas
ganha a democracia nesta Casa — e se ouvir o Plenário sobre tão polêmico assunto.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado

Walter Pinheiro.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, quero dizer a V.Exa.,

inclusive regimentalmente, da soberania que tem, e V.Exa. a exerceu neste momento.
Portanto, não carece elogio de nenhuma parte, até porque é um reconhecimento do que
V.Exa., como guardião do Regimento, tem usado nesta Comissão.

Com esse raciocínio, V.Exa. já presidiu sessão nesta Comissão e permitiu ao
Plenário que usasse exatamente o que estava previsto no § 2º do art. 132 do Regimento
Comum:

“§ 2º - O parecer da Comissão, aprovado pelo Plenário,
fixará norma a ser observada pela Mesa nas hipóteses
idênticas”.

Este Plenário já votou situação idêntica a esta, comandada por V.Exa. Por que uso
isso? É bom lembrar, e eu queria que os nobres Parlamentares prestassem bem atenção:
“aprovado pelo Plenário”. Portanto, o Presidente tem soberania para decidir, mas usou da
prerrogativa, inclusive regimental, de também submeter ao Plenário desta Comissão,
diversas vezes, a decisão.

Segunda questão: a matéria que estamos tratando agora é decorrente de
dispositivo constitucional, é uma matéria da lei orçamentária, mas a sua base de
sustentação advém do dispositivo constitucional, inclusive lastreado no adendo feito pelo
nosso Relator, no art. 91 das Disposições Constitucionais Transitórias. Se é dessa forma,
com base na própria situação do que prevê o nosso Regimento Comum, V.Exa. pode
tomar a decisão de acatar ou não, de ofício, a proposta do recorrente.  E mesmo nesse
item —  é isto o que diz o § 1º do art. 132 — e sendo matéria oriunda de dispositivo
constitucional... Vou ler de maneira enfática, para que todos possam perceber:

“Art. 132.........................................................
§ 1º - Apresentado o recurso, que não terá efeito

suspensivo, o Presidente, ex officio ou por proposta do
recorrente, deferida pelo Plenário(...)”



A palavra que vem depois é “deferida”. Deferir é decidir; deferir é deliberar. E “pelo
Plenário”. Portanto, decidida, deliberada, julgada, consubstanciada na tese deste Plenário,
que deve respaldar a decisão de V.Exa. Está escrito aqui: “deferida pelo Plenário”.
Deferida por este Plenário, antes de qualquer remessa para a Comissão de Justiça.

Quero insistir novamente: dessa forma, se for tomada essa decisão, quanto a
qualquer outra matéria comum, não teria como o Deputado recorrer à Comissão de
Justiça. Apenas poderia fazê-lo se fosse dispositivo constitucional. Não é verdade. A
prerrogativa é que toda e qualquer matéria pode chegar à Comissão e Justiça, com uma
diferença. Por que o legislador se preocupou com isso? Matéria constitucional, para ser
aprovada, não fazemos com quorum qualquer, mas com quorum qualificado. Portanto, não
podemos entregar — com todo o respeito àqueles que ocupam o cargo de Presidência — a
oportunidade de deliberar sobre matéria constitucional, inclusive colidindo com o
dispositivo da nossa Constituição, que requer quorum qualificado. Essa matéria tem de
ser compartilhada com os membros do Plenário, para que seja consubstanciada sua
decisão. E, como diz o Regimento, art. 132, “deferida pelo Plenário”, ela poderia seguir,
por tratar-se de matéria constitucional.

Dessa forma, o recurso apresentado pelo Deputado Gilmar Machado tem amparo
no Regimento Comum. Podemos fazer esse recurso. V.Exa. não está abrindo mão de sua
prerrogativa. Diz a boa trilha do caminho jurídico brasileiro que a melhor forma de se
consagrar poder e conquistá-lo é compartilhar o poder, é democratizá-lo. E V.Exa., no alto
da sua sabedoria, manterá  sua decisão de poder se compartilhar com seus pares, que
poderão consubstanciar e reforçar a tese aqui entendida.

Neste momento, V.Exa. tomou uma decisão sobre o mérito. Agora, nós
adentraremos a esfera da decisão sobre o caminho a ser tomado sobre esse mérito. O
caminho a ser tomado sobre esse mérito, diz o nosso Regimento e manda a boa prática do
Direito, é que deveremos compartilhar a estrutura com o que seria o colegiado desta
Comissão, respaldado no Regimento e deferido pelo Plenário da Comissão.

Dessa forma, solicito a V.Exa. que submeta essa votação para nós, seus pares,
seus companheiros, termos oportunidade de compartilhar dessa decisão, a partir,
inclusive, de uma demonstração clara, inequívoca, da sua conduta democrática, correta e
principalmente de guardião do nosso Regimento.

O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Sr. Presidente, questão de ordem.
O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Presidente, para contraditar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado

Julio Semeghini.
O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr. Presidente, quero dizer que tenho

grande orgulho do Deputado Walter Pinheiro.
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - S.Exa. já falou...
O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Não, senhor, nós falamos na outra...
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ  - Sr. Presidente, quem já falou, não fala mais,

senão...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho ) - Silêncio!
O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI  - O Deputado Walter Pinheiro falou,

depois nós falamos. Para contraditar o que o Deputado Walter Pinheiro falou pela
segunda vez, nobre Senador Jucá. Peço a palavra apenas para esclarecer...

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI  - Exatamente. Só para concluir. O

Presidente deu-me a palavra. Gostaria de dizer rapidamente que o  Deputado Walter
Pinheiro fez brilhante defesa, como sempre faz nesta Casa, mas S.Exa. se refere, na
verdade, ao recurso, Sr. Presidente. Está muito claro aqui: apresentado o recurso...

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho ) - Vamos falar um de cada vez.

A palavra está com o Deputado Julio Semeghini.
O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Obrigado, Presidente. Leio o que está dito

no art. 132, a que se referiu o nobre Deputado Walter Pinheiro: “Apresentado o recurso”...



O que estamos discutindo, se tem ou não tem condições de recorrer, se é ou não
irrecorrível é a sua decisão, o seu parecer em relação à questão de ordem. O que o nobre
Deputado Walter Pinheiro disse é que o recurso apresentado não terá efeito suspensivo; o
que não terá efeito suspensivo será o recurso apresentado. Assim, o Presidente, “ex-officio
ou por proposta do recorrente, deferida pelo Plenário, remeterá a matéria à Comissão de
Justiça”.

Então, está havendo uma defesa muito bem feita que, na verdade, não é sobre seu
parecer, mas sobre o recurso que deverá ser apresentado.

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

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, entendo que a
matéria, sobejamente discutida e decidida por V.Exa., não mais cabe neste momento,
apesar das perorações muito bem feitas de todos os lados. Mas V.Exa. decidiu. E a
decisão do Presidente neste momento não vai voltar atrás.

V.Exa. encaminha o recurso do Deputado Gilmar Machado para a Comissão de
Justiça sem efeito suspensivo. É assim que V.Exa. deve decidir, conforme manda o
Regimento. Não se pode, Sr. Presidente, passar por cima do Regimento.

Lamentavelmente, até entenderíamos, se valesse esse acordo firmado e assinado
por todos os Líderes, que não precisaríamos mais estar nessa discussão.

(Tumulto no plenário.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio!
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Por favor, Deputadas Rose de Freitas

e Laura Carneiro.
Infelizmente, estamos vendo deteriorar-se o cumprimento dos acordos, não apenas

nesta Comissão, mas também no Congresso Nacional e nos Poderes da República. Não
estamos vendo cumprimento de negociações feitas às claras. Infelizmente, não podemos
tergiversar. Não podemos afrontar a Constituição, não podemos afrontar o Regimento
Comum da Comissão e não podemos afrontar os Regimentos das duas Casas. Até
gostaríamos de ter mais recursos para retornarmos os valores às emendas e de podermos
atender a outras demandas ainda não atendidas. Mas não podemos sair fora do que diz
os Regimentos do Congresso Nacional, seja da Comissão de Orçamento da Câmara dos
Deputados, seja do Senado Federal.

Por esse motivo, apesar da brilhante defesa feita pelo ilustre Deputado Walter
Pinheiro, V.Exa. não pode tomar outra decisão a não ser remeter sem efeito suspensivo
para a Comissão de Justiça.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, vamos colocar em votação.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, o art. 132, § 1º, em que

se baseou o Deputado Walter Pinheiro, é muito claro quando diz: “deferida pelo Plenário”.
No caso de recurso, remeterá a matéria à Comissão de Justiça da Casa a que pertencer o
recorrente. O que pode ou não o Plenário deferir é a remessa à Comissão de Justiça. Mas
não cabe! É irrecorrível, Sr. Presidente! Está escrito claramente: “Apresentado o recurso,
que não terá efeito suspensivo, o Presidente, ex-officio ou por proposta do recorrente,” —
que é o caso — “deferida pelo Plenário, poderá(...)”

Assim, Deputado Pauderney Avelino, o Presidente não pode enviar o recurso à
Comissão de Justiça, a não ser que o Plenário o defira. É isso que está escrito. Estamos
tratando do encaminhamento à Comissão de Justiça, mas não há recurso da decisão do
Presidente.

Sr. Presidente, apenas para ressalvar a posição do Deputado Pauderney Avelino,
V.Exa. não pode encaminhar o recurso à Comissão de Justiça sem o deferimento do
Plenário. Foi formulada uma questão de ordem e V.Exa. a decidiu. Sobre a decisão, não
há recurso, é irrecorrível. Apresentado o recurso, V.Exa. só poderá encaminhar à
Comissão de Justiça se o Plenário deferir. O Plenário irá deferir se há recurso ou não, se o
recurso será encaminhado ou não à CCJ sem efeito suspensivo.

A decisão está tomada e não há como recorrer. Não existe efeito suspensivo e não
há mais o que discutir.



O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, todos nós já falamos e
V.Exa. poderia decidir.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, pela ordem. Ouvi todos os
Parlamentares. Basearei minha intervenção no que disse o Deputado Ricardo Barros. Não
se pode recorrer da decisão de V.Exa. Basta ler o caput do art. 132:

“Art. 132. É irrecorrível a decisão da Presidência em
questão de ordem, salvo se estiver relacionada com
dispositivo constitucional”.

Isso é dispositivo constitucional, Sr. Presidente? Então, mais uma vez, parabenizo
V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A questão se transformou em
polêmica, em discussão quase sem fim, apesar de haver um acordo assinado por todos os
Líderes em relação ao assunto, aprovado pelo Plenário da Casa, abraçado pelo Relator-
Geral e constante do relatório aqui lido. Esta é a realidade. E é assim que trabalhamos
nesta Comissão: cumprindo com nossas obrigações e com o que foi acordado na reuniões.

Sempre procurei, porque é da minha natureza, dar a feição mais democrática
possível à conduta dos trabalhos. O Deputado Walter Pinheiro disse bem aqui que as
decisões não são monocráticas. Nunca tomei decisão monocrática. Sempre procurei
basear-me naquilo que é usual na Comissão, ou seja, que é praxe, que é consuetudinário,
como dizem os advogados, e no que diz o Regimento. É assim que trabalhamos.

Em virtude disso, cheguei à conclusão de que haveria dificuldade muito grande de
aprovar o Orçamento para 2006. Chegamos ao final de março, o que corresponde ao final
do primeiro trimestre. Problemas sérios terão de ser enfrentados, gostemos ou não.
Considero-me neutro nesse aspecto. Gostemos ou não, prejudicamos a sociedade, os
Estados, os Municípios, os funcionários e o próprio Governo. Por quê? Porque se o
dinheiro não chegar no dia certo, fará falta a todos nós. Isso tem causado sérios
problemas ao País e, mais do que isso, tem-nos desgastado bastante perante a opinião
pública. Parece que não trabalhamos, parece que não queremos aprovar o Orçamento.
Dá-se a impressão de que ao não aprovar o Orçamento, defendemos outros interesses, e
não é nada disso.

Nunca se fez esforço tão grande para juntar recursos e cumprir, como foi dito pelo
Deputado Walter Pinheiro, do partido do Governo, o Orçamento, que aqui chegou, no
Congresso, com muitas falhas.

O Deputado Carlito Merss e todos os Parlamentares da Comissão procuraram,
com esforço e dedicação, depois de horas e mais horas, remendar o orçamento até
chegarem a um resultado que parecia satisfazer a todos. Esse “parecia satisfazer a todos”
foi consubstanciado exatamente em um documento aprovado pela Comissão. Não foi um
acordo como se faz na Presidência, depois de muitas discussões, mas um acordo escrito e
assinado por todas as Lideranças — inclusive fiz questão assiná-lo.

Há pouco foi levantada uma questão de ordem pelo Deputado Anivaldo Vale em
relação a destaques do Senador João Ribeiro e do Deputado Walter Pinheiro, que tratam
de mudanças no texto do relatório final, no Anexo do Relatório Geral. Devo dizer que os
anexos compõem o relatório. É verdade.

A questão de ordem, segundo os Regimentos da Câmara e do Senado, é
procedente. Sou da base do Governo até hoje, outros não mais, mas todos têm espírito de
justiça. Acredito que todos aqui sabem também que a decisão sobre a questão de ordem
tem procedência. Pode não ser conveniente para a aprovação do Orçamento, porque traz
problemas, mas politicamente... Posso até ter decidido errado, se considerarmos apenas
aspectos políticos, porém, racionalmente, e de acordo com o Regimento, a questão de
ordem é procedente.

Duvido que alguém tenha dúvidas sobre isso. Honestamente, não há dúvidas. Há
discussões de interesse natural, alegações legítimas de cunho partidário, de apoio ou não
ao Governo. É legítimo e política é isso. Além disso, sempre defendi o ponto de vista de
que o Governo deve fazer tudo para se beneficiar. Tudo o que for legítimo, para se
beneficiar, deve ser feito. Governo que não se defende e não procura continuar sendo



Governo não merece ser Governo. E Oposição que não luta para derrubar o Governo
também não merece ser Oposição. Ela tem esse direito. Por isso, deferi a questão de
ordem.

O Deputado Gilmar Machado tem-se mostrado ser o mais interessado em
encontrar saídas, o que é compreensível. Sou testemunha disso. Mais compreensivo só o
coitado do Relator, Deputado Carlito Merss, que tem sofrido uma pressão terrível, mas,
mesmo assim, tem procurado encontrar soluções. Diz, no seu recurso, o Deputado Gilmar
Machado:

“Recorro da decisão de V.Exa., nos termos do inciso
XXI do art. 57 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, subsidiando o Regimento Comum, para que
prevaleça decisão deste Plenário em votar separadamente os
Destaques nºs 927 e 931, de autoria do Deputado Walter
Pinheiro e do Senador João Ribeiro, respectivamente,
apresentados ao PL nº 40, de 2005”.

Este é o requerimento do Deputado Gilmar Machado.
Fui Governador 3 vezes e nunca fui acusado de ser ditador. Sempre fui

compreensivo, sempre respeitei a Oposição. Nunca obriguei Deputado a votar comigo ou a
vir para o meu lado. Nunca cerceei a imprensa de me criticar.

Desculpem-me estar falando nisso, mas o faço apenas para mostrar aqui que a
minha intenção não é beneficiar A ou B. Quero aprovar o Orçamento, mesmo porque
tenho somente até terça-feira para ficar aqui. Terça-feira, saio da Comissão, quer haja
eleição, quer não haja. A única coisa que poderia fazer com que eu ficasse seria a
aprovação do Orçamento. Já comuniquei a minha decisão ao Presidente do Congresso.
Ministros do Governo perguntaram-me se era verdade. Saio terça-feira, porque não vou
compactuar mais com o que está acontecendo. Mas confesso que gostaria de deixar o
trabalho aqui concluído. Nunca deixei de concluir um trabalho, sempre procurei honrar
meu trabalho.

Qualquer decisão que seja tomada nesta Comissão, vou encaminhá-la à Comissão
de Constituição e Justiça, para convalidação. No entanto, para não ser acusado de
ditador, de monocrático, vou submeter ao Plenário da Comissão a minha decisão. Se a
Comissão achar que estou certo, muito bem; se achar que estou errado, muito bem
também. Qualquer que seja a decisão da Comissão, quero que nela esteja expressa a
autorização para eu recorrer dessa decisão à Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara dos Deputados.

Com a palavra o Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, entendo a sua posição.

Aliás, é a que V.Exa. sempre tomou aqui, democraticamente.
Mas, neste momento, enfrentamos, até pela sua exposição anterior, uma questão

regimental juridicamente consolidada. Como sabemos que a intenção do Governo é
derrotar a sua decisão, isto é, aprovar os destaques do Deputado Walter Pinheiro e o do
Senador João Ribeiro e retirar os 900 milhões de reais da Lei Kandir, rompendo o acordo
feito aqui, corremos ainda o risco de ver submetido um recurso ao Judiciário para alterar
essa decisão, que não se sustentará.

Por isso, quero fazer um apelo. Discutimos aqui um orçamento impositivo. Há
emenda constitucional falando em orçamento impositivo, mas ainda não conseguimos
aprová-lo. A peça orçamentária continua sendo autorizativa. O Governo executa ou não
aquilo que está no Orçamento. O Governo só não pode executar o que não está no
Orçamento; mas, estando no orçamento, pode executar ou não.

Quero fazer um apelo incisivo ao Deputado João Leão e ao Senador Fernando
Bezerra, porque não se sustentará, nos tribunais, uma decisão que aprove esses
destaques, sobejamente considerados irregulares pelo Regimento Interno e por outros
instrumentos legais desta Casa.

Entendo a posição política do Governo. É verdade que o Governo tem pretensões
aqui de resolver problemas que não foram resolvidos na proposta orçamentária original.



Questão de ordem idêntica a essa feita sobre o destaque de minha autoria em
relação à situação do servidor público acabou retirando os recursos, porque eram
inconstitucionais. Lembro que temos um acordo e outros interesses a serem preservados
neste Orçamento.

Nós, Congresso Nacional, não nos devemos submeter ao vexame de aprovar aqui
uma peça orçamentária que não se sustentará nos tribunais, pois que movida por ação
anti-regimental e ilegal.

Faço este apelo, Deputado Gilmar Machado, porque o Congresso Nacional, desde o
início da convocação extraordinária, tem sofrido muito devido a uma série de decisões
tomadas — decisões erradas — pelos nossos Presidentes. Agora, a decisão deverá ser
tomada pela maioria dos nossos colegas.

Se alguém recorrer ao Judiciário, alegando irregularidades e solicitando alterações
na peça orçamentária aprovada aqui, vamos de novo passar um grande vexame aos olhos
da opinião pública, Sr. Presidente, além dos muitos por que já passamos.

A questão política não pode superar a questão legal. Ontem, passamos a vergonha
de aprovar aqui a queda da verticalização e o Supremo alterar nossa decisão.

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

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados...
(Tumulto no plenário.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço silêncio, assim os

oradores falariam menos e todos ouviriam mais. Democraticamente, vamos deixar todos
falarem. Esta é a melhor forma de se chegar a um consenso.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, está havendo uma
repetição de oradores que falam sobre o mesmo tema 4 ou 5 vezes cada um.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Inclusive V.Exa. (Risos.)
Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que me

assegure a palavra.
Tenho acompanhado com muita atenção a fala de cada um nesta reunião. Vejo a

busca de motivação para derrubar uma decisão de V.Exa. por parte da base do Governo
de forma extremamente lamentável.

Descumprir um acordo verbal é feio; descumprir um acordo em grupo é mais feio
ainda; agora, descumprir acordo assinado é horrível. É mais um exemplo muito ruim que
estamos dando para a sociedade brasileira. O que está acontecendo hoje nesta Comissão
nunca mais deve acontecer no Brasil que queremos para os nossos filhos e netos.

Fiquei aqui quieto ouvindo os colegas, mas estou sabendo de tudo, porque, nos
corredores, falavam que iriam passar um rolo compressor em cima de nós, e eu achava
até que era natural. Porém, não posso conceber, porque isso me agride, que se passe um
rolo compressor em cima de uma decisão do Presidente da Comissão. Isso eu não quero
deixar para os meus filhos, para os meus amigos.

V.Exa. acaba de anunciar que, no dia 30, deixará a Comissão. Certamente, não
votaremos o Orçamento até o dia 30, porque teremos de discutir os destaques e o
Orçamento permanecerá sem ser votado. Gostaria de votar o Orçamento em 10 minutos e
que fossem cumpridos o acordo e a palavra.

Sr. Presidente, V.Exa. está fazendo isso porque se sente envergonhado diante de
uma situação que nunca experimentou. Mas V.Exa. pode estar certo: junto com V.Exa.,
saio da coordenação da bancada do PSDB e da Comissão do Orçamento, porque tenho
vergonha do que vem sendo feito aqui, não desse rolo compressor em cima de mim, o que
seria até natural; é motivo de vergonha, sim, passar por cima de uma decisão do
Presidente estribada no Regimento Interno do Senado Federal. Tenho que ter vergonha
disso.

Não sei a que interesse isso está servindo ou quem paroquialmente irá beneficiar-
se. Não sei o que vai acontecer lá na frente, mas me recuso a participar disso.



Caso queiram votar o Orçamento, vamos votá-lo agora. Se deixarmos para até
terça-feira, tenho certeza de que não votaremos. Não aceito que passem um rolo
compressor em cima de uma decisão de V.Exa. A pressão que V.Exa. vem experimentando
me deixa perplexo. V.Exa. tem de sustentar sua decisão, e quem quiser que recorra à
Comissão de Justiça ou ao Plenário do Congresso Nacional. Este é o procedimento.
Vamos trabalhar no campo da legalidade, no campo regimental. É para isso que existem
os regimentos. Há, inclusive, a soberania de um Regimento sobre o outro.

Temos que dar satisfação à sociedade. Não nos podem culpar de não querermos
votar o Orçamento. Até V.Exa. está sendo atropelado. Mantenha a decisão e a envie à
Comissão de Constituição e Justiça. V.Exa. terá o seu nome na história como um homem
de respeito.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação o recurso do

Deputado Gilmar Machado contra decisão do Presidente em questão de ordem levantada
pelo Plenário.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação na Câmara dos Deputados.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Peço verificação, Sr. Presidente.   
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Verificação conjunta.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Cada um de nós vai colocar a impressão

digital nessa decisão para o Brasil saber: verificação.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Verificação em conjunto, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO - Sr. Presidente, V.Exa. ainda não

informou como é que se vota. Ainda não houve manifestação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vou colocar em votação.

Quando eu proclamar o resultado, V.Exas. poderão pedir verificação.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Eu sou contra. Todo mundo está contra.

Peço verificação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Aprovado, contra os votos dos

Deputados...
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Peço verificação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - ... Laura Carneiro, Pauderney

Avelino, Gilmar Machado, Julio Semeghini, Anivaldo Vale, Darcísio Perondi, Ricardo
Barros...

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Vai haver chamada nominal, Sr.
Presidente?

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Temos que colocar a impressão digital para
enviar para os Municípios deles.

(Não identificado) - Verificação em conjunto com o PTB.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - ... Sérgio Miranda.
Vamos ao apoiamento, Deputado.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Não entendi, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Apoiamento.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Já informei. Apoiamento, todos. São os

mesmos que apóiam.
(Não identificado) - Verificação conjunta, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Quem apóia a verificação levanta o braço.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Laura Carneiro, Julio

Semeghini, Darcísio Perondi, Pauderney Avelino. Já temos o apoiamento.
O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Sr. Presidente, peço um esclarecimento a

V.Exa. Estamos votando a decisão de V.Exa. ou o encaminhamento? Ou vamos votar o
recurso do Deputado...



O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O recurso do Deputado
Gilmar Machado.

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Quem votar "sim" aprova o recurso do
Deputado Gilmar Machado?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Quem votar "sim" aprovará o
recurso; quem votar "não" o rejeitará.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço um esclarecimento.
Caso seja aprovado o destaque do Deputado Walter Pinheiro e o do Senador João Ribeiro,
os recursos retornarão automaticamente para aquelas emendas cortadas em 12,5%
linearmente ou haverá redistribuição pelo Relator? (Pausa.) Sr. Presidente, consulto se os
recursos voltarão às emendas de bancada igualmente, 12,5% para cada uma, do corte
que gerou os 900 milhões, ou se o Sr. Relator fará redistribuição desses recursos. É o que
pergunto. Se for aprovado o destaque, para onde vão os recursos?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos submeter essa questão
também ao Plenário.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ao Plenário, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Aliás, um momento, se for

suprimida, volta a situação do relatório.
O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGUINI - Isso, Presidente, é bom que fique bem

claro. Parabéns.
(Não identificado) - Então, recompõe tudo, de imediato, é isso?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não poderão ausentar-se os

Deputados Anivaldo Vale, Laura Carneiro, Darcísio Perondi, Julio Semeghini e Pauderney
Avelino, os apoiadores do pedido.

Peço ao Senador João Ribeiro para fazer a chamada dos Deputados.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, vou submeter à chamada dos

titulares.
Como votam os Deputados do Partido dos Trabalhadores?
Deputado Carlito Merss.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Estamos procedendo à

votação.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado Devanir Ribeiro. (Pausa.) Ausente.
Deputado Eduardo Valverde. (Pausa.) Ausente.
Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - "Sim".
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado João Grandão.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - “Sim”.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado José Pimentel.
O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - "Sim".
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado Leonardo Monteiro.
O SR. DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO - "Sim".
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado Nazareno Fonteles.
O SR. DEPUTADO NAZARENO FONTELES - "Sim".
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado Nelson Pellegrino. (Pausa.)
Deputado Paulo Rubem Santiago.
O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - "Sim".
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado Wasny de Roure.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - "Sim".
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputados do PMDB.
Deputado Benjamin Maranhão.
O SR. DEPUTADO BENJAMIN MARANHÃO - "Sim", Sr. Presidente.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado Hermes Parcianello. (Pausa.)

Ausente.
Deputado João Magalhães.



O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - "Sim".
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado José Priante. (Pausa.)
Deputado Luiz Bittencourt.
O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - "Sim".
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado Marcelo Castro.
O SR. DEPUTADO MARCELO CASTRO - "Sim".
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado Mauro Lopes.
O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - "Sim".
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado Pedro Chaves. (Pausa.)
Deputado Pedro Novais. (Pausa.)
Deputada Rose de Freitas.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - "Sim".
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado Zé Gerardo. (Pausa.) Ausente.
Deputados do Bloco PFL/PRONA.
Deputado Claudio Cajado. (Pausa.) Ausente.
Deputado Eduardo Sciarra. (Pausa.)
Deputado José Carlos Machado. (Pausa.) “Não”.
Deputado José Rocha. (Pausa.)
Deputado Júlio Cesar. (Pausa.)
Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - “Não”.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado Mussa Demes. (Pausa.)
Deputado Pauderney Avelino. (Pausa.)
PSDB:
Deputado Anivaldo Vale. (Pausa.)
Deputado Bismarck Maia. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - “Não”.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado Carlos Alberto Leréia. (Pausa.)
Deputado Gustavo Fruet. (Pausa.)
Deputado Narcio Rodrigues. (Pausa.)
Deputado Ronaldo Dimas. (Pausa.)
Deputado Silvio Torres. (Pausa.)
Deputados do PP:
Deputado Benedito de Lira.
O SR. DEPUTADO BENEDITO DE LIRA - Sr. Presidente, Benedito de Lira, “sim”.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado Francisco Dornelles. (Pausa.)
Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - “Sim”.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado Nárcio Reinaldo. (Pausa.)
Deputado Nelson Meurer.
O SR. DEPUTADO NELSON NEURER - “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado Roberto Balestra. (Pausa.)
Deputados do PTB:
Deputado Alex Canziani. (Pausa.)
Deputado Arnon Bezerra.
O SR. DEPUTADO ARNON BEZERRA - “Sim”.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado Jackson Barreto. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO JACKSON BARRETO - “Sim”.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado José Chaves. (Pausa.)
Deputado Josué Bengtson. (Pausa.)
Deputado Jovair Arantes.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - “Sim”.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputados do PL:
Deputado Amauri Gasques.
O SR. DEPUTADO AMAURI GASQUES - “Sim”.



O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado Humberto Michiles.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - “Sim”.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado Jaime Martins.
O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - “Sim”.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado José Carlos Araújo.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS ARAÚJO - “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado Miguel de Souza.
O SR. DEPUTADO MIGUEL DE SOUZA - “Sim”, Sr. Presidente.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado Milton Monti. (Pausa.)
Deputados do PPS, PSB e PDT:
Deputado Geraldo Resende.
O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - “Sim”.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado Rogério Teófilo. (Pausa.)
PSB:
Deputado Gonzaga Patriota. (Pausa.)
Deputado Iberê Ferreira. (Pausa.)
Deputado Júlio Cesar. (Pausa.)
PDT:
Deputado Álvaro Dias. (Pausa.) Ausente.
Deputado Manato. (Pausa.)
Algum Parlamentar titular deixou de votar? Deixamos de chamar algum nome?
O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presidente, sou efetivo e ainda

não votei.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Professor Luizinho.
O SR. DEPUTADO PROFESSOR LUIZINHO - “Sim”. Bancada do PT, “sim”.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Estou perguntando sobre os titulares. Agora

vamos para os suplentes.
Como vota o Deputado Júlio Cesar?
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Com o partido.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Agora vamos à chamada dos suplentes.

(Pausa.)
Três titulares do PT não votaram. Portanto, 3 suplentes têm direito a voto.
Primeiro, pela ordem, Deputado Vignatti.
O SR. DEPUTADO VIGNATTI - Voto com a orientação do partido, “sim”.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - “Sim”.
Deputada Neyde Aparecida. (Pausa.)
Deputado Walter Pinheiro.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - “Sim”.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado Nilson Mourão. (Pausa.) Não está?
Deputado Assis Miguel do Couto. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO ASSIS MIGUEL DO COUTO - “Sim”.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Quatro Srs. Deputados titulares do PMDB não

votaram. Portanto, 4 suplentes terão direito a voto.
Deputado Lupércio Ramos. (Pausa.)
Deputado Paulo Afonso. (Pausa.)
Deputado Átila Lins. (Pausa.)
Deputado Darcísio Perondi.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - “Não”.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado Marcelino Fraga. (Pausa.)
Algum suplente do PMDB está presente e não votou? Ainda está faltando um

suplente do PMDB para votar. Se alguém não tiver votado, poderá fazê-lo.
Deputado Marcelino Fraga. (Pausa.) Ausente.
Bloco PFL/PRONA:
Deixaram de votar 4 Srs. Parlamentares titulares.
Suplentes:



Deputado Luiz Carreira. (Pausa.) Ausente.
Deputado Lael Varella. (Pausa.)
Deputado Osório Adriano. (Pausa.)
Não há mais ninguém como suplente do PFL.
No PSDB deixaram de votar 5 Deputados titulares:
Deputado Ricardo Barros. (Pausa.)
Deputado Helenildo Ribeiro. (Pausa.)
Deputado Rafael Guerra. (Pausa.)
Deputado Domiciano Cabral. (Pausa.)
Deputado Léo Alcântara. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA - “Não”.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado Julio Semeghini. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - “Não”.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputados do PP. Três Srs. Deputados do PP

deixaram de votar:
Deputado Ricardo Barros. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - “Não”.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado João Tota. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO JOÃO TOTA - “Sim”.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado Leodegar Tiscoski. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO LEODEGAR TISCOSKI - “Sim”.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado Mário Negromonte. (Pausa.)
Não, já encerrou. Desculpe-me.
O SR. DEPUTADO MÁRIO NEGROMONTE - “Sim”.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Tem de assinar o livro, Deputado.
Deixaram de votar 3 Srs. Deputados titulares do PTB.
Deputado Josué Bengtson está presente? Vota “sim”? (Pausa.)
Portanto, só faltam 2.
Deputado Paes Landim. (Pausa.)
Deputado José Militão. (Pausa.)
Deputado Ricarte de Freitas. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO RICARTE DE FREITAS -“Sim”.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado Pedro Fernandes. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - “Sim”.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Um Deputado apenas do PL não votou. Vamos

aos suplentes.
Chamo novamente o Deputado Milton Monti, do PL, para ver se S.Exa. está

presente. (Pausa.)
Deputado Almir Sá. (Pausa.) Ausente.
Deputado Wellington Roberto. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - “Sim”.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado Colbert Martins. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - “Sim”.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Deputado Beto Albuquerque. (Pausa.)
Deputado Pastor Francisco Olímpio. (Pausa.)
Deputado Luiz Piauhylino. (Pausa.)
Deputado Dr. Rodolfo Pereira. (Pausa.)
Deputado Sérgio Miranda. (Pausa.)
Deputado Marcelo Ortiz. (Pausa.)
Vamos aos nomes, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está encerrada a votação.

Passaremos à apuração. (Pausa.)
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, vou proferir o resultado:

número de votantes, 49 Sras. e Srs. Deputados. Votaram “sim”, 39 Sras. e Srs.
Deputados; “não”, 10 Sras. e Srs. Deputados.



Portanto, foi aprovado o recurso na Câmara dos Deputados. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Aprovado o recurso do

Deputado Gilmar Machado, a Presidência recorre da aprovação à Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania.

Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, agradeço a todos o

entendimento. Feita essa votação, podemos examinar os Destaques nºs 927 e 931 e faço
um apelo a V.Exa.

Fizemos essa solicitação com o objetivo de votar esses 2 destaques e, a partir de
sua aprovação, termos como recompor o recurso, fazer um entendimento entre todos nós
da forma como será aplicado. Dessa forma, suspenderíamos a reunião, a fim de construir
o processo quanto à forma e o mecanismo. Sem votarmos os 2 destaques, não teremos
como elaborar o processo.

É o encaminhamento que formulo a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado Gilmar

Machado, já declaramos ao Plenário que o recurso volta à fonte de onde saiu. Não há
outra forma.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Mas ele tem de reapresentar...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não, é o relatório.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO  - Sr. Presidente, o que votamos até agora

foi apenas um recurso para que os 2 destaques pudessem ser examinados.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Sras. e Srs. Parlamentares,

nós aprovamos, primeiro, o relatório geral. E nesse relatório geral foram feitos cortes de
12,5% nas emendas de bancada, constantes no adendo.

Se o adendo cair, voltam as emendas.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, é isso que devemos

acertar. Só votamos a preliminar. Agora é que vamos discutir. Está autorizado agora
votarmos os 2 destaques. Votamos em globo e a partir daí é que iremos ver como ficará o
processo.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO  - Sr. Presidente, pelo PFL, sugiro a
V.Exa. que coloque em votação em globo os 2 destaques. E a partir disso já sabendo que a
posição regimental é: “aprovado o destaque, retoma 12,5% ao destino inicial”, que era o
relatório apresentado pelo nobre Relator, o corte linear, das emendas de bancada e das
emendas de comissão. Volta os 12,5%, e acabou.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Exatamente. Vamos votar
agora os destaques em globo. Quando chegarmos aos destaques, vamos chamar...

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, há requerimento para
votação em globo dos destaques?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Já foi aprovado antes.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Mas não foi votado. Não foi aprovada a

votação em globo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Foi aprovado, ressalvados os

destaques.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - A votação em globo não foi aprovada. Se

V.Exa. quiser submeter ao plenário, se concorda ou não com a aprovação em globo...
Depois disso votaremos, mas é preciso aprovar primeiro a votação em globo.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É isso que o Presidente está colocando
em votação.



O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos votar os destaques em
bloco, de acordo com o voto do Relator. Os Parlamentares que quiserem fazer os
destaques... Foi aquela relação que já fizemos aqui.

Votação em globo...
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, quero um esclarecimento de

V.Exa. até para subsidiar a minha postura diante da discussão a cada destaque, já que
fiz um destaque para votação em separado.

Há um grupo de destaques de nossa autoria.
Relator, quero a sua atenção, pois a pergunta que vou fazer a V.Exa. diz respeito a

procedimentos que serão adotados pelo Relator do Orçamento. Por isso é extremamente
importante. Quero apenas que V.Exa. confirme o meu entendimento.

Vamos votar o destaque “a” ou o destaque “b”? Os destaques assinados pelos
Deputados Walter Pinheiro e João Ribeiro retiram 900 milhões da Lei Kandir. Esses
recursos tiveram origem num corte linear efetuado pelo Relator, de 12,5%, representativo
de um acordo feito por todas as lideranças partidárias. Ao cair o destaque de 900 milhões,
retorna para onde saiu o dinheiro. Correto?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Correto.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Vamos votar, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, respeito muito V.Exa., respeito

muito suas decisões, tenho uma admiração muito grande pelo Deputado Anivaldo Vale,
mas infelizmente a proposição do Deputado Anivaldo Vale está incorreta, e vou provar o
que digo.

Quando foi feito o corte de 12,5% de todas as emendas, o total do corte ficou
resumido a 974 milhões de reais. Não foram 900 milhões de reais cortados. Foram
cortados 974 milhões de reais.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Retorna 974 milhões de reais.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Mas aprovamos os 74. Está aprovado. É fora de

questão, inclusive no destaque de V.Exa. O que acontece? Esses 900 milhões não podem
voltar para o corte das emendas. Esses 900 milhões têm de voltar para o banco do
Relator, para após...

(Não identificado) - O que é isso!?
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Isso é lógico, Sr. Presidente.
Eu pergunto a V.Exas.: onde o Relator vai arrumar 74 milhões, se o corte foi de

974, e não 900? Temos 900.
Pela lógica, esses 900 milhões de reais voltam ao banco do Relator, para depois, se

S.Exa. quiser, recompor os 900 milhões de reais, significando um corte não de 12,5%,
mas de 12,1%.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço aos Srs. Deputados que
ouçam a posição da Presidência.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, o meu tema é outro.
Desculpe-me.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Chegou a ser feito acordo,
assinado por todas as Lideranças, em fazer um corte de 12,5% nas emendas de bancada e
de comissões. Se a briga é porque houve esse corte nas emendas de bancada, é natural
que, desaparecendo a razão, o dinheiro volte para o lugar de onde foi retirado. Não que o
Relator desmereça consideração e respeito, mas a Comissão não pode lhe dar um cheque
em branco e fazer algo que amanhã causará confusão com todos.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, permita-me discordar de V.Exa.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, estou inscrita para falar.



Deputado João Leão, V.Exa. me perdoe, mas estou inscrita para falar.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, lembro que o corte dos 12,5% foi

de 974 milhões de reais. Ora, se só temos 900 milhões de reais, o Relator terá de fazer a
conta de quanto voltará para cada emenda dessas. Por isso, peço a V.Exa. que, com toda
sua mestria,  profira sua decisão ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, está claro
que o dinheiro voltará de onde saiu.

Concedo a palavra à nobre Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, retiro o requerimento

para votação em bloco dos 2 destaques que apresentei. Acabo de receber a informação de
que se votarmos os 2 destaques, não cairão os 900 milhões de reais, mas 1 bilhão e 800
milhões de reais. Cairão até os 900 milhões de reais destinados para o excesso de
arrecadação e os 900 milhões de reais que estão se discutindo para retornar à sua base, o
que não pode ser diferente.

Assim sendo, retiro o requerimento de votação em bloco. Teremos de votar um a
um. Cheguei à conclusão de que nem com o excesso de arrecadação será possível
beneficiar os Estados. É o fim, Sr. Presidente, do que construímos durante esses 4 meses
de trabalho.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, lembro aos colegas que

antes da votação do recurso do Deputado Gilmar Machado V.Exa. foi indagado se os
recursos voltariam para as emendas e a sua resposta foi afirmativa. Isso serviu para que
os Deputados decidissem se votariam a favor ou não do recurso.

Dessa forma, entendo a excepcional vontade de V.Exa. em votar o Orçamento, mas
creio que deva manter a sua palavra pelo menos em relação à maioria.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Será mantida.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - V.Exa. afirmou que os recursos

retornariam. Se há problema com os 74 milhões de reais, teremos de refazer as contas, e
se esse valor já foi aprovado para outras emendas, conforme aqui está sendo dito,
precisamos ser informados. Não podemos admitir que o Deputado João Leão diga que o
Relator redistribuirá os recursos a seu critério, porque estará afrontando a inteligência
dos nossos colegas.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a

preferência, tendo em vista que o duelo no plenário tem sido difícil.
V.Exa. ofereceu decisão bastante complicada a este Plenário.
O Relator disse que havia cometido muitas injustiças no relatório, entre elas, a

questão da agricultura, do TCU, do Ministério da Justiça, do salário mínimo e do servidor
público. Tudo isso foi mencionado, e trabalhamos nesse sentido. S.Exa. cortou 12,5% das
emendas de comissão e de bancada. Depois, não satisfeito, cortou mais 15%.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, desisto e acato a sábia decisão de

V.Exa.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Diante da manifestação do Deputado,

desisto. Não resta mais nada a dizer.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - A Deputada Laura Carneiro tinha retirado o

requerimento de votação em globo dos 2 destaques, mas desejo mantê-lo.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - A votação em globo já foi feita antes.



O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Muito bem, Sr. Presidente. Vamos
adiante.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Passaremos a votar
regimentalmente o objeto da discussão, os Destaques nºs 931 e 937.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Peço votação em separado do Destaque
nº 931.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação o Destaque nº
931.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, desejo saber do Sr.
Relator qual dos 900 milhões de reais o Destaque nº 931 cancela. Que recursos estão
sendo cancelados por esse destaque?

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. Presidente, se a dúvida é sobre o
Destaque nº 931, vota-se o outro destaque que tem acordo e depois volta-se a esse.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - O Destaque nº 931 cancela o Anexo I.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, proponho aos Líderes do

Governo e da Comissão que aprovemos o destaque referente ao corte de 12,5% e
rejeitemos o que se refere ao excesso de arrecadação. Desejo ouvir os Líderes de
Comissão.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, vamos votar os 2
destaques.

O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Sr. Presidente, votemos o que é de consenso
e, em seguida, o outro.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, o Relator não respondeu
o meu questionamento. A que cancelamento se refere o Destaque nº 931?

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Ao Anexo I.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Anexo I, corte das emendas.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Esse é o corte linear. Aprovado, então,

esse destaque, os recursos retornarão a suas respectivas emendas. É isso, Sr. Relator?
Sr. Presidente, o Sr. Relator está “econômico” ao falar ao microfone. Isso me

preocupa. Às vezes, V.Exa. tem sido instado a desfazer acordos. Desejo que o Relator se
manifeste sobre o retorno dos recursos às emendas.

O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Sr. Presidente, vamos votar o primeiro
requerimento e, em seguida, o outro. Após, discutiremos sobre a preocupação do
Deputado Ricardo Barros. Se não, demoraremos demais.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao nobre
Deputado Carlito Merss.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS -  Será reposto de acordo, inclusive, com os
critérios, levando em consideração os 74 milhões de reais que usaríamos para atender a
destaques. Temos de rediscutir completamente.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Não há como retornar os 12,5% para as
emendas, Sr. Relator?

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Linearmente, não existe pura e simples
transposição porque não fecha a conta.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Assim, podemos aprovar aqui um acordo
para o retorno de 11,5%, de modo que os 74 milhões de reais ficarão onde estão. Consulto
o Relator se é um retorno linear.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente...
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Nós não vamos admitir, aqui, que nos

levem na barriga. O senhor está sendo induzido ao erro, Sr. Presidente.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, o Deputado Ricardo

Barros...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Peço ao Plenário que faça

silêncio.



O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - O Presidente irá votar e depois o Relator
não cumprirá o que está sendo acordado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, questão de ordem.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, estou propondo que o

Relator concorde em retornar 11,5% para as emendas, na medida em que 1% de 74
milhões de reais já foram gastos ou aplicados em outras áreas. Logo, é justo que o retorno
do corte linear seja de 11,5%. Mas percebo que o Governo deseja que o Relator redistribua
esses valores a seu critério, e não conforme o que foi combinado nesta Comissão.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - O Governo nem está nesta Comissão.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, questão de ordem.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Esclarecido, não há

problema...
Em votação.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Não há problema o que, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O 371...
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Espere aí, Sr. Presidente. Questão de

ordem. Desejo encaminhar a votação pelo meu partido. Primeiro, esclareça-me o que está
sendo votado.

(Não identificado) - É o corte linear, agora. Mas S.Exa. não quer...
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - S.Exa. está perguntando, Sr.

Presidente, o que está sendo votado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Anivaldo Vale,

primeiro.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS  - Sr. Presidente, para orientar a

bancada...
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, desejo encaminhar. Estou

encaminhando no contexto de que os 974 milhões de reais não foram aprovados. Ao fazer
o corte, os 74 milhões de reais, que já haviam sido alocados nessa proposta, não é
atingido pelo Anexo II, pelo destaque. O destaque foi em cima dos 900 milhões de reais.
Se estamos trabalhando com 900 milhões de reais, não podemos votar — porque não
votou e está alocado.

O Relator faz uma conta — não sei até que ponto legítima — que dá reposição
geral de 11,5%. É isso o que vamos votar?

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Desejamos saber a posição do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É isso.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Temos de votar alguma coisa, Sr.

Presidente.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, questão de ordem.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Não vamos dificultar.
(Não identificado) - Vamos votar.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, por favor, peça ao Relator

que se manifeste.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, questão de ordem.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Estou achando estranho que isso não

possa, porque não foi aprovado, Presidente. Então, tinha de ser 2,5.
O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr. Presidente...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, pelo PFL.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Antes de dar a palavra à

Deputada Laura Carneiro, esclareço que quem tem de dizer de onde sairão os 74 milhões
de reais é o autor do destaque.

Com a palavra a Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, desejo apenas dizer o

seguinte, pelo PFL: na medida em que tínhamos um texto, no qual incluímos um adendo,



e se um destaque suprime esse adendo, o texto deve voltar exatamente como estava. Se
75 milhões de reais foram mexidos, problema do Sr. Relator. S.Exa. que dê jeito, porque é
o “destaqueiro”. É S.Exa. quem fez o destaque.

Por outro lado, Sr. Presidente, se o Relator quiser encontrar recurso, montará, no
novo relatório, a partir dos destaques separados, um banco. Senão, não há outra
possibilidade, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como foi dito, o Senador João
Ribeiro vai apresentar ao Relator de onde pode tirar o corte.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - E o Relator concordará ou

não.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Perfeito, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Desde que o Relator fale, tudo bem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) -  Em votação o Destaque nº

931, do Senador João Ribeiro, que pede supressão total do Anexo I: Critérios de
Cancelamento.

Com a palavra o Senador João Ribeiro.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, o destaque não pode ser

votado, porque S.Exa. está ausente. Retira.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Eu também sou subscritor, Sr.

Presidente.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Está ausente, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - No destaque, só quem pode

falar é o autor.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Então, retira, Presidente. Retirado.

Prejudicado, mais uma vez.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, como V.Exa. pode

conferir aí, o primeiro autor a assinar é o Deputado Walter Pinheiro.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE -  Prejudicado mais uma vez.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Não está prejudicado, nada. Calma.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, V.Exa. leu e chamou pelo

nome o autor. Nós queremos saber se ele está ou não presente.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - V.Exa. chamou o autor para dizer de

onde ia tirar o dinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O destaque não é do Senador

João Ribeiro. Houve um equívoco no requerimento do Deputado Gilmar Machado. O
destaque é do Deputado Walter Pinheiro.

Com a palavra o Sr. Deputado Walter Pinheiro.
O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr. Presidente, questão de ordem. Não

entendi: V.Exa. tinha chamado, antes, o destaque do Senador João Ribeiro. Agora, V.Exa.
 O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Ele não está presente. Está prejudicado.
O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Só queríamos entender por que V.Exa.

está chamando o Deputado Walter Pinheiro.
(Não identificado) - Foi um equívoco da Mesa.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Senador João Ribeiro... Julio Semeghini,

se quiser, V.Exa. pode levá-lo, de presente, para São Paulo.
(Não identificado) - Tem de pegar Deputado e Senador longe...
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Leve-o, de presente, para o Pará,

Anivaldo.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Não, meu amigo, ele está muito bem no

Tocantins. Lá, ele só tem um probleminha: é muito querido na nossa terra.
(Não identificado)  - Isto é porque São Paulo fica com 32% do dinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador João

Ribeiro.



 O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, antes de o Senador João
Ribeiro falar, só queria dizer que Deputado que destacar, mas estiver fora daqui, após
V.Exa. anunciar o nome dele, terá prejudicado o destaque. Senão, fica esse negócio de
Líder do Governo ficar correndo atrás para pegar Deputado e Senador. Está errado.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, eu saí para dar uma entrevista
à Rede Record, mas não há problema, eu dou entrevista daqui de dentro mesmo. Quando
eu tiver que ir ao banheiro, igualmente, alguém terá de dar um jeito. Porque não é
possível que, numa saída de 2 ou 3 minutos, alguém queira me criticar por isso.

Respeito muito o Deputado Anivaldo Vale e S.Exa. sabe disse. S.Exa. fez algumas
referências, na sua fala, anteriormente, que prefiro deixar do tamanho que está, porque
eu o respeito muito. Só espero que o Deputado me respeite também, para conservar nossa
amizade. S.Exa. e demais Parlamentares desta Comissão devem me respeitar, assim como
eu os respeito. Não devemos fazer ilação a respeito de ninguém, temos de respeitar a vida
e o mandato de cada um. Cada um faz do seu mandato o que bem quiser. Portanto, fui
eleito pelo povo. Se eu cometer qualquer erro, quem me julgará é o povo. Não aceito
julgamento de ninguém nesta Comissão. Não sou mais nem menos que ninguém nesta
Comissão.

A respeito do destaque, Sr. Presidente, sou a favor do meu destaque. A minha
defesa é essa.  Era isso, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não. V.Exa. tem de dizer de
onde sairão os 74 milhões de reais.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - S.Exa. não apontou a fonte, Sr. Presidente.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, espero, porque sei que o

Relator tem todas as condições técnicas e capacidade de encontrar de onde deve retirar.
Estou tratando, Sr. Presidente, dos 900 milhões de reais. Pedi o cancelamento de 900
milhões de reais, não de 974 milhões de reais. Portanto, não sou eu quem vai dizer de
onde ele vai tirar 74 milhões de reais. Até porque...

 O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pela exposição de V.Exa.,
agora o Relator terá de dizer de onde virá?

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Excesso de arrecadação, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr. Presidente, estávamos aguardando

esta questão de ordem. Esperávamos, na verdade, que o autor, Senador João Ribeiro,
fosse apresentar de onde tiraria os 74 milhões de reais. Agora S.Exa. está dizendo que
espera que o Relator faça isso. Entendemos que isso desequilibra, na verdade, o destaque.
Esperávamos que apontasse as fontes de onde tiraria os recursos, mas não o fez.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Julio Semeghini, se
o Relator disser de onde virá o dinheiro, não há problema.

Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, pela ordem. Se o Relator,

porventura, apontar o excesso de arrecadação, não pode; se puder, tem de tirar tudo, ou
seja, os 974 milhões de reais, não os 74 milhões de reais.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - V.Exa. está me sugerindo tirar os 974
milhões de reais de excesso de arrecadação? (Pausa.) Concordo.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - S.Exa. disse que não pode.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Eu concordo. É uma saída.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - S.Exa. quem disse que não pode. Para se

tirar do excesso de arrecadação, tem de tirar os 974 milhões de reais. Eis o problema:
retirar 74 milhões de reais ou 974 milhões de reais. O destaque é de 974 milhões de reais.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Questão de ordem, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, independentemente de nossas posições, temos um impasse: não é

possível — acabei de consultar a chefia da Consultoria Legislativa do Orçamento — votar
o destaque, salvo se o autor, Senador João Ribeiro, e o Relator, Deputado Carlito Merss,
informarem à Comissão de onde sairão os 74 milhões de reais. Só depois dessa
informação será possível votar o destaque, sob pena de votarmos um destaque que não



poderá ser cumprido. Portanto, nós o apelidaremos de “destaque capenga”, ou seja,
impossível de votação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Estamos exatamente
procurando essa resposta.

Com a palavra o nobre Relator.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Só vou falar uma vez. Pode ser?
Quais são as possibilidades: Lei Kandir, fomento e rever destaques.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu sugiro transposição.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Isso, o PFL da Bahia. Eu sou a favor de 12

milhões de reais para a água no Nordeste.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Só o Relator pode falar.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Relator, Deputado Carlito Merss, tire

do FUNDEB, que ainda não foi aprovado.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Tire dos 3 bilhões e 400 milhões reais

da Lei Kandir, para a qual foi destinada bastante dinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Pedro Novais.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, tanto o destaque do Senador

João Ribeiro quanto o do Deputado Walter Pinheiro, e outro, não inclui de onde virão os
74 milhões de reais. É lógico que, atendido o destaque, anulado, portanto, o que está no
Anexo I, esses 900 milhões de reais voltarão para repor as emendas. Mas eles não serão
suficientes, porque foram retirados 974 milhões de reais das emendas. Então, voltarão
apenas 900 milhões de reais. Estamos diante de situação de fato, e não há solução para
ela, a não ser que haja compreensão. Por quê? Porque o Relator não pode mais dar
nenhum corte linear no relatório que já está aprovado. Imagino que S.Exa. não tenha
outros recursos de onde tirar. Portanto, existe uma razão, de fato, para a qual precisamos
encontrar uma solução. E me ocorre a seguinte sugestão: para repor os 12,5% não
precisamos do Relator. A aprovação do destaque, implicitamente, aprova a volta dos
12,5%. Mas como não existem 12,5%, precisamos definir quanto será destinado para
essas emendas. Aí entra a minha solução. Sugiro, como foi aqui dito, que se recoloquem
nas emendas 11% ou 11,5%, por exemplo, e fique o Relator com 1% para repor aqueles
74 milhões de reais e o restante utilizar no atendimento de outro destaque.

Essa a sugestão que faço. Não me parece existir outra lógica para resolver o
assunto.

O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Sr. Presidente, parece-me a posição das mais
sensatas.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, 11,5% lineares é ótima
solução.

O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Senador Sibá Machado.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Sr. Presidente, estamos diante desse

impasse, e a posição do Deputado Pedro Novais me parece uma das mais sensatas,
porque não faremos milagre, inventar dinheiro de onde não existe. Ao se fazer esse corte,
distribui-se 900 milhões de reais, e não há 974 milhões de reais. Se não pode dar 12,5%,
dá-se 11,5%, e está resolvido o problema. Não é a melhor forma, mas a mais possível de
ser executada.

O SR. DEPUTADO WELLINGTON FAGUNDES - Sr. Presidente, o maior volume
dos recursos são emendas de comissão. Não é perfeitamente possível o Relator fazer esse
corte, ou seja, a reposição dos 74 milhões de reais, cortando, posteriormente, apenas nas
emendas de Comissão, com um acordo?

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Isso é brincadeira, Sr. Presidente?
O SR. DEPUTADO WELLINGTON FAGUNDES - Dessa forma, não se mexe em

emenda de Estado, nem com interesse individual. Seria muito mais fácil do que entrar
num acordo, Sr. Presidente. Na emenda de comissão, o volume de recurso não é nada
considerável. E 74 milhões de reais é valor perfeitamente possível.



O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Quando da votação de cada destaque
vou querer saber de onde vem o dinheiro.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

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

condição de Presidente da Comissão, que faça um apelo para o Deputado Carlito Merss.
Peço a atenção do Relator...

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Deputado Carlito Merss, Deputada Laura

Carneiro, só um minuto, a discussão está aqui no plenário.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON FAGUNDES - Sr. Presidente, desejo a análise da

nossa sugestão.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço ao Relator que faça

a reposição linear de 11,5%. Antes da votação do recurso do Deputado Gilmar Machado,
pedimos a palavra do Presidente de que os recursos retornariam às emendas, e o
Presidente respondeu afirmativamente.

Assim sendo, Sr. Presidente, peço a V.Exa. que solicite ao Relator que concorde
com essa solução. A essa altura do campeonato, o Governo não colocará mais dinheiro
aqui, menos ali, porque, na próxima semana, não terá acordo para votarmos. Não é
possível o Governo pensar que atendendo mais a uns e menos a outros, o Orçamento
passará nesta Comissão.

Apelo a V.Exa. para que faça esse pedido. Afinal de contas, foi a sua palavra que
orientou muitos Parlamentares a votarem a favor do recurso. Foi a sua palavra que
garantiu que os recursos voltariam igualmente para as emendas de comissões e
bancadas.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, desejo dar uma

sugestão. Sei que ela será muito ruim para 4 Estados, e sei que eles não concordariam,
mas me sinto na obrigação de falar. Para a transposição do Rio São Francisco, veio no
projeto o valor de 800 milhões de reais, uma fortuna, mas esse dinheiro se reduziu, e hoje
restaram 480 milhões de reais para a transposição.

Já estamos no final de março, início de abril. Uma licitação para a transposição
demora, minimamente, 3, 4, 5 meses. Consideremos que o Governo seja muito rápido e
consiga fazê-la. Não existe possibilidade de gastar 480 milhões de reais ainda este ano,
em face da legislação eleitoral.

Sr. Presidente, nada contra a transposição. Não sou daquela região, sou do Estado
do Rio de Janeiro, mas faço essa sugestão. Sei que o Relator não se sentiria feliz com
minha sugestão, mas é o único lugar no Orçamento, salvo se fôssemos tirar da despesa,
que temos certeza de que não será gasto. Quem tinha disponível 800 milhões de reais,
mas hoje dispõe de apenas 480 milhões de reais e ainda tirar 74 milhões de reais, não
mudará nada e resolverá o problema da Comissão.

Essa a minha sugestão para que possamos avançar. Sei que será difícil para
muitos. Sinto-me até envergonhada, porque o Senador Fernando Bezerra é o autor do
projeto e o maior defensor e a maior liderança da transposição, mas neste momento
estamos diante de um impasse, e o impasse tem de ser resolvido.

Senti-me, portanto, na obrigação de fazer a sugestão. Não se inviabiliza o projeto
da transposição este ano e, ao mesmo tempo, resolve-se a questão da Comissão.

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

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, na verdade, no relatório
do Relator há mais de 74 milhões de reais. Os 74 milhões de reais que utilizou a mais,
S.Exa. os colocou nos destaques que nos foram apresentados. Sugiro ao Relator que



reveja todos os destaques que apresentou. Com isso, teremos os recursos e não
precisaremos mexer em nada de Comissão. Essa é a minha sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Essa foi a melhor sugestão até agora. Creio

que é possível acatá-la.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Relator aceita a sugestão.
Em votação o Destaque nº 931, com o aproveitamento da sugestão do Deputado

Gilmar Machado, aceita pelo Relator. Estavam sobrando 74 milhões de reais para o
atendimento de destaques. S.Exa. apenas reverá esses destaques e, ademais, voltará...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, já aprovamos os

destaques parcialmente. Não pode voltar o dinheiro! Aprovamos ou não os destaques?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não.
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio. Com a palavra o

Deputado Julio Semeghini.
O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Não há oposição de nossa parte à palavra

do Deputado Gilmar Machado, apenas queremos que seja esclarecido se é possível,
porque algumas pessoas já desejam recorrer da recente decisão do recurso dos destaques.

Aqui está estabelecido que os destaques que tenham como finalidade inclusão,
aumento ou recomposição de dotação orçamentária somente serão aprovados por esta
Comissão caso sejam previamente identificadas as origens dos recursos suficientes para o
seu atendimento.

O fato de definir o que será feito por corte é suficiente para entendermos que estão
previamente definidos os recursos? Se não estiverem, é preciso primeiro analisar se tem,
de onde sairão, para depois acatarmos esse destaque.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. tem razão na
observação, no entanto, o Deputado Carlito Merss, Relator do Orçamento, dispunha de
974 milhões; 900 milhões mais 74. Esses 74 S.Exa. utilizou para atender a destaques.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Acréscimos.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como caiu agora, S.Exa. vai

utilizar os 74 milhões para cobrir a falta existente.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, a relação — que foi

distribuída — dos destaques atendidos com acréscimos totaliza 135 milhões e não 74
milhões.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Consta aqui que os acréscimos são 135

milhões. O Relator precisa explicar o que vai acontecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos votar os dois

destaques, suspender a sessão para que o Relator possa resolver os problemas todos,
para finalmente aprovarmos o Orçamento.

Em votação na Câmara o Destaque nº 931.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado, contra os votos dos Deputados Ricardo Barros, Darcísio Perondi, Julio

Semeghini, Bismarck Maia, Anivaldo Vale, Laura Carneiro e Júlio Cesar.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado, contra o voto do Senador Flexa Ribeiro.
Destaque nº 927, de autoria do Deputado Walter Pinheiro, a quem concedo a

palavra.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, reafirmo a mesma

ponderação anteriormente feita, até porque, nesse caso, o Relator já observou o que diz
respeito às receitas, atendendo-as completamente nas alterações aqui propostas e



listadas por S.Exa., como o caso da FUNCEF, a transferência de Estados e Municípios, a
compensação da exportação.

Dessa forma, a receita se enquadra perfeitamente no corte, na medida em que
nesse particular tratava inclusive de excesso de arrecadação e, portanto, o Relator pode
fazer o ajuste para encontrar exatamente os 900 milhões e assim atender ao nosso
destaque.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em discussão.
O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr. Presidente, peço a palavra para

discutir o posicionamento do Relator.
Deputado Walter Pinheiro, V.Exa. defendeu de forma brilhante o seu recurso a

respeitos desses destaques e foi atendido. Agora, temos um acordo assinado pelo
Presidente, Senador Gilberto Mestrinho, pelos Deputados Gilmar Machado, João Leão,
Wasny de Roure, Jovair Arantes, pela Deputada Rose de Freitas, enfim, por todos aqueles
que estão hoje aqui brigando.

Quando aqui debatemos se iríamos ou não recompor 900 milhões cortados de
emendas — e essa não era nossa intenção inicial —, nós o fizemos com dor no coração,
porque não tínhamos intenção alguma de tirar da Comissão de Ciência e Tecnologia, da
Comissão de Agricultura. Lutamos para tentar chegar a outra solução, mas não foi
possível. Agora iremos votar um destaque que retira mais 900 milhões desse acordo,
assinado por todos nós, que está dito quando houver excesso de arrecadação.

Lembro bem, estamos recompondo 4 bilhões e 200, exatamente o que foi pago o
ano passado. Não há um centavo a mais e o Orçamento prevê aumento de 4,5% do PIB.
Ou seja, já estamos dando prejuízo não só aos Estados, como também aos Municípios
nesse percentual.

O destaque de V.Exa., Deputado Walter Pinheiro, tira recursos do nosso acordo —
conseguido com muita luta —, inclusive do seu Estado, a Bahia, para segurarmos os
recursos provenientes do excesso de arrecadação. A nosso ver, isso não é necessário,
perde a necessidade o seu destaque, uma vez que irá tirar do nosso acordo mais 900
milhões previstos no Anexo II para serem pagos no excesso da arrecadação.

Volto a insistir, que tenhamos certa coerência, quando formos explicar por que
não cumprimos o acordo — havia motivo justo, havia a necessidade de recompor as
emendas de bancada, as emendas também aqui dos Estados e das Comissões. Mas, tirar
900 milhões descumpre o acordo que todos assinamos e isso não faz sentido.

Apelo, portanto, aos Parlamentares a fim de que votemos contra o destaque e, se
possível, que o Deputado Walter Pinheiro o retire, já que não vemos mais sua
necessidade, uma vez que já estão previstos na reserva o excesso.

Se o Relator precisar de mais 50, 60, 70 milhões, que o faça da previsão de
aumento. Basta buscar na fonte, em que está previsto o aumento de receita. Não é
necessário desfazermos mais um pedaço desse acordo. Não entendo por que estamos
insistindo em votar e aprovar esse destaque.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Por equívoco, concedi a
palavra ao Deputado Julio Semeghini, quando, na votação de destaques, só se manifesta
o autor.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS  - E o Relator tem de dar o parecer, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - E o Relator faz a contestação
ou concordância.

Concedo, portanto, a palavra ao Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Na verdade, acatamos e concordamos com

o destaque do Deputado Walter Pinheiro, inclusive no sentido de rever todo o processo de
legislação, favorecimento e valorização da exportação.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Não conseguimos entender, nobre
Relator. Houve um problema com o som e, como estamos no fundo do plenário, não
conseguimos ouvir nada.



O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Acatei o destaque do Deputado Walter
Pinheiro. Já fiz a justificativa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara dos
Deputados o Destaque nº 927, de autoria do Deputado Walter Pinheiro...

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Para encaminhar, Sr. Presidente, pelo
PSDB. Para orientar a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - ...que faz retornar 1 bilhão e
800 milhões para cumprir o acordo da Lei Kandir, segundo o autor.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, parece-me que S.Exa. está
retirando mais de 900 milhões. Não é isso? Não está escrito isso em lugar algum.

Sr. Presidente, o destaque diz respeito à votação de se retirar 900 milhões do
excesso de arrecadação para satisfazer a Lei Kandir.

O Relator acatou o destaque e estou sendo procurado pela Liderança do Governo,
que está dizendo que, em vez de se retirar 900 milhões, ele deseja colocar 1 bilhão e 800.
Desejo saber se isso está escrito em algum lugar, porque hoje já rasgamos a Constituição,
o Regimento Interno, já rasgamos o acordo escrito.

Como iremos fazer? É 1 bilhão e 800 ou 900 milhões? O que estamos votando, já
que desejo orientar a bancada do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como vota V.Exa.?
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE  -  Eu quero orientar a bancada. Como vota o

PSDB? O que estou votando: 900 milhões ou 1 bilhão e 800?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está em votação             1

bilhão e 800 pelo excesso de arrecadação.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Não é esse o destaque, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI  - O Relator tem de falar. Está silencioso.

Ele é quem sabe.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Já falei duas vezes.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É alínea “b”, 900 milhões, em

reserva específica de natureza financeira. É o Anexo II.
Em votação na Câmara.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - O PSDB encaminha a votação contrária,

orienta a bancada a votar contra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara dos

Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado, contra os votos dos Deputados Ricardo Barros, Bismarck Maia, Julio

Semeghini e Anivaldo Vale.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado contra o voto do Senador Flexa Ribeiro.
Antes de suspender os trabalhos, convoco outra reunião para terça-feira, às

10h30min.
A reunião está suspensa.
(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) – Declaro reiniciada a 1ª
reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação de matérias constantes das
Pautas nºs 1, 2, 3 e 4 de 2006.

Não havendo quorum em plenário e em face dos acontecimentos de ontem, a
sessão fica suspensa e adiada para, amanhã, às 19h.

Declaro suspensa a reunião.



O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro reiniciada a 1ª
reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação de matérias constantes das
Pautas nºs 1, 2, 3 e 4.

Há expediente, do qual peço ao Deputado Ronaldo Dimas que faça a leitura.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Leitura do expediente.
I - Correspondência interna recebida:
Expediente do Deputado Osvaldo Coelho, pleiteando a implantação do campus da

UNIVASF.
Expediente encaminhando justificativas de falta às reuniões da Comissão: Ofício

nº 15, de 22 de março, do Deputado Rafael Guerra — ausência em 23 e 24 de março.
Expediente encaminhado pelo Presidente do Senado, Senador Renan Calheiros,

informando o prazo para abertura de recurso de 5 dias úteis, a partir de 18 de janeiro de
2006, sobre o seguinte projeto de decreto legislativo — Ofício nº 107, de 27 de março de
2006 —, Projeto de Decreto Legislativo nº 5/2006, do Congresso Nacional, referente ao
Parecer nº 11, de 2006-CN, relativo ao Aviso nº 02, de 2006, obras de duplicação da BR-
230, no Estado da Paraíba, entre João Pessoa e Campina Grande.

Item 2 - Correspondência externa recebida:
Expediente de 16 de janeiro, do Diretor-Presidente da ELETRONORTE,

encaminhando, para conhecimento dos Parlamentares, cópia do trabalho Cenários do
Mercado de Energia Elétrica para a Amazônia.

Expedientes encaminhados via e-mail por cidadãos brasileiros, manifestando
indignação pela não aprovação do projeto de lei orçamentária para 2006 — Sr. Alan Gueli,
do Rio de Janeiro, Sr. Nielsen, Sr. Glauco Carlos, em nome dos servidores da FUNASA,
Sr. Alvir Júnior, Sra. Teresinha Ribeiro Alvin, Sr. Márcio Naka e Sr. Alan.

Avisos encaminhados pelo Vice-Presidente em exercício da Presidência do Tribunal
de Contas da União, Ministro Walton Alencar Rodrigues: Aviso SGS, de 22 de março de
2006; Aviso nº 324, de 2006; Acórdão nº 341, também de 2006 — obras de modernização
da Usina Hidrelétrica de Mascarenhas de Moraes, no Estado de Minas Gerais.

É esse o expediente, Sr. Presidente.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, quero apenas registrar

que a Deputada Kátia Abreu, embora não faça parte da Comissão, apresentou ao Relator
um requerimento de mudança de aplicação de suas emendas individuais, mudança de
GND. Vou ler ao microfone quais são as mudanças que a Deputada pede, como autora
das emendas: na Emenda 12090004, mudança da modalidade 30 para 40, de GND 3
para GND 4; na Emenda 12090006, da modalidade 30 para 40, de GND 3 para GND 4;
na emenda 12090008, da modalidade 30 para a modalidade 40; e na Emenda 12090012,
da modalidade 30 para 40.

Sr. Presidente, são as emendas individuais da Deputada, e portanto V.Exa. com
certeza acolherá esta questão de ordem. É preciso apenas que a assessoria técnica da
Comissão confirme isso no relatório final do Sr. Deputado Carlito Merss.

Obrigada, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Como o relatório final já foi

apresentado, a emenda terá de ser apresentada no plenário do Congresso, quando o
Relator dará...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não pode ser no plenário da Comissão,
se for apresentado requerimento ao Relator?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Agora não mais.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas as emendas são individuais, Sr.

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não estão destacadas?



A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não, não podem estar destacadas,
porque emenda individual não é destacada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Se não está destacada, já está
aprovada.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ninguém destacou emenda individual,
nem a Deputada Kátia Abreu, que apenas apresentou um requerimento ao Relator.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O melhor é encaminhar ao
Relator, que na errata que enviará ao Congresso fará a emenda.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O Relator já tem esse documento.
V.Exa. sugere que também em plenário a Deputada Kátia Abreu faça 4 destaques?

Vou ouvir da assessoria qual é o conselho de V.Exa.
Obrigada.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, a questão de ordem que

levanto diz respeito ao nosso entendimento, que consta das notas taquigráficas e que
quero deixar bem aclarado, para conduzir a votação na noite de hoje.

Antes de V.Exa. colocar em votação os destaques objeto daquela questão de ordem
que levantei e que foi deferida por V.Exa., antes de submeter ao Plenário a sua decisão,
que foi mudada pelo Plenário, V.Exa. registrou que iria submeter aquela decisão à
Comissão de Constituição e Justiça.

Peço a V.Exa., se merecer seus préstimos, que nos informe, primeiro, se ela foi
submetida à Comissão de Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, estamos
aguardando as notas taquigráficas, uma vez que todo recurso tem de ser acompanhado
por elas, e a Câmara não as enviou ainda. Temos o áudio, mas não as notas
taquigráficas. Tão logo cheguem, serão encaminhadas.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Esse é o primeiro ponto. O segundo é que
naquela noite, justamente ao serem aprovados os 2 destaques dos Deputados João
Ribeiro e Walter Pinheiro, retiraram-se R$ 900 milhões da Lei Kandir, dinheiro de Estados
e Municípios, do excesso de arrecadação. Retiraram-se R$ 900 milhões da Lei Kandir, que
eram objeto daquele corte linear feito pelo Relator, por meio de destaques, como fonte que
alimentava os recursos da Lei Kandir, inclusive o excesso de R$ 74 milhões.

Nosso entendimento, que ficou aclarado também naquela noite, é o de que, ao
serem aprovados os destaques, voltavam para as fontes, Comissões e bancadas, os R$
900 milhões, e os R$ 74 milhões perdiam seu sentido.

A par disso, Sr. Presidente, acho que é profundamente temeroso dar continuidade
a esta reunião, já que o Relator ainda não apresentou para nossa apreciação a forma
como tratou essa decisão no seu relatório, seja por destaque, seja por aprovação na
reconsideração do que foi aprovado, o que representou sobretudo uma quebra do acordo
assinado por V.Exa. e por todos os Líderes desta Comissão, o que levou V.Exa. a
submetê-lo à apreciação do Plenário, que decidiu contra o Regimento da Casa, rasgando-
o.

Diante disso, queremos, a partir da entrega do relatório e da decisão do Relator,
dentro do Regimento, 24 horas para apreciar as alterações feitas pelo Relator. Caso
contrário, não vejo nexo algum em discutir, se não há nada apresentado.

Obrigado.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, quero fazer uma

sugestão. Acompanhamos o PSDB na discussão anterior e perdemos. O interesse de todos
nós, especialmente da Oposição, é votar o Orçamento. Só existe uma chance: um grande
acordo, que só se dará se acordarmos a aprovação do destaque do PSDB, que coloca R$
1,8 bilhão da Lei Kandir no excesso de arrecadação, na aprovação do destaque específico



do Deputado Wasny de Roure, também um destaque de texto, especificamente sobre a
questão dos servidores. Em terceiro lugar, todos os Deputados presentes comprometer-se-
iam a retirar os destaques em separado. É a única possibilidade de votarmos esta noite o
Orçamento.

Agora, isso tudo só será possível se o Relator vier. Caso contrário, não votaremos
nada. Não faz sentido continuar a reunião sem o Relator.

A sugestão do PFL é votarmos um acordo geral e aprovarmos os 2 destaques, dos
Deputados Wasny de Roure e Anivaldo Vale. Todos nós retiraríamos os destaques. Não
existe outra possibilidade de um grande acordo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado
Wasny de Roure.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
País não agüenta mais, e os Parlamentares desta Comissão já estão por demais
desgastados.

Deputado Anivaldo Vale, já houve uma apreciação sobre essa matéria na semana
passada. Temos de nos debruçar nas votações em separado dos destaques, com a
presença do Relator, para ter de S.Exa. o entendimento sobre esses destaques.

Sr. Presidente, convivemos no Distrito Federal diuturnamente com a questão do
servidor público e dos assalariados que necessitam do reajuste do salário mínimo.
Portanto, há um conjunto de medidas, inclusive para as universidades. Estou sendo
informado por alguns Parlamentares de que várias universidades não dispõem mais de
recursos para custeio. Devemos ter um mínimo de responsabilidade. Não dá para achar
que a Nação não consegue verificar o cenário do Congresso Nacional. Parece que esse
cenário é apenas a CPI dos Correios. Não é verdade. O País inteiro pulsa e necessita desse
Orçamento.

Peço aos Parlamentares compreensão acerca do momento importante que
viveremos. Quero defender meus destaques, para os quais pedi votação em separado,
inclusive o dos servidores da Câmara e do Tribunal de Contas da União. Neste momento,
não temos alternativa a não ser enfrentar o debate e ir à votação. Não podemos protelar,
porque o Brasil não perdoará esta Casa se ela se omitir diante de uma das suas tarefas
mais importantes e relevantes, que é o Orçamento da União.

Faço um apelo aos colegas Parlamentares. Não podemos transformar esta
Comissão no que não é seu objetivo. Temos de apresentar as reivindicações, sejam de
bancada estadual, de bancada regional ou de Comissão, para fortalecer o interesse
público e colocá-lo acima dos nossos interesses menores. Mais do que Deputados do PT,
do PSDB ou do PFL, somos Deputados do povo brasileiro, e não podemos abrir mão disso.

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

Eduardo Valverde.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, nobres pares, o

Orçamento está emperrado nesta Casa por culpa exclusivamente nossa, e por duas
razões, companheira do Rio de Janeiro: em primeiro lugar, a Lei Kandir retirou dinheiro
de diversos programas, de bancadas, de Comissões. Vejam o que aconteceu com o pessoal
dos TRTs de todo o Brasil. Diversas Comissões tinham recursos para ações estruturantes,
mas foram cortados. Há também lobbies poderosíssimos, o que desiguala o processo de
distribuição justa do Orçamento público.

O que poderia sair desse Orçamento é um monstro de Frankenstein. Ou se ajusta
esse Orçamento com distribuição eqüitativa dos recursos públicos e o desenvolvimento
equilibrado da Nação, ou é melhor o País ficar sem Orçamento. Não é possível os Estados
mais ricos ficarem cada vez mais ricos e os Estados mais pobres cada vez mais pobres,
em face da pressão de peso diferenciado de bancadas.

Devemos ter bom senso, espírito republicano, e não corporativista ou regionalista.
Não se pode votar o Orçamento como está hoje. Ele é danoso aos interesses de boa parte
da população brasileira, porque é desequilibrado e atende muitas vezes a interesses de



agrupamentos mais poderosos, lobbies fortalecidos, e não se atém aos interesses
republicanos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra,
Deputado José Carlos Machado.

O SR. DEPUTADO JOSÉ CARLOS MACHADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, esta sessão, em vez de ser para votação, está transformando-se numa sessão
de apelos. Ouvi muitos apelos e prestei muita atenção ao que disse a coordenadora da
bancada do PFL. Se quisermos votar hoje o Orçamento, só há um caminho: um acordo
amplo, colocando R$ 1,8 bilhão da Lei Kandir no excesso de arrecadação. Resta o
destaque em separado do Deputado do Partido dos Trabalhadores, que atende aos
servidores públicos, que tem de ser aprovado. Deve-se também restaurar e devolver
aqueles cortes feitos, as emendas de Comissão e de bancada. Todos os Deputados que
requereram destaques para votação em separado devem retirá-los.

Sr. Presidente, sou autor de um destaque. Peço a V.Exa. que meu pedido, feito na
sessão anterior, de que o Destaque nº 3 fosse votado em separado seja desconsiderado.
Quero dar este exemplo, como contribuição.

Por onde viajo e por onde passo, perguntam-me: por que não se vota o
Orçamento?

Não quero fazer um mea-culpa, mas é imprescindível a presença do Relator nesta
sessão. O Relator é do Partido dos Trabalhadores, partido do Presidente da República. Se
o Presidente, se o Governo tem interesse em aprovar o Orçamento, a proposta da
Deputada Laura é factível. Com a presença do Relator poderemos avançar e ainda na
noite de hoje ver o Orçamento aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Quero informar que o Relator
já foi chamado e já deveria estar aqui.

Tem a palavra o Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, volto

a frisar que estamos fazendo um trabalho irresponsável de plantar no Orçamento da
União R$ 10,7 bilhões de emendas de Parlamentares. Acho que isso é um escândalo. Não
concordo com isso. Podem fazer o acordo que quiserem para repor R$ 1,8 bilhão da Lei
Kandir. Não me importa, porque isso não será pago mesmo, conforme já foi dito pelo
Governo.

Não posso concordar com o remanejamento, com, por exemplo, isso de pegar os
R$ 900 milhões e repô-los por meio de emendas de bancada e de Comissão, porque a
maior parte é emenda do tipo “rachadinha”. Pelo menos 30% das emendas de bancada e
de Comissão estão sendo tratadas como emendas individuais. São R$ 3 bilhões em
emendas individuais, e mais não sei quanto em emendas de Comissão e de bancada
tratadas também como individuais.

Não vou ficar fazendo discursos aqui, porque não adianta. Na verdade, cada um
trata a matéria da maneira como quer. Não vou perder meu tempo. O PFL sempre quis
aprovar o Orçamento, mas não conseguiu sequer cumprir um acordo de Líderes assinado
nesta Casa, inclusive com o Relator. Estou aqui há muito tempo, com o Deputado
Anivaldo, tentando agir da melhor forma, mas vemos que ninguém quer fazer isso. O que
se quer realmente é recompor os interesses de cada Estado, deixando dotações
orçamentárias que sequer serão utilizadas, garanto a V.Exa. No final do ano, quero ver se
a União executará pelo menos 30% ou 40% dessas emendas que estão sendo propostas
pelo Congresso Nacional.

Com isso não podemos concordar. Jamais se poderia fazer mais de 70% de
emendas parlamentares ao Orçamento de investimento, de cerca de R$ 14,7 bilhões, a
não ser que agora resolvamos fazer um Orçamento integral e o Executivo não envie mais
nada. O Congresso resolve fazer, não considera os R$ 14 bilhões, e incluímos os R$ 10
bilhões; alguém acha, de sã consciência, que o Governo liberará R$ 10,7 bilhões em
emendas para os Parlamentares? Evidentemente que isso só beneficia uma parte, que é a
base aliada do Governo, pois essa tem mais vantagem de retirar suas emendas nas



negociações com o Governo. Mas, mesmo assim, ainda sobrará dotação para, no final do
ano, o Governo fazer o que quiser.

Esse foi o caminho que se encontrou na Comissão. Buscamos o tempo todo,
durante a discussão, tentar minorar esse fato. Que as pessoas depois verifiquem cada
alocação reposta, se é correta, justa e legítima. Não podemos bater-nos contra a ampla
maioria. Estou discutindo isso com Anivaldo há muito tempo, mas não continuaremos
com essa discussão, porque é perda de tempo.

Façam os acordos que quiserem. O Governo deve fazer o que quiser, inclusive
deixar essas barbaridades acontecerem, como a quebra de sigilos bancários.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - As inscrições estão

encerradas.
Tem a palavra o Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, aguardarei a chegada do

Relator, porque não adianta discutirmos sem a presença dele.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Vamos encerrar a discussão sem a

distribuição do relatório? O Relator ainda não disse o que aprovou e o que não aprovou.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado, não estamos

discutindo ainda o relatório.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Na hora em que surgir o relatório aqui,

quero 24 horas para apreciá-lo, segundo o Regimento.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, meus questionamentos

referem-se a operações que o Relator queira produzir que não aquela de retornar aos
12,5%.

Sr. Presidente, Líder Gilmar Machado ou Líder Fernando Bezerra, há alterações
além do retorno dos 12,5%. Poderíamos avançar na discussão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Walter Pinheiro.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, creio que há pelo menos

um sentimento expresso por diversas Lideranças: todo o mundo quer votar o Orçamento.
Ficou evidente que há discordância devido à quantidade de destaques

apresentados por todos os Deputados de todos os partidos.
Deputado Luiz Carreira, concordo com V.Exa. Gostaria de dizer-lhe, por exemplo,

que o nosso destaque para a Universidade Federal da Bahia não é de “rachadinha”.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Concordo também. Eu disse que havia

exceções.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - A Comissão de Ciência e Tecnologia, da

qual participo, conjuntamente com o Deputado José Rocha, fez as suas 5 emendas de
caráter estruturante. Portanto, quero defender os meus destaques: quero mais dinheiro
para o CNPq, e isso não é “rachadinha”; quero mais dinheiro para o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, e isso também não é “rachadinha”. Não há
como, Deputado José Rocha. Trata-se de recursos para recompor iniciativas importantes
da pesquisa e da ciência neste País: o destaque para a Defensoria Pública, para o
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o destaque para atender ao FUNTEL.

Tais destaques, assim como aqueles dos servidores públicos do TCU, são
importantes, na minha opinião. Os destaques apresentados dessa forma não podem ser
jogados na lata de lixo, Deputado Luiz Carreira, como aqueles apresentados que atendem
a emendas individuais.

Fizemos pela bancada da Bahia, Deputado José Rocha, destaques de diversas
emendas. Fiz, por exemplo, da emenda do MDA, para atender a uma demanda de
compromisso estruturante do Estado firmado com V.Exa., que é o Coordenador, e na
minha presença. A referida demanda do Estado da Bahia abrange questões que envolvem
matadouros. Firmamos esse destaque na condição de bancada. Tais destaques não



atendem a esse ou àquele Município, nem a esse ou àquele Deputado. Nossos destaques
estão sintonizados com o que V.Exa. acabou de dizer.

Se essa é a expectativa e o desejo daqueles que apresentaram destaques,
Deputado José Carlos Machado, não podemos fazer só uma recomposição, atendendo
exclusivamente a um destaque. Concordo com V.Exa. quanto a reduzir o universo de
destaques, concentrá-los, recompor os R$ 900 milhões, permitir que o Relator, com a
diferença dos R$ 74 milhões, trabalhe numa recomposição autorizada pelo Plenário da
Comissão, portanto apresentada de público, com a participação de todos da Comissão,
inaugurando uma etapa diferenciada, e não aquela de fazer a partir do Comitê de Receitas
ou Comitê de Emendas, mas autorizada pelo Plenário, fazendo a recomposição daquilo
que os Deputados apresentarem como destaque.

Há uma série de destaques importantes que eu poderia enumerar aqui: Polícia
Rodoviária, ANATEL; também há destaques que recompõem serviços de saúde de
hospitais de alta complexidade, Deputado José Rocha, pelos quais temos clamado:
Hospital do Câncer, Hospital Sarah Kubitschek, Hospital Santa Isabel, Hospital Irmã
Dulce. Portanto, essas emendas não atenderão a desejos pessoais, mas a projetos
estruturantes.

Deputados José Rocha e Luiz Carreira, esses são erros que detectamos inclusive
na montagem, na elaboração desse relatório. Tanto é que fizemos isso com o salário
mínimo. Se é esse o esforço, concordo plenamente com V.Exa. Não se faria aqui a
recomposição do que seriam os R$ 900 milhões da Lei Kandir — fala-se em R$ 1,8 bilhão,
mas na prática são R$ 900 milhões. Os outros R$ 900 milhões estão em excesso de
arrecadação. Daríamos ao Relator a autorização para fazer isso nessa discussão, nessa
orientação, a partir dos destaques apresentados, portanto compondo o relatório,
entendendo essa demanda e buscando atender ao desejo de todos: aprovar o relatório,
para não ficar sobre os Deputados a responsabilidade de não haver relatório nem
Orçamento da União. (Palmas.) Essa é a orientação que devemos buscar.

Hoje eu conversava com o Deputado Pedro Novais exatamente sobre a
possibilidade de fazermos a recomposição mas entregarmos ao Relator a possibilidade de
ajustar esses desejos expressos em destaques. Se não fosse lícito fazer essa recomposição,
não deveria haver destaques a serem apresentados por Parlamentares.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, V.Exa. abriu a discussão

ou não?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Ainda não.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Pergunto a V.Exa. por que está

concedendo a palavra aos Parlamentares, já que a discussão não está aberta.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não há discussão, nobre

Deputado Claudio Cajado. Hoje votaremos os destaques. Quando há votação dos
destaques, apenas o autor do destaque e o Relator podem falar. Estamos agora numa
preliminar. Já que o Relator não está presente, estamos conversando, discutindo.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Então, a partir da presença do Relator,
agora S.Exa. dará o parecer sobre os destaques e em seguida os autores defenderão esses
destaques para procedermos à votação, é isso?

Sr. Presidente, vamos otimizar o nosso tempo dando a palavra ao Relator, para
que dê o parecer e possamos discutir os destaques e votar. Minha questão de ordem é
nesse sentido.

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

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Não acredito que esta será mais uma noite
em que se atropelará o Regimento. Se o Relator apresentar o parecer, temos 24 horas
para vermos o relatório, que não foi distribuído. Onde está o relatório com o parecer?



O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, se a alteração do Relator
for exclusivamente aquela autorizada na votação da Comissão, acho que podemos
avançar. Se a alteração que o Relator fez foi exclusivamente a devolução dos 12,5%, isso
já foi votado na discussão. Se fez mais alterações, temo que a questão de ordem do
Deputado Anivaldo Vale tenha respaldo regimental. Vamos ouvir o Relator.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra V.Exa.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, na reunião anterior

pronunciei-me sobre esse assunto, e vou repetir o que disse: quando aprovamos o
destaque retornando os R$ 900 milhões para repor os 12,5% cortados pelo Relator-Geral,
ficaram faltando R$ 74 milhões. Se retornarmos os R$ 900 milhões, ficarão faltando os
R$ 74 milhões; então, não reporemos os 12,5%.

Além disso, o Relator tem em mãos mais de mil destaques que não foram retirados
pelos Parlamentares e precisam ser atendidos parcial ou totalmente, dependendo do
arbítrio do Relator e posteriormente da aprovação da Comissão. Temos de definir uma
preliminar. Como o Relator reporá aquela quantia que retirou das emendas de
Parlamentares e como ficará com recursos para atender aos destaques? Já conversei com
o Relator-Geral sobre esse assunto e sugeri-lhe que preparasse uma proposta para,
preliminarmente, ser aprovada por esta Comissão. Em seguida, poderíamos apreciar,
discutir e aprovar os destaques. Sem essa preliminar, não podemos discutir os destaques
porque estamos num impasse.

Era esta a questão que queria levantar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao

Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, acho que o Relator tem de

apresentar o seu relatório, para termos conhecimento do que acolheu, e se o fez dentro do
acordo da Comissão ou se acolheu indicações outras que não as desta Comissão, para
nos pronunciarmos.

Concordo com o Deputado Anivaldo Vale que é necessário haver tempo para
analisar o relatório e participarmos da discussão.

Concordo também que as emendas de bancada que foram apresentadas, no caso
da Bahia, foram todas estruturantes. Não houve “rachadinhas”. As emendas foram para
as universidades estaduais e federais, para investimentos na área da saúde de média e
alta complexidade; na área da Ciência e Tecnologia, para a construção do Parque
Tecnológico de Salvador e a instalação de infocentros em todos os Municípios do Estado.
Portanto, as emendas visam à melhoria da estrutura do Estado.

Considerando esses aspectos, queremos saber quais os destaques acolhidos pelo
Relator, que não reuniu as bancadas, Sr. Presidente, para discutir os interesses dos
Estados. É o único relatório que sairá sem uma discussão aberta com as bancadas. Não
podemos admitir isso. Esse é o único Orçamento discutido em que o Relator não ouviu as
bancadas estaduais para discutir as prioridades daqueles que defendem os interesses dos
seus Estados. Por isso estamos nesse imbróglio até hoje. Quatro ou 5 pessoas se reúnem
para decidir o Orçamento da União. Isso não pode acontecer. Precisamos tomar
conhecimento da situação para nos pronunciar.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, na semana passada,
quando votamos, V.Exa. foi claro quando disse que os 12,5% retomavam seu local. Aliás,
foi uma questão de ordem levantada por mim e pelo Deputado Barros. V.Exa. acolheu a
questão de ordem e nos disse que retornariam os 12,5%. Logo depois, fiz outra questão de
ordem, que sugeria que saíssem da transposição os 74 milhões de reais. O Relator
respondeu ao Plenário e a mim que não havia problema e tiraria os 74 milhões de reais.
Não tiraria da transposição, mas daqueles destaques que teria acolhido. Então, retornaria
tudo à estaca inicial.

Quero deixar claro que isso foi decidido nesta Comissão. Qualquer alteração do
que foi dito na semana passada merece a publicação e a distribuição de avulsos para a
discussão. Isso foi votado na semana passada. Espero que seja mantido, sob pena de



violarmos o Regimento Interno da Casa. Tenho certeza de que V.Exa. não o fará. Foi
decisão de V.Exa. tanto a questão de 74 milhões de reais quanto a questão de 12,5%.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente. Vamos ouvir o Relator.
Estamos especulando sobre o possível relatório.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, estamos exaustivamente

discutindo. Não quero cercear a palavra de ninguém, mas peço a V.Exa. que, pelo amor
de Deus, conceda a palavra ao Relator, porque já conhecemos todas as questões.
Precisamos ouvir o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Todos queremos isso, mas
todos querem falar também.

Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, eu estava inscrito. Peço a

V.Exa. que, pela ordem, preserve a minha inscrição como o primeiro a discutir o relatório
do Deputado Carlito Merss.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. tem razão. Como
haverá discussão posterior, concederei, logo após a manifestação do Relator, a palavra a
V.Exa. O Relator estava sendo muito esperado.

Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,

todos estamos à exaustão. Nesses últimos 7 meses, procuramos, de todas as formas,
transformar a discussão do Orçamento numa discussão republicana. Tenho tentado,
sempre que falo, pedir aos Deputados e Senadores, principalmente desta Comissão, que
valorizem mais o nosso trabalho.

Diversos Deputados têm falado que consertamos muitas coisas que o Poder
Executivo não encaminhou. É verdade. No mínimo, 5 ou 6 itens pautamos aqui. Salário
mínimo, tabela, apesar de que foi aqui que começou a discussão. Depois o Governo
mandou, já em termos de exoneração, a questão dos anistiados. Não lembro, durante os 7
anos que integro esta Comissão, ver servidores freqüentarem esta Casa. Estou feliz por
isso. Pela primeira vez, após anos, conseguimos fazer aquela velha transferência do
Programa Bolsa Família para a área da Saúde, não agradando ainda a todos, mas eu diria
que houve um grande avanço.

Desde o início, e principalmente os membros do Comitê de Receita desta
Comissão, foram extremamente cautelosos e responsáveis quando não caíram no
caminho mais fácil, que é inventar receita. Poderíamos ter feito. Talvez não estivéssemos,
pelo menos no último mês, tentando achar uma saída real que evitasse um
contingenciamento muito elevado por parte do Poder Executivo, se tivéssemos caído na
facilidade do aumento sem nenhum critério de receitas.

Fico feliz porque, mesmo com o desgaste que temos sofrido, não optamos por esse
caminho fácil. Desde o início, sempre comentei — conceito meu, Deputado Carlito Merss
— que a principal injustiça que temos a ser discutida nesta Comissão é a Lei de Fomento,
Lei de Incentivo à Exportação. Leia-se Lei Kandir, Lei de Fomento. São diversos critérios
hoje de distribuição e ajuda aos Estados nessa lei. Foi isso, Sr. Presidente, que talvez nos
fez patinar muito nesse último mês. V.Exa. sabe que tenho o tempo todo levantado isso.
Por quê? Porque a minha preocupação é colocarmos valor muito elevado, com certeza,
nessas emendas suadas.

Ouso, no mínimo, não concordar totalmente com a fala de V.Exa., Deputado,
porque as discussões de bancada ocorreram exaustivamente no Comitê de Emendas.
Depois disso, talvez aí tenha ocorrido o meu erro, admito. Ainda houve setores ou
coordenadores de bancada para procurar reduzir as injustiças que aconteceram. Muitas
não serão corrigidas neste ano. Talvez um dia e na modificação da Resolução nº 01
possamos colocar algo no sentido renda per capita, IDH, alguma coisa que possamos, de
forma tranqüila, dizer que é mais importante colocar um valor maior para o Piauí, o
Amapá, o Mato Grosso e outros Estados mais pobres, a fim de que utilizemos como



ferramenta o Orçamento para reduzir as desigualdades. Inclusive, isso é constitucional,
mas acaba sendo uma disputa difícil para o Relator, os Relatores-Setoriais e os membros
do Comitê de Emendas, que tiveram muita dificuldade para minimamente acatar a todos.

Concordo com o Deputado Pedro Novais em suas sempre brilhantes preocupações.
Eu, como Relator, ouvindo as assessorias e demais Deputados com mais experiência,
entendi que seria possível resolver a possibilidade de acatar ainda destaques que
sabemos serem justos, depois da decisão que tomamos na quinta-feira ao repor o corte
linear de 12,5%. É claro que matematicamente não fecha. É óbvio que 900 não são 974.
Num primeiro momento, mais uma vez, a experiência do Deputado Pedro Novais nos
alertou de que teríamos de fazer o contrário do que imaginávamos. Seria repor
aproximadamente e depois fazer um corte para chegar ao valor.

Em primeiro lugar, quero fazer uma leitura rápida dessa proposta, de certa forma,
de relatório final. Colocarei em duas partes para que seja distribuída inclusive com o
adendo dos destaques atendidos para que todos os Deputados e Senadores — depois o
Presidente pode verificar o prazo melhor, se meia hora ou 15 minutos — possam ter idéia
do que estamos propondo e verificar a possibilidade de fazermos um acordo aqui e no
Plenário.

“Relatório Final da Proposta Orçamentária para 2006 — PL nº 40/2005 — Plano
de Leis Orçamentárias para 2006.

Relatório dos Destaques.
Mensagem nº 114, de 2005, que estima a receita e fixa a despesa da União para o

exercício financeiro de 2006.
Com o objetivo de aperfeiçoar o relatório final apresentado, submetemos à

apreciação desta Comissão as seguintes alterações:
Parte 1.
 Proposta de acordo no sentido de viabilizar a decisão da Comissão Mista de

Orçamento quando da aprovação do Destaque nº 931. A recomposição de 12,5% do valor
das emendas, equivalente a 975 milhões, considerada a disponibilidade de apenas 900
milhões advinda da supressão da programação relativa ao ressarcimento pelas perdas
tributárias (desoneração das exportações), implicou uma diferença de cerca de 75
milhões, o que exigiu revisão dos relatórios e destaques apresentados ao Plenário da
Comissão. Paralelamente, outras demandas apresentadas a essa Relatoria exigem a
identificação de novas fontes.

Com o objetivo de encontrar solução conciliadora, estamos propondo a
apresentação de novos relatórios de atendimento dos destaques, em substituição aos
anteriormente apresentados e ainda não aprovados, no valor total de 501,6 milhões de
reais.

Indicação dos recursos. Para o atendimento da citada diferença e dos destaques,
indicamos, com base no art. 33, § 3º, item IV, da Resolução nº 01, de 2001, como fonte de
recursos adicionais, ajustes de 5,72% no valor das emendas coletivas, após a
recomposição de 12,5%.

Parte 2.
 Proposta de acordo no sentido de viabilizar a decisão da Comissão quando da

aprovação do Destaque nº 927 por meio de emendas de Relator com a finalidade de:
a) Incluir 1 bilhão e 800 milhões programados em reserva de contingência

específica de natureza financeira (não-primária) destinada ao auxílio financeiro aos
Estados, Distrito Federal e aos Municípios para o fomento às exportações, paralelamente
à inserção no texto da Lei (redação dada a seguir) Orçamentária de autorização para
suplementação na programação específica, desde que verificado o excesso de arrecadação
de receitas administradas pela Secretaria da Receita Federal, considerado após as
transferências por repartição de receitas e depois de deduzido o acréscimo das demais
despesas obrigatórias estimadas para o exercício de 2006.

b) Alterar as programações indicadas no anexo a este relatório, no valor de 61,1
milhões.



c) Destinar os recursos da Ação 099-B para “Transferências a Estados, Distrito
Federal e Municípios para compensação das exportações — Fundo de Compensação de
Exportações”.

Indicação de recursos. Para atendimento das programações constantes do Item
“a”, o aumento da Fonte 143 (títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional -
refinanciamento da dívida pública mobiliária federal) no valor de 1 bilhão e 800 milhões
para constituição de reserva específica, de natureza financeira, e, para o atendimento do
Item “b”, indicamos como fonte de recursos o ajuste de 0,78% do valor das emendas
coletivas (após a recomposição de 12,5%).

Texto da lei e alterações.
Inclua-se o seguinte inciso XX e § 3º ao caput do art. 4º.
XX - No Subtítulo 28.845.0903.0E25.0001 — Transferências a Estados, Distrito

Federal e Municípios para compensações das exportações — auxílio financeiro aos
Estados, Distrito Federal e Municípios para fomento das exportações nacionais, com
recursos de reserva específica para essa finalidade constante dessa lei até o valor de 1
bilhão e 800 milhões, desde que verificado, no decorrer desse exercício, excesso de
arrecadação de receitas administradas pela Secretaria da Receita Federal, considerado o
excesso após as transferências por repartição de receitas e após deduzido o acréscimo das
demais despesas obrigatórias estimadas para o exercício de 2006.

Sala das Sessões, 29 de março de 2006.”
Sr. Presidente, essa é uma possibilidade de acordo, um aperfeiçoamento que

apresentamos para discussão e posterior aprovação deste Plenário.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, peço a palavra para um

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

Sérgio Miranda.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, a experiência de participar

há muito tempo da Comissão Mista leva-me a ponderar com os colegas Parlamentares
que temos aqui um princípio que deve ser inabalável: cumprir o Regimento Interno. No
dia em que a Comissão, por acordo de Líderes ou de Plenário, resolver não cumprir o
Regimento Interno, será um precedente perigosíssimo.

No relatório apresentado, vejo a inclusão de uma emenda de Relator nesta fase
para recompor 1 bilhão e 800 milhões de reais. Como pode ser apresentada emenda de
Relator depois de aprovado o relatório? Pode-se aprovar um destaque? Houve um
comentário antes de que havia um destaque do Deputado Anivaldo Vale. Não existe
destaque com valor superior ao da emenda. Existe emenda de Relator-Setorial, o
Deputado Anivaldo Vale, que alocou, pela Lei Kandir, 3 bilhões e 400 milhões de reais.
Não podemos fazer um destaque acima dos 3 bilhões e 400. O destaque está no limite da
emenda, que é fixa, explícita.

Observando o relatório de destaques, Sr. Presidente, houve algo que não entendi:
inclusão de programação. Pode-se incluir uma programação agora, nesta fase?
Implantação do campus da UNIVASF. Não sei o que é inclusão de programação. Pode-se
cortar ou suplementar.

O Relator usou um eufemismo: quando fala em ajuste de 5,72% ou 0,78%,
significa corte. Esse ajuste é um corte. Foi feita a suplementação de 12,5% e
posteriormente um corte. Ora, como fazer um corte num destaque já aprovado? Como
fazer esse corte de 5,72% num destaque aprovado pelo Plenário?

São dúvidas que tenho. Relembro aos Srs. Parlamentares que não existe, na
Comissão Mista de Orçamento, a possibilidade de acordo para descumprir o Regimento
Interno. Às vezes, no plenário, faz-se, mas, na Comissão Mista, não dá. Devemos ter a
consciência mínima disso. Se essa prática for introduzida por este Colegiado, estaremos
perdidos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra a Deputada
Laura Carneiro.



A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, quero um
esclarecimento. Como de 1 milhão, no Estado do Piauí, no DNOCS, foi para 8? Em
Rondônia, de 8,5 milhões foi para 13. Inclui Petrolina. De 2,8 foi para 21 em Pernambuco.
Na Bahia, de 13 para 23, e de 14 para 21, na área portuária, sabe Deus de onde, de lugar
nenhum, nacional. No Ceará, de 35 baixou para 28. Aí vem: remanejamento entre as
programações. Nos outros, vem suplementação.

Sr. Presidente, não tenho condições de votar. V.Exa. me perdoe, mas tenho de
saber o que é isso. Quero entender.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, algo contra Rondônia,
por acaso?

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Rondônia ganhou um dinheirinho, ou
perdeu. Não estou entendendo nada. Aliás, quero entender. Diz assim: “Onde se lê 8,5,
leia-se 13 milhões”. Quero entender de onde saíram esses números. Não estou
entendendo nada.

Se estamos voltando os 74 milhões, teríamos de tirar emendas que fiz, por
exemplo, que são até importantes. É o exemplo da Secretaria da Mulher, uma emenda
acolhida de dois milhões. Não foi para a Deputada Laura Carneiro nem para o Rio de
Janeiro. São todas emendas feitas para as rubricas nacionais. Agora, já vi que não é isso,
senão a minha estaria aqui. Então, o que é?

Tem aqui: “Incluir a adequação do ramal rodoviário de São Paulo, 91 mil reais”. É
uma emenda de Relator? Tem mais. Não estou dizendo que seja ruim. Por exemplo, no
Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que, aliás, é a emenda que
apresentei na minha bancada, para as feiras, só tinham 106 mil, que foram para 1 milhão
e 600. Não sou contra. Só quero saber de onde saiu o dinheiro e qual é o critério? Por que
a Bahia e Pernambuco ganham, enquanto o Ceará perde? E por que o Rio não ganhou
nada?

Não tenho condições de votar uma matéria como esta, nem a bancada do PFL.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que tome uma atitude e dê, pelo menos, tempo a esta

Comissão para examinar isso.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concederei a palavra para que

sejam feitas 3 questões de ordem e depois decidirei. Falarão os Deputados Ricardo
Barros, Ronaldo Dimas e Pedro Novais.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Na página 3, Deputado Carlito Merss,
está dito: “Onde se lê reserva para o atendimento do art. 91, ADCT nacional, 3 bilhões e
400, leia-se reserva específica para compensação de Estados e Municípios pelas perdas
tributárias decorrentes e desoneradas, que é a Lei Kandir, 1 bilhão e 800”.

Então, estamos trocando a reserva do atendimento ao art. 91: 3 bilhões e 400 por
1 bilhão e 800 da Lei Kandir. Onde se lê uma coisa, leia-se outra.

Queria uma explicação do Relator, Presidente, porque é realmente uma alteração
muito grande para ser feita, inclusive de objeto.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Deputado, no texto, na página 2, Item “c”,
está a resposta. O texto é auto-explicativo: altera o recurso dessa ação para
transferências a Estados e Municípios e Fundo de Compensação de Exportações.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sim, mas V.Exa. está retirando 3 bilhões
e 400 e propondo 1 bilhão e 800. Está trocando de 3 bilhões e 400 para 1 bilhão e 800.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Um dos valores, 1 bilhão e 800, já é.
Estamos fazendo uma transferência nesse item. Só isso. É uma proposta que estamos
apresentando aqui.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - V.Exa. poderia tentar convencer-nos
disso, Sr. Relator?

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Esse não é o meu papel. Essa é uma
discussão que o Plenário fará.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Claro que é. O relatório é seu. Quem
deve defender o relatório é V.Exa.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Se a maioria não quiser votar, não vota.



O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado
Ronaldo Dimas.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, viemos aqui hoje e
esperávamos, principalmente, uma situação em função do que foi conversado e decidido
na reunião passada, que era o Sr. Relator trazer o seu parecer e os destaques separados.
Estamos partindo para um caminho totalmente diferente. Parece que voltamos ao início
da discussão do Orçamento, em que há novos itens incluídos depois do parecer
apreciado, retirando dinheiro de um lugar, colocando em outro lugar; criando novas
rubricas, inclusive. Não é possível, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, V.Exa. deveria declarar inadmitidas tais proposições por parte do
Relator, para que possamos dar continuidade ao ponto em que paramos na reunião
passada. Senão, realmente, ficará muito difícil dar continuidade a qualquer tipo de
decisão a partir de agora. Voltaremos à estaca zero.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado
Anivaldo Vale, pela ordem.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, até para ajudar nesta
discussão, queria uma posição firme de V.Exa. O PSDB exige 24 horas para examinar
qualquer proposição do Relator.

Temos de ter responsabilidade nesta Casa e não votar aquilo que não está de
acordo com o Regimento Interno. Se é para não ter responsabilidade, devemos parar os
trabalhos desta Comissão.

Segundo o Regimento Interno, quero 24 horas para examinar qualquer alteração
do Relator.

O Deputado Sérgio Miranda, profundo conhecedor e cumpridor do Regimento
Interno desta Casa, levantou uma questão de ordem que diz respeito a 3 destaques de
minha autoria, o 181, o 182 e o 183. Retiro todos eles. S.Exa. está correto em sua análise.
Quero cumprir o Regimento.

Peço a V.Exa. que suspenda a sessão por 24 horas para examinarmos a matéria.
Depois que S.Exa. examinar os outros destaques, vamos querer novamente 24 horas para
conhecer as mudanças, e se foram acomodados aqueles 12,5%, de forma correta, nas
emendas de bancada e nas emendas de Comissão. Feito isso, vamos votar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Srs. Parlamentares, já
estamos discutindo aqui há 1 hora e 20 minutos. Estávamos esperando o Relator chegar.
Posteriormente, S.Exa. chegou e apresentou uma proposta, um adendo com uma
preliminar. Propõe-se mais um acordo, o milésimo, que não se cumpre. Parece-me que tal
acordo, como dito com muita segurança e conhecimento pelo Deputado Sérgio Miranda,
fere o Regimento. Não há emendas nem destaques para as que foram apresentadas aqui.
Logo, não pode ser objeto, porque o relatório geral já foi aprovado. Em face disso, para
não dizerem que estou tomando uma atitude monocrática, a questão é anti-regimental. Se
os Srs. Parlamentares quiserem ferir o Regimento da Comissão, submeterei... Aliás, não
posso submeter, efetivamente.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, V.Exa. submeterá
alguma coisa anti-regimental?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A matéria é anti-regimental e
não pode ser atendida.

Convoco o Vice-Presidente da Comissão, Deputado Mussa Demes, para assumir a
Presidência, porque esgotamos hoje 3 meses de luta por um acordo; depois, pelo
cumprimento de um acordo; e ainda estamos a discutir um novo acordo. Então, não há
como ficar aqui presidindo uma Comissão em que não tem acordo ou, quando o tem, não
cumpre.

As Lideranças chegaram a assinar um acordo. Depois ignoramos as nossas
próprias assinaturas. Em face disso, convido o Deputado Mussa Demes a assumir a
presidência e renuncio à Presidência da Comissão. (Palmas.) (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mussa Demes) - Não gostaria nem devo assumir a
presidência nessas condições. O Presidente, Senador Gilberto Mestrinho, tem feito um



excelente trabalho à frente da Comissão e demonstrado uma paciência difícil de encontrar
em qualquer outro Parlamentar. Já que S.Exa. decidiu, monocraticamente, excluir do
relatório o adendo que acaba de apresentar o Relator, Deputado Carlito Merss, peço
penhoradamente ao Presidente que reveja sua posição e reassuma o seu lugar, que
legitimamente é seu. Todos aqui sabem que não há ninguém aqui capaz de conduzir tão
bem quanto V.Exa. esse grupo e essa proposta. V.Exa. é o mais preparado, é o que mais
se identificou e, ao longo desse tempo, situou-se pessoalmente em cada um dos
problemas que surgiram.

(Manifestação de apoio do Plenário.)  (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Eu agradeço a manifestação

do Plenário. Quero dizer que, pela primeira vez na minha vida, eu volto atrás em uma
decisão. (Palmas.) Mas eu volto atrás condicionalmente. Convido as Lideranças para uma
reunião na Presidência, para que seja colocada a posição e saiamos de lá com um acordo
final para ser cumprido! (Muito bem. Apoiado.) Só os Líderes.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra. O

SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, sugiro a V.Exa., para melhor
ordenamento dos trabalhos, que seja apenas um por partido, porque senão a Comissão
vai toda para lá e não tem como tocar. Apenas um por partido. Apenas os Líderes dos
partidos.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO TEÓFILO - A sessão fica suspensa?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Somente os Líderes.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO TEÓFILO - A sessão vai ficar suspensa ou adiada?

Tem de dar um prazo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Há um problema só. Eu peço

aos Líderes que falem para os seus liderados, porque é difícil para os funcionários
“barrarem” um Parlamentar. Não podem. Então, vamos ter reunião agora e sair de lá com
resultado final.

A reunião está suspensa até as 21h.
(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro reiniciada a 1ª

reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes das
Pautas nºs 1, 2, 3 e 4.

Peço aos Srs. Parlamentares que assumam os seus lugares na bancada.
Conforme combinamos, a sessão foi suspensa para uma reunião das Lideranças

partidárias, representantes de várias bancadas. Chegou-se a um resultado final que
espero seja do consenso de todos.

O resultado foi o seguinte: há proposta de emenda de 1,8 bilhão de reais da Lei
Kandir, que vai ficar sujeita ao excesso de arrecadação, mantidos os 3,4 bilhões, já
constantes do relatório do Relator, Deputado Carlito Merss. E um outro item é o retorno
às emendas de bancadas que foram cortadas, no valor de 450 milhões de reais, e outros
450 milhões ficarão à disposição do Relator para corrigir os destaques existentes. Essa foi
a proposta e é a proposta que submetemos à consideração da Casa. Ainda mais, esse item
constante dessas 2 páginas, verso e reverso, não é aceito.

Com a palavra o Deputado Sérgio Miranda.
O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr. Presidente, depois o Deputado Julio

Semeghini, pela ordem.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, Deputado João Leão para uma

questão de ordem importante. Para tomar essa decisão, temos de ter o Relator aqui
presente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Mas nós estamos discutindo
ainda.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Eu sei, mas o Relator tem de dizer que concorda
com isso.



O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Mas S.Exa. já disse que
concorda.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente, foi aprovado pela
Comissão o Destaque nº 931, que recompõe os recursos integralmente. Há outro destaque
para recompor apenas metade?

Segundo, em relação ao Destaque nº 927, que retirou os recursos da Lei Kandir,
qual a emenda com a qual vamos completar 1,8 bilhão de reais para a Lei Kandir? Qual a
emenda para ter destaque?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Seria uma emenda de
Relator...

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Não pode ter mais emenda de Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - ... embora saibamos que é

anti-regimental.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Nessa fase, não existe mais emenda de

Relator.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - O relatório de S.Exa. já foi votado.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Presidente, quero contraditar a

questão do Deputado Sérgio Miranda. Tenho impressão de que a mesma possibilidade, o
mesmo destaque permite ao Relator a recomposição integral. O Relator pode reconsiderar
e fazer a recomposição parcial. É a mesma atitude, é a mesma possibilidade regimental. O
que muda é apenas a recomposição parcial. E o Deputado Sérgio Miranda é um dos mais
experientes da Casa. Se, porventura, fica um remanescente de recursos em mãos do
Relator, é uma outra discussão. Evidentemente que o Relator vai usar isso em termos
regimentais. Ninguém espera que o Relator vá fazer uma redistribuição. Nobre Deputado,
V.Exa. sabe que pode. O que permite a recomposição integral já aprovada por esta
Comissão permite parcial.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Mas não existe mais. Ele já foi aprovado.
Não tem mais outro destaque agora.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, questão de ordem sobre o art.

33.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - É isso que estou dizendo, Sr.

Presidente. A possibilidade regimental existe. E a utilização será feita regimentalmente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - De fato, o Deputado Sérgio

Miranda tem razão na colocação feita. O que se está buscando é um acordo.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Perdoe-me, Sr. Presidente, mas o Deputado

Sérgio Miranda não tem razão! S.Exa. não tem razão!
Sr. Presidente, quero levantar uma questão de ordem sobre o art. 33, que trata

exclusivamente dos destaques.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. poderá fazer a questão

de ordem. V.Exa. só não pode apartear o Presidente quando está dando explicação ao
Plenário.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Perdoe-me, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Então, o Deputado Sérgio

Miranda continua com a palavra.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Quero encerrar minha intervenção,

relembrando que devemos nos manter fiéis ao Regimento. Não existe a possibilidade de
apresentar nem mesmo a recomposição da Lei Kandir. Não existem emendas para que
possam ser destacadas. É isso. Não existe a possibilidade de, após ter votado um
destaque que manda recompor...

O problema ocorreu, Sr. Presidente, quando a maioria, contra a vontade de V.Exa.,
rejeitou o acordo anterior. Desde então estamos tentando consertar erros que são
inconsertáveis e que vão se agravando. Não existe a possibilidade, em termos regimentais,
de fazermos aqui acordo amplo e geral, de fazermos todas essas composições. Emenda de
Relator a esta hora, depois de votado o relatório, não existe. Existe só destaque, e



destaque é emenda concreta. Destaca-se a emenda. Querer destacar emenda de Relator
para dar mais do que a emenda pediu? Não pode. Portanto, acho que estamos nos
enredando em uma teia.

Não participo desse acordo. Minha proposta é esta. O relatório já foi aprovado, não
tem mais jeito. Vamos ao plenário e votaremos os destaques. Se houver recurso, muito
bem, se não, está acabado. Já nos demoramos muito aqui. Vamos recompor os 900
milhões. O Deputado Pedro Novais nos alertou para a falta de 73 milhões. Vamos
recompor os 900 milhões e vamos ao plenário. Vamos discutir a Lei Kandir e os destaques
com o Plenário. Vamos fazer com que toda a Casa participe deste debate. Essa é minha
humilde proposta. Sei que sou minoria. Mas essa é a minha proposta.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao
Deputado João Leão, para uma questão de ordem.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e
Srs. Senadores, o art. 33, que trata exclusivamente dos destaques, determina o seguinte:

“Art. 33. Somente serão admitidos destaques, no
âmbito da Comissão, a requerimento de qualquer de seus
membros, observado o apoiamento, quando cabível, para:

I - inclusão de dotação, por meio de aprovação total ou
parcial de emenda por parecer de rejeição;

II - aumento de dotação por meio de aprovação total ou
parcial de emenda com parecer pela rejeição;

III - redução ou cancelamento de dotação;
IV - remanejamento de valores entre emendas de um

mesmo autor;
V - recomposição total ou parcial da dotação constante

da proposta orçamentária, que tenha sido suprimida ou
reduzida;

VI - supressão, total ou parcial, de dispositivo do texto
da lei;

VII - restabelecimento de dispositivo suprimindo o texto
da lei;

VIII - aprovação de emenda à receita ou a dispositivo
de texto da lei (...)

.........................................................................
§ 1º Ressalvadas as hipóteses deste artigo, não serão

admitidos destaques de acréscimo de recursos sem que exista
emenda previamente apresentada;

§ 2º Os destaques que tenham como finalidade
inclusão, aumento ou recomposição de dotação orçamentária
somente serão aprovados pela Comissão (...);

§ 3º Para efeito do disposto no § 2º, somente serão
admitidos os recursos previamente aprovados e provenientes
de:

I - cancelamentos propostos na própria emenda;
II - remanejamento entre emendas do mesmo autor;
III - cancelamentos decorrentes da aprovação de

destaque de que tratam o inciso III do caput.
IV - indicações de cancelamentos de iniciativa

dos respectivos Relatores”.
Observe, meu nobre e querido Deputado Sérgio Miranda. Do Relator. Se existir

destaque, se cabe destaque, o Relator pode, obviamente, dizer de onde vai tirar recurso.
Perdoe-me, caro Deputado Sérgio Miranda, com esse artigo, se existe destaque, o

Relator pode dizer de onde ele vai tirar o recurso.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Respondendo à questão de

ordem de V.Exa., leio o § 1º do art. 33, citado por V.Exa., que estabelece o seguinte:



“Art.
33.......................................................................

§ 1º Ressalvadas as hipóteses deste artigo, não serão
admitidos destaques de acréscimo de recursos sem que exista
emenda previamente apresentada”.

 E não há emenda apresentada. O Deputado Sérgio Miranda tem razão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Perdoe-me, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Toda a leitura que V.Exa. fez

foi no caso de haver emendas.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Não, Sr. Presidente. Perdoe-me, mas cada

destaque desse representa uma emenda apresentada. O destaque é à emenda
apresentada. Eu não poderia apresentar um destaque se não fosse a uma emenda
apresentada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Houve um, suprimindo o
Anexo I, de 900 milhões. Então, como voltar?

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Não, Sr. Presidente, esqueça os 900 milhões que
foram cortados. Falo a V.Exa. dos destaques apresentados. Ora, se o Deputado Sérgio
Miranda apresentou um destaque a determinada emenda, o Relator tem o poder de dizer
de onde vai tirar esse recurso. Está claro aqui no § 4º. S.Exa. pode ou não atender. Se
atender, terá de dizer onde vai cortar. Está claro.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, na reunião
anterior, votamos a supressão dos 900 milhões.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sim, votamos, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - E agora não existe nenhuma

emenda fazendo voltar os 900 e dividindo em 2 vezes de 450.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Eu sei que não existe, Sr. Presidente, mas

existem destaques ao relatório.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não existe esse destaque. O

destaque é supressivo.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Não. Um bilhão e oitocentos é uma coisa, e aí o

Deputado Sérgio Miranda tem razão. Precisamos de um acordo nesta Comissão para
atender 1 bilhão e 800 milhões. Mas para atender os destaques ao relatório, não
precisamos de acordo, não. Vamos seguir o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, se vamos
seguir o Regimento, a questão está indeferida.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O que está sendo dito é o seguinte:

retornar 1 bilhão e 800 milhões da Lei Kandir foi acordo da Comissão. Não existe
destaque para isso. A Comissão está-se comprometendo a fazer um acordo. A Comissão é
soberana, então ela pode fazer acordo e votar favorável a matéria.

Quanto aos 900 milhões que voltaram, a própria Comissão, por intermédio das
Lideranças, fez o acordo, também soberano, de que 450 milhões vão direta e
proporcionalmente retornar às emendas antes cortadas e 450 ficam com o Relator para
atender os destaques que são, no nosso entendimento, uma extensão das emendas
apresentadas pelas bancadas ou pelos Deputados.

Dessa forma, não há impedimento regimental. Mais do que isso, vamos estar em
consonância com a Comissão que V.Exa. preside com tanta qualidade. A Comissão é
soberana. Se decidir assim, essa será a decisão da Comissão.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Agradeço ao Deputado Jovair Arantes a
intervenção.

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



O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Espere aí, Sr. Presidente. Eu não terminei
ainda, não. Eu quero ler, para entendimento da Comissão, o § 4º: “Indicações de
cancelamentos de iniciativa (...)”.

A iniciativa é do Relator.
Por exemplo, há uma questão polêmica que atravessa todo o Norte, Sul e Nordeste.

Se o Relator resolver tirar os 350 milhões da transposição do São Francisco? É de
iniciativa do Relator.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO MIRANDA - Peço obstrução da sessão...
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Aceito a decisão. Não vou recorrer da decisão de

V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Para tudo isso,

regimentalmente é preciso ter emenda. No entanto, estamos em busca de um acordo.
Então, se ficarmos adstritos ao Regimento, a matéria será indeferida.

Concedo a palavra à nobre Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, antes quero aclarar uma

situação. Todos os anos, na Comissão, o Relator Geral mantém recursos novos, que
guarda e distribui nos últimos destaques. Estou aqui há 12 anos e sempre foi assim.

O nobre Relator, infelizmente, não guardou esses recursos. Então, o que
aconteceu? Na semana passada, aprovamos o retorno dos 12,5%. Faltaram 75 milhões.
Formulei questão de ordem na hora, e o Relator disse, então, que voltaria atrás nos
destaques que tinham sido aprovados parcialmente.

Na reunião de Líderes — e V.Exa. me perdoe —, infelizmente a minha bancada
ainda não havia decidido, porque alguns são favoráveis e outros, contrários. Então, não
poderia dar minha opinião nesse momento. Mas quero apenas tentar discernir sobre o
que estamos fazendo agora.

Regimentalmente, a única possibilidade é o Relator apresentar novo adendo
cortando um novo percentual, não de 12, mas de 6. Aí, Sr. Presidente, na condição de
coordenadora da bancada do Rio, estão me pedindo que tire 6% da bancada do Estado do
Rio de Janeiro para devolver a outras bancadas ou à própria bancada. Se for à própria
bancada, poderemos conversar. Do contrário, não.

Creio que o Deputado Pedro Novais fez algumas sugestões importantes. Deve-se
tentar neste momento redigir um texto, um novo adendo ao relatório do Deputado Carlito
Merss que apenas S.Exa. pode apresentar e ninguém mais. Não tem destaque, emenda,
não tem jeito. A única possibilidade é um novo adendo do Deputado Carlito Merss que
resolva retornar 1 bilhão e 800 milhões da Lei Kandir e sugira novo corte.

Se o PFL vai acatar ou não, não vou lhe dizer agora, até porque essa será uma
decisão tomada com o Líder Rodrigo Maia. Não posso falar por outro partido, apenas pelo
meu. Mas essa é a única solução, até para que rejeitemos ou não, até para votarmos
contra. A maioria é a favor. Se a maioria é a favor, e somos contra, azar o nosso, somos
minoria. Até para que isso aconteça, Sr. Presidente, não consigo ver outra fórmula, salvo
que o Relator apresente novo pedido de corte.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputada Laura
Carneiro, regimentalmente o Relator Carlito Merss não pode fazer nada a não ser o
relatório dos destaques, retornando o total e os destaques. Nada além disso. Então, o
restante seria apenas na base de acordo. Não seria regimental mas, mesmo assim, é
possível chegar a uma solução.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, vou tentar interpretar o

que disseram o Deputado João Leão e a Deputada Laura Carneiro.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, inclua minha inscrição pela

ordem.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Adendo não mais, porque o relatório está

votado. Não há possibilidade. O que o Deputado João Leão sugere é que, no parecer que o
Relator dará aos destaques, S.Exa. indique como fonte o cancelamento das emendas de
comissão e bancada, na proporção dos 5.72 que ele está colocando aqui. S.Exa. indicaria



como cancelamento e distribuiria nesses destaques o atendimento que lhe convier, está
certo?

Sr. Presidente, apenas para esclarecer a tentativa de convencimento. O Deputado
João Leão estava tentando dizer que cabe ao Relator, ao acatar ou não os destaques, mas
em acatando, apontar um cancelamento. Esse cancelamento, então, recairia sobre as
emendas de Comissão e de bancada na proporção daqueles 5,72% e S.Exa. vai atender os
destaques a mais ou a menos conforme o seu critério, e a Comissão vai apreciar.

Discordo do mérito, mas considero que a forma é regimental. Assim, consulto o Sr.
Presidente se essa forma é regimental. Ou seja, o Relator Carlito Merss acata destaques
indicando como fonte o cancelamento nessas emendas de Comissão e de bancada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Desde que haja emendas, é
regimental.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Então, Sr. Presidente, precisamos agora
que o Relator apresente o voto sobre os destaques. Sou honesto com V.Exa. Não concordo
e acho que não haverá acordo. Assim como a Deputada Laura Carneiro disse que o Rio de
Janeiro não concorda em perder nada, só se voltar para o Rio mesmo, cada bancada vai
ter a mesma posição. Nesse sentido, apenas repito aquilo que estou dizendo há meses: o
Governo não quer votar. Por isso faz acordo, depois desfaz acordo e agora vem com esta
sugestão de jogar para a terça-feira. Daí o Relator Carlito virá aqui, Roraima vai descobrir
que perdeu 5 milhões e não vai querer votar. É evidente. O Paraná perdeu, a Bahia
ganhou, quem perdeu não vai querer votar. Se for para o Relator devolver para os Estados
exatamente o valor que está tirando, será manobra inócua. Essa tentativa do Governo de
mexer, de novo, nesta altura do campeonato, em 450 milhões, só teria fruto se fosse
remanejamento nas mesmas bancadas ou nas mesmas Comissões.

O Deputado Walter Pinheiro fez um discurso inflamado aqui hoje defendendo as
emendas da Comissão de Ciência e Tecnologia, de que fazemos parte. E com razão,
porque faltam recursos. Estão aqui o Exército, a Marinha; todo o mundo quer mais
dinheiro. Agora, se só teremos chance de aprovar esse voto do Relator Carlito Merss se
S.Exa. remanejar dentro das mesmas Comissões e das mesmas bancadas, estamos
perdendo tempo. Deveríamos aprovar logo o retorno dos 12,5% e votar o relatório.

Penso, Deputado Carlito Merss, muito sinceramente, que V.Exa. concorda com o
que estamos falando. Imagino que caberia neste momento, Sr. Presidente, em função da
sua boa vontade em conduzir a Comissão, ouvir o Relator sobre se S.Exa. não
concordaria em repor os recursos e em votarmos o Orçamento. Quem quiser mudar
alguma coisa, pegue o apoiamento de 10% dos Parlamentares e vá ao plenário com seus
destaques. Mas não vejo que seja somente manobra protelatória tentar mexer em 450
milhões e achar que vai ter acordo para votarmos aqui na terça-feira. Não vai ter acordo,
Sr. Presidente.

Peço ao Relator Carlito Merss, que sei está pressionado por outros colegas, pela
Liderança do Governo e de outras bancadas que ainda querem mudar o atendimento
feito, sua concordância em retornar igualmente esse recurso e avançarmos na votação do
Orçamento, que seria, no meu entender, a coisa mais razoável que poderíamos fazer. Não
há possibilidade de acordo na terça-feira se os remanejamentos não forem exatamente os
mesmos entre bancadas e Comissões.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO TEÓFILO - Vamos lá.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. tem razão na

argumentação que fez e o caminho efetivo e legal seria este: votação das emendas em
plenário, com apoiamento de 10% dos Parlamentares.

Concedo  a palavra ao nobre Deputado Carlito Merss.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, o Deputado Ricardo Barros

não participou da reunião — o PP foi representado pelo Deputado Nelson Meurer —, onde
essa foi a primeira questão levantada. Não sei em quanto tempo os técnicos fariam isso.
Reverter seria o melhor dos mundos. Praticamente todos os Deputados, na reunião, não
consideraram isso justo. Uns levantaram a possibilidade de se fazer um corte de 50%.
Que critério seria utilizado? V.Exas. têm razão, enquanto não aprovarmos pelo menos a



primeira parte da proposta de acordo... Ainda não foram distribuídos os destaques que
atendi. Também não adiantaria distribui-los, porque alguns veriam que não foram
atendidos e aí é que não iriam querer saber mesmo. Não há uma saída. Na minha fala
inicial, disse que aconteceram injustiças regionais e quanto mais mexermos... Se eu
tentar atender mais uma solicitação do Rio de Janeiro, de Roraima ou de Mato Grosso,
criarei mais problema porque Parlamentares de outros Estados que entenderam que suas
emendas não foram agraciadas também não vão se sentir contemplados. Não há muita
saída. O que tentamos fazer nessa proposta foi isso.

O Deputado Pedro Novais talvez possa nos ajudar no texto da questão que envolve
a reposição de 2,5%. Poderíamos, juntamente com a assessoria, elaborar um texto com o
mesmo objetivo pretendido pelo Deputado Pedro Novais, para que possamos verificar se
aquele rol de atendimento de destaques que fizemos com o acompanhamento de diversos
Senadores e Deputados é razoável ou não. Entregar essa lista agora seria o pior dos
mundos. Chegaríamos às 6h da manhã. Concordo com todos que estão levantando essa
questão.

A proposta que faço é que andemos ou simplesmente zeremos. Isso significa
devolver os 900 milhões e voltar, o que, com certeza, não seria justo com a grande maioria
de Deputados e Senadores. Vejam que não se trata de uma discussão Oposição versus
Situação. Em relação aos destaques, se V.Exas. fizerem um levantamento, verão que
todos os Deputados e Senadores de todos os partidos foram atendidos, dentro, claro,
daquele limite de metade dos 900 milhões que tínhamos.

Podemos continuar. Votaremos essa primeira parte. Verificaremos a posição do
Deputado Pedro Novais no texto — a assessoria já está verificando uma saída — e, a
partir daí, atenderíamos os destaques.

A outra polêmica que talvez tenha se dado em função do número que estava ali,
que já foi corrigido e que gostaria que V.Exas. verificassem, foi a possibilidade de repor 1
bilhão e 800 milhões, o que somente se dará via emenda de Relator. Aproveitamos a
unanimidade que tivemos, nesta Comissão, na quinta-feira, quando todos os
Parlamentares foram solidários à antiga luta do Deputados Osvaldo Coelho. O que aceitei
além disso? A reposição no Ministério da Indústria e Comércio. Posso explicar as outras,
uma a uma, se ocorrer esta discussão, porque, mesmo que eu não o faça nesta Comissão,
tenho o direito de levantar isso no plenário. Mas é óbvio que, se não se faz uma discussão
dessas na Comissão, ela poderá gerar outros tipos de debate no plenário. Pessoalmente,
prefiro não passar por essas dificuldades.

Temos 2 caminhos: zerar tudo ou escolher uma outra forma de distribuição. E a
assessoria me alertou para o fato de que aprovamos 2 destaques na quinta-feira,
portanto, realmente, não sei o que faríamos com os 900 milhões.

Retornaríamos as emendas, e eu reapresentaria um relatório sem os 75 milhões,
que foi a diferença. Se todos acham que essa é a saída — e não foi o que senti na reunião
realizada há pouco —, temos esses caminhos. O Plenário decide. Eu poderia me
posicionar com mais veemência, mas não é essa a minha posição. Não é assim que ajo,
mas gostaria que todos entendessem o que estamos tratando aqui.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O Deputado Carlito Merss deixa a

Comissão — conforme a decisão de S.Exa. e usando uma expressão popular — de saia
justa. Se não existe uma emenda ou destaque para remanejar os 450 milhões, também
não existe emenda ou destaque para retornar 1,8 milhão de acréscimo de arrecadação.
Por que a Comissão vai usar 2 pesos e 2 medidas? Para um caso pode, para outro não. O
PTB não pode entender isso como justo. Não se pode atender com os 450 milhões a um
pleito de Deputados, de Prefeituras, de Senadores e de Estados e igualmente não se
atender pedido exclusivamente de Governadores com relação à questão da Lei Kandir.
Então, se não pode para um, Sr. Presidente, também não pode para outro. O PTB se
posicionará contra também. Queremos um acordo em que possamos ser atendidos da



mesma forma e com o mesmo tratamento. A isonomia de tratamento é fundamental neste
momento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nesse ponto, V.Exa. tem
razão.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, gostaria que o Senador

Sérgio Guerra falasse primeiro.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao nobre

Senador Sérgio Guerra.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Eu declino, Sr. Presidente. O Deputado

Anivaldo Vale deve falar primeiro.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, eu tenho plena convicção de

que cometemos um equívoco fantástico ao atropelarmos o Regimento naquela sessão que
me traz tristes lembranças e que trouxe para o campo que estamos discutindo todo esse
processo incomodativo. Tenho a clara compreensão de que todo passo que dermos em
função deste passado de triste lembrança agredirá o Regimento. O Deputado Sérgio
Miranda tem toda razão. Agora, confesso a V.Exa. que estamos chegando ao limite.
Particularmente, já cheguei. Não tenho mais paciência para discutir principalmente
aquilo que não é legal.

Isto aqui foi rasgado — foi tão agredido quanto a conta do Francenildo —, mas faz
parte do passado. Vamos aprovar este Orçamento o mais rapidamente possível. Quero dar
a minha contribuição. Vamos pedir aos técnicos que acertem a redação, porque este texto
que nos foi submetido, jogado em nosso peito, sem que nos dessem oportunidade de ler, é
esdrúxulo.

Mas acredito que o bom senso das pessoas e a boa vontade em oferecer esse
Orçamento ao País são certamente maiores do que essas discussões. Estão todos certos.
Os Deputados Ricardo Barros, Sérgio Miranda e V.Exa. estão cobertos de razão. O
Deputado Carlito Merss já tomou tanta pancada que entrou em parafuso e já não sabia
nem onde estavam os 900 milhões que nos tomaram na marra, nesta Comissão. Sei
direitinho onde estão. Mas se formos buscá-los demoraremos muito.

Sr. Presidente, volto a dizer, para que agilizemos os trabalhos, que devemos dar,
até 2 horas da manhã, ao assessor do Deputado Carlito Merss, aos nossos 2 e, em
especial ao Eugênio, Chefe da Consultoria, o texto para que eles dêem legalidade a ele. E
peço a V.Exa. que convoque uma sessão extraordinária para as 3h da manhã, assim
votaríamos e amanheceríamos o dia com o Orçamento. Vamos trabalhar a noite inteira.
Eu topo trabalhar a noite inteira, o dia inteiro, a noite inteira de amanhã, o sábado e o
domingo, mas vamos votar. Eu quero que a sociedade brasileira saiba que o que está
sendo feito aqui é contra tudo o que as pessoas de bom senso escreveram. Atropelou-se
tudo. Eu não vou emprestar meu voto — e vou deixar claro ao Relator o meu
posicionamento, quando da discussão — para aprovar o destaque. Votarei
contrariamente, pois não deixarei minha impressão digital nisso. O PSDB é contra,
embora perfeitamente consciente de que há votos suficientes nesta Comissão para nos
ganhar.

Vamos, portanto, votar, fazer uma redação, suspender a reunião ou vamos
continuar dando pancadas. As pessoas de cabeça fria, a exemplo do Romiro, assessor do
Deputado Carlito Merss, do Dr. Eugênio, do Dr. Bergalo e do Dr. Marcos, deveriam se
sentar numa sala para fazer uma redação decente para votarmos e acabarmos hoje com
esse Orçamento. Tenho 600 destaques. Se continuar nesse rumo, vamos discutir 1
destaque por vez — e cada um deve levar o tempo mínimo de 5 minutos, mesmo que o
Relator abra mão do seu prazo de discussão. Quinhentos destaques levariam 3 mil
minutos; divididos por 60, serão 50 horas. Como trabalhamos mais ou menos 8 horas por
dia, serão 12 dias. Até abro mão dos destaques. Há alguns dos quais abrirei mão. Há 2 ou
3 que todos abraçarão por entender que realmente são inteligentes e bacanas. Não vamos
brigar sobre o que diz respeito a recursos. Não vamos mais nos estressar, nos digladiar,
nos mutilar. Desde que estou nesta Comissão, só houve fatos capazes de contribuir com a



mutilação da honra, do trabalho, da dignidade, do esforço de cada Parlamentar e da
grandeza desta Comissão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Senador

Sérgio Guerra.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e

Senadores, gostaria de dar uma opinião sobre o momento que vivemos: entendo que
chegamos a uma situação crítica de desgaste da Comissão, para o qual seguramente seus
membros contribuíram — embora o Governo tenha contribuído mais ainda. Aliás, é
sempre assim: as coisas sempre terminam debitadas ao Congresso Nacional. Comissões e
Comissões Parlamentares de Inquérito se reproduzem e, no final, os julgamentos são
feitos na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e no Congresso Nacional.

Sabemos muito bem que vivemos um processo que exige ampla mudança, pelo
menos de maneira drástica, no cenário do Orçamento. Não se trata mais de culpa de uma
pessoa ou de outra, mas de um sistema que envelheceu e que não mais tem condições de
responder nem aos interesses coletivos nem aos individuais. Isso não resiste a um sopro
de tranqüilidade, de isenção. Essa constatação não significa julgamento de qualquer dos
companheiros, pois eu mesmo me incluo entre os que trabalham aqui. Porém, já neste
final do mês de março, o bom senso só nos leva a uma atitude: a de dar absoluta
prioridade ao encerramento dessa matéria na Comissão de Orçamento. Tudo o que
fizermos na direção de encerrar agora o assunto será bom para todos. Todos sabemos que
mais 2 milhões para cá, mais 1 milhão para acolá, mais 4 milhões para lá, nessa
República do contingenciamento vale quase nada. Trata-se de uma discussão inútil e
ociosa, lançada sobre nós não para construir, mas para criar um clima de divisão e
disputa.

Do ponto de vista do Regimento Interno, o Deputado Anivaldo, com sua franqueza,
foi absolutamente objetivo. É evidente que o Regimento anda muito longe do que fazemos.
Bem, somos a sétima ou oitava economia do mundo, uma democracia estável que, mesmo
chegando ao fim de março, ainda não votou o Orçamento do ano. O Governo legisla por
medida provisória, por créditos e créditos que aqui chegam da forma mais autoritária.

Enfim, é um cenário que não nos permite mais discutir nada que não seja
objetivamente para encerrar esse processo.

Sem entrar no mérito da questão, ouvi uma proposta sobre os 900 milhões que
foram cortados, dos quais 450 milhões voltariam para a origem dos cortes e 450 milhões
seriam apreciados para aprovação do Relator, a quem cabe fazê-lo em relação aos
destaques legalmente apresentados. Destaques apresentados devem ser discutidos nesta
Comissão, e a discussão se dará sobre os destaques. Cabe ainda discutir se as bancadas
serão ou não atendidas, se as pessoas se sentirão mais ou menos atendidas, mas que
todos tenham o bom senso de não discutir demais. Até porque muito já foi feito,
aprovamos milhões de recursos, ou melhor, de vento, como se fossem investimentos. Se
fossem executados, seria mais do que suficiente para contemplar não apenas os Estados
mas o País inteiro.

Não sairemos dessa história sem um acordo. É preciso entender que não adianta
continuar essa discussão, porque ela nos diminui, nos desagrega. As razões existem, mas
neste momento elas devem ser, de alguma forma, guardadas para outra oportunidade,
outra situação, outro sistema. Chegamos ao impasse de o Presidente renunciar e de o
Relator não querer discutir. As coisas não podem continuar nesse rumo, vamos encerrar
esse negócio. Pouco importa que se aprovem 10, 20, 50 destaques. Se alguém levar mais
vantagem do que outro, também não tem importância, o importante é encerrar isso agora,
brevemente, com a maior rapidez, para não continuarmos um processo sem solução, que
é uma confissão coletiva de incompetência. Estamos coletivamente assinando um
documento que demonstra nossa profunda incompetência, sem termos culpa total. Temos
alguma culpa, culpa parcial. A culpa é do sistema, a culpa é do Governo, contribuímos
para esse estado de coisas, mas não há mais o que discutir, vamos discutir depois.



Vamos encerrar isso logo, com o Presidente e o Relator, e vamos pensar em outra coisa.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputada Rose de Freitas,
V.Exa. tem a palavra.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, todos já reconheceram
que o vento encostou a folha na parede, não tem mais para onde ir. Sr. Relator, V.Exa.
tem que decidir; V.Exa. não pode mais olhar para o lado e falar que não sabe. Existe uma
proposta. Se o Presidente admitir colocá-la em votação, vamos votá-la. Não há mais como
procrastinar qualquer decisão. Aliás, quero dizer, Deputado Ricardo Barros, a quem
admiro, que S.Exa. reitera em seu discurso que o Governo não quer votar. Se é verdade
que o Governo não quer votar, somos coadjuvantes eméritos nessa cena, porque estamos
também impedindo a votação.

Sr. Relator, decida, decida, decida.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Relator submete à

deliberação da Comissão a proposta formulada pelo Deputado Pedro Novais. Se houver
unanimidade, poderemos fazer a votação.

Com a palavra o Senador Fernando Bezerra.
O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Sr. Presidente, Srs. Senadores,

estamos atingindo, com muita dificuldade, um certo equilíbrio. Vejo claramente duas
propostas: a do Deputado Pedro Novais, segundo a qual seriam repostos 1 bilhão e 800
milhões, 450 milhões de maneira linear e 450 milhões submetidos à apreciação do
Relator, que, por sua vez, submeteria sua proposta ao Plenário. E outra proposta, que
creio ser do Deputado Sérgio Miranda, apresentada no início desta reunião, no sentido de
que prevaleça a reposição dos 900 milhões e não haja mais votação relativa à reposição de
1 bilhão e 800 milhões. Essa é a questão a ser decidida pelo Plenário. Não vejo outro
caminho, Sr. Presidente.

Há duas propostas muito claras, uma e outra têm razões e justificativas que foram
apresentadas. Não sei se V.Exa. poderia submeter ao Plenário essas duas votações, essas
duas propostas. Entendo que a primeira proposta só pode ser votada se for por um
acordo do qual todos os partidos participem, uma vez que fere o Regimento e as regras
que esta Comissão tem que seguir. A outra proposta, do Deputado Sérgio Miranda, não
fere qualquer regra, então pode ser submetida à apreciação.

Gostaria de repetir que a proposta do Deputado Pedro Novais é no sentido de
buscar o entendimento. Se houver o entendimento de todos, nos encaminharemos para
ela, caso contrário, há uma outra proposta a ser discutida.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - V.Exa. tem a palavra.
O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Entendemos o que foi dito pelo Senador

Fernando Bezerra sobre as duas alternativas que temos para avançar. É bobagem não
querermos avançar. Gostaria de esclarecer que a proposta do Deputado Pedro Novais
seria, antes de votar, revisar o texto com auxílio dos técnicos para corrigir eventuais
dúvidas, uma vez que se trata de recompor 1 bilhão e 800 milhões da Lei Kandir.
Também gostaria de ressaltar que, pela proposta do Deputado Pedro Novais, seria
apreciado cada destaque acatado pelo Relator. As pessoas estão dizendo que não
concordam, mas não viram os destaques. O Plenário poderá dizer o que é importante ou
não para o Brasil. O Relator poderá refazer as prioridades para distribuir
aproximadamente 450 milhões, e vamos apreciar e votar cada um desses destaques. Isso
é questão que pode ser resolvida em uma única sessão.

Portanto, quero entender se é essa a proposta que complementa a proposta
alternativa do Deputado Pedro Novais, caso não seja, quero apresentar esta como uma
terceira proposta, com esses detalhes.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Gilmar Machado,
V.Exa. tem a palavra.



O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Vou esperar o Deputado Pedro Novais
responder à indagação e depois farei a intervenção.

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

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, a minha proposta não é
proibida nem prevista no Regimento, a minha proposta é para corrigir uma situação de
fato intransponível, e apresenta uma saída lógica, séria e honesta. A minha proposta só
se refere à parte primeira, Deputado Julio Semeghini. Eu não me refiro à segunda parte,
que trata de 1 bilhão e 800 milhões. A proposta trata apenas da reposição dos 12,5%
aprovados na discussão anterior. No documento distribuído pelo Relator, onde se lê:
“Parte primeira. Proposta de acordo. Indicação dos recursos”, sugiro a seguinte redação,
para não contrariar o que entendo ser o que diz o Regimento: “Sugerimos, com base no
art. 33, parágrafo 3º, inciso IV da Resolução nº 2.001, como fonte de recursos adicionais,
que o retorno do corte de 12,5% fique em 6,78%, cabendo o restante para o atendimento dos
destaques a serem aprovados na Comissão”.

Então, essa redação está em sintonia com o que diz o Regimento, com a lógica e
com a fórmula mais razoável de se resolver esse impasse.

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

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, a proposta do Deputado
Pedro Novais de corte, com todo o respeito, a consideração e a admiração que tenho pela
sabedoria de S.Exa., sobrepõe-se ao percentual do próprio Relator, que é de 5,72%. Eu
acho que só se chegará a um acordo se os técnicos fizerem nova redação. Quero ser
coerente com o que eu disse desde o início. Vamos pedir aos técnicos que nos ofereçam
solução, porque a proposta do Deputado, isoladamente, também não tem nexo. Aí fico
com a proposta do Senador Fernando Bezerra. Se não há acordo aqui, certamente não
haverá em plenário. Mas no plenário do Congresso Nacional talvez derrubem a ilegalidade
cometida aqui na Comissão, refiro-me àqueles 900 — ainda não me esqueci daquilo.

Sr. Presidente, quero que minha fala seja recebida como colaboração. Vamos pedir
que os técnicos se sentem ali e elaborem um texto, porque há coisas escritas aqui que nos
contrariam. É como se o senhor entregasse e, ao mesmo tempo, não entregasse.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, desejo fazer um
esclarecimento.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, um esclarecimento.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Deixem-me concluir. Sr. Presidente, eu

ainda não concluí.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Desculpe-me, então.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - O que ocorre nesse processo? A forma de

redação empregada para a questão relativa à utilização do superávit dos recursos é
completamente diferente do que já está aprovado. O que está aprovado não é essa
redação. Querem mudar inclusive o que já foi aprovado. Não podemos concordar com
isso, Sr. Presidente. Dessa forma nunca irá recurso para a Lei Kandir, é preferível ter zero
lá. Lê-se: “(...) desde que verificado no decorrer desse exercício excesso de arrecadação de
receita administrada pela Secretaria da Receita Federal, considerando o excesso após as
transferências por repartição de receita e após deduzido o acréscimo das demais despesas
obrigatórias estimadas para o exercício de 2006”. Esse texto foi elaborado certamente pela
Receita Federal ou então pela STN, que não quer pagar.

Então, Sr. Presidente, vamos contribuir e chegar a um acordo para podermos
votar.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, esclareço que não me referi
ao 1 bilhão e 800 da Lei Kandir porque V.Exa. já tinha dito que ia mandar a assessoria,
atendendo à sugestão do Deputado Anivaldo Vale, fazer uma redação. Por isso só me
referi à minha sugestão do item 1. Concordo com o que disse o Deputado Anivaldo Vale.

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



A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, na parte 2, além do
trecho citado pelo nobre Relator, há 3 modificações assustadoras. A primeira é a parte
final da alínea “a”, que dispõe o seguinte sobre o tal 1 bilhão e 800 milhões: “considerado
após as transferências por repartição de receitas e depois de deduzido o acréscimo das
demais despesas obrigatórias estimadas para o exercício de 2006”. Primeiro absurdo.

Segundo absurdo: esse adendo — ou como quiserem chamar — altera dispositivo
da Lei Kandir. Diz assim: “Inclua-se o seguinte inciso XX e § 3º ao caput do art. 4º”. Trata-
se do art. 4º da Lei Kandir. É a primeira vez na história que a Lei Orçamentária altera a
Lei Kandir. Não! É o fim.

Sr. Presidente, nem vou discutir esse documento, porque não sou surda, ouvi que
V.Exa. não o admitiu. Então, não se tem mais que falar nisso. Não vale nada. V.Exa. não
o admitiu corretamente. Agora, se o Relator quer apresentar um novo documento, deve
fazê-lo, mas o fato é que S.Exa. deve, nesse novo documento, sugerir 6%, 7%, 8%, 10%,
20% ou 50% de corte, o que quiser decidir. Terá de apresentar o documento para que
possamos votar ou não. Assim o PFL poderá dizer se é contra ou a favor, mesmo perdendo
para a maioria. É preciso que seja apresentado um novo documento. Sem apresentá-lo, é
impossível. Esse documento não existe mais, foi inadmitido pelo Sr. Presidente.

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

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
Sras. e Srs. Senadores, o Relator apresentou uma proposta de acordo — está muito clara,
todo mundo a leu —, o qual não houve. Portanto, se era uma proposta de acordo, como
não houve entendimento, ela deixa evidentemente de existir. Não temos outra proposta
sobre a mesa. O Relator terá de apresentar uma nova proposta para recompor os 900
milhões de reais, dentro daquilo que já votamos. S.Exa. terá de apresentar um novo texto,
já que essa proposta não tem validade. Sugiro pessoalmente ao Relator, já que não houve
acordo, que apresente uma nova formulação para fazer a recomposição, conforme o que
foi estabelecido por nós. Mas há uma diferença de recurso, como muito bem disse o
Deputado Pedro Novais.

A sugestão é para que o Relator, junto à assessoria, apresente uma nova proposta
que recomponha parte dos 900 milhões de reais — S.Exa. não tem o total, mas apenas
uma parte —, acolhendo a proposta, regimental, do Deputado Pedro Novais. O Relator
deve oferecer essa proposta por escrito, para que possamos amanhã, pela manhã, votá-la.
S.Exa. deve trazer a formulação e as propostas para que possamos votá-las de acordo
com a sugestão do Deputado Pedro Novais, cumprindo as normas do Regimento, porque
ninguém quer desrespeitá-lo. Propusemos um acordo, mas não foi possível acatá-lo.
Vamos seguir, então, o que estabelece corretamente o Regimento. Na proposta do
Deputado Pedro Novais, com uma nova formulação, essa questão pode ser incorporada.

Essa é a minha sugestão ao Relator e ao Presidente, para que possamos
equacionar essa questão.

Muito obrigado.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, foi solicitada ao

Deputado Pedro Novais — peço desculpas se não ouvi bem, mas acho que ouvi bem — a
apresentação a este Plenário de uma proposta de redação. Não sei onde estava o
Deputado Gilmar Machado, agora retorna a um assunto que já morreu. Já estamos lá na
frente. Não estou entendendo mais nada. O Deputado Pedro Novais apresentou uma
proposta. Vamos votá-la ou não?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Solicitei ao Deputado Pedro
Novais que procedesse à leitura de sua proposta. Vale lembrar que foi apenas uma leitura
e não uma apresentação para deliberação em plenário.

Com a palavra o Deputado Ricardo Barros.



O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Pergunto ao Relator, Deputado Carlito
Merss, se S.Exa. poderia, no que tange à Lei Kandir, adotar a redação que está no Adendo
nº 1, retificado, pág. 3.

Assim está a redação do Adendo nº 1, retificado, que dispõe sobre os recursos da
Lei Kandir: “(...) com recursos da reserva específica para finalidade constante desta lei, até
o valor de 900 milhões” — que seriam agora 1 bilhão e 800 milhões —, “desde que
verificado o excesso de arrecadação de receitas do Tesouro Nacional no decorrer do
exercício de 2006”.

No § 3º se diz: “Em havendo excesso de arrecadação de receitas do Tesouro
Nacional, o valor correspondente será destinado primeiramente para suplementar as
dotações referidas no inciso XX, art. 4º, desta lei”. E foi o que li anteriormente.

Então, consulto o Sr. Relator sobre a possibilidade de ser essa a redação do acordo
proposto, porque o texto sugerido agora por V.Exa. prevê excesso de arrecadação depois
das transferências aos Estados e das despesas obrigatórias. Evidentemente, há uma
grande diferença entre esse e o texto inicial.

Consulto o Relator, Sr. Presidente, se S.Exa. poderia fazer essa alteração, porque,
já que há a possibilidade de acordo sobre o texto, é necessário que ele atenda também aos
interesses dos Srs. Governadores. Se for para manter o texto da última proposta, não há
interesse, porque ele não atende ao que foi solicitado pelos Srs. Governadores.

Peço ao Relator que nos responda se a proposta de acordo pode ser sobre o texto
do Adendo nº 1, de autoria do próprio Deputado Carlito Merss, já aprovado pela
Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sugiro ao Presidente que votemos a

proposta do Deputado Pedro Novais. Depois, poderíamos discutir a modificação que o
Deputado Ricardo Barros quer fazer.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, o acordo dos 450 milhões
pressupõe o acordo relativo ao 1 bilhão e 800 milhões. É evidente que os Parlamentares
poderão ceder à proposta de que os 450 milhões voltem ao Relator, desde que também
haja atendimento sobre a Lei Kandir.

Estou perguntando sobre o texto porque uma coisa pressupõe outra. Sobre como
fazer a distribuição dos 450 milhões, o Deputado Pedro Novais já fez a sugestão. Sobre
como fazer com a Lei Kandir, estou propondo o texto do Adendo nº 1 já aprovado pela
Comissão.

Quero saber se o Relator concorda, porque as 2 coisas têm de andar juntas, Sr.
Presidente.

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

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Foi feita uma pergunta ao Relator, e o
Senador Sérgio Guerra quer saber se S.Exa. concorda. É importante que o Relator
responda à consulta do Deputado Ricardo Barros.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Já sugeri ao Presidente que nós...
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Não sugeriu nada. Concorda ou não?
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Concordo com que, primeiro, discutamos a

questão do Deputado Pedro Novais. Não sou Presidente da Comissão. No meu
entendimento...

O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - O Deputado perguntou ao Relator e não ao
Presidente.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - A minha sugestão é esse texto aqui.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Qual?
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Esse texto que S.Exa. quer mudar. S.Exa.

quer retornar ao texto anterior. A minha proposta é essa aqui.
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Com valor de 1 bilhão e 800 milhões.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Essa V.Exa. pode levar para casa. Ninguém

aceita isso, não.



O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Pode fazer o encerramento, Sr. Presidente,
não há acordo. O Relator não concorda com o que já foi aprovado. Aqui já se rasgou
acordo escrito, já se descumpriu palavra. Está aprovado o Adendo nº 1, proposto por
S.Exa., mas agora S.Exa. não quer voltar atrás. Então, não temos acordo. Retira 1 bilhão
e 800 milhões. O Governo não quer pagar. Cumpra-se o Regimento. Que nunca mais se
rasgue o Regimento desta Casa!

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

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, as coisas estão
relativamente fáceis de serem resolvidas e não conseguimos entender por que o Governo
não quer resolvê-las. Só pode ser porque já sabe que vai haver excesso de arrecadação.
Estamos tratando de uma suposição. Um bilhão e 800 milhões de reais. Estamos
supondo que pode haver esse excesso de arrecadação e aceitando que vá para a Lei
Kandir. Qual a dificuldade? Não consigo entender. Se o Relator não acatar essa
proposição, ficará difícil chegarmos a qualquer tipo de acordo.

Outra situação vejo estar praticamente fechada, em relação aos 900 milhões:
metade retornará para as emendas de bancada; a outra metade o Relator vai distribuir
por meio dos destaques. Está fácil de resolver, mas, infelizmente, parece que mais uma
vez o Governo não quer resolver a questão. Mais uma vez não quer resolver a questão.

Não há como prosseguirmos mais, Sr. Presidente. O Relator tem que ser claro e
sair daqui junto com os técnicos e resolver o que se fará com 1 bilhão e 800 milhões de
reais de excesso de arrecadação. É o ponto fundamental para o acordo. Feito isso, dos
900 milhões, metade retornará para as emendas de bancada, e a outra metade será
destinada aos destaques, a critério do próprio Relator, que serão discutidos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Pediria aos técnicos da
Comissão...

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, não havendo acordo do
Relator sobre o texto do 1 bilhão e 800 milhões, gostaria de retomar com o Líder do
Governo, Senador Fernando Bezerra, a proposta do Deputado Sérgio Miranda. Qual é a
proposta, então? Retomamos os 900 milhões na proporção das bancadas, conforme já foi
votado — porque foi suprimido o adendo que a alterava — e não se fala mais, neste
momento, no 1 bilhão e 800 milhões.

O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Não se fala em mais nada.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Vamos simplesmente voltar ao que foi

votado na sessão anterior: foram retirados os 900 milhões, e o adendo foi suprimido.
Portanto, os valores retornaram aos valores originais, ou seja, 12,5% para as Comissões e
as bancadas. O Senador Fernando Bezerra fez 2 propostas, sendo a primeira a dos 450
milhões. Como o 1 bilhão e 800 milhões, a contrapartida dos Governadores, não vai
existir no texto — considerando-se a forma como o Relator alterou o texto —, abrimos
mão desse valor, não discutimos isso aqui, e os 900 milhões retornarão linearmente para
as Comissões, de modo que o Governo tenha vantagem. Não discutimos mais a Lei
Kandir, e o retorno dos 900 milhões fica de acordo com o adendo. E acabou. Temos,
então, o voto pronto do Relator e poderemos avançar. (Pausa.)

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Vamos votar destaque a destaque.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Essa a proposta que o Senador Fernando

Bezerra já havia feito e gostaria fosse submetida ao Plenário, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Submeto à deliberação do

Plenário a proposta que acaba de ser formulada pelo Deputado Ricardo Barros.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, estou há muito tempo ouvindo

e gostaria de dizer o seguinte: o acordo que devemos fazer deve ter como base aquela
proposta do Deputado Pedro Novais. Já está, inclusive, sendo redigido. V.Exa. deve
colocar em votação aquela proposta.



Gostaria de ser ouvido neste momento, Sr. Presidente. Ouvi muita gente aqui falar
o tempo todo.

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
Acho que tenho o direito de falar e peço às pessoas que respeitem quem está com

a palavra. Cada um defende a sua bancada da maneira que quer.
Sr. Presidente, o destaque dos 900 milhões de reais que estamos

discutindo foi de minha autoria. Fui eu que apresentei o destaque relativo à
supressão daqueles recursos da Lei Kandir. Portanto, concordo com a proposta do
Deputado Pedro Novais. Devemos colocá-la em votação. Quem não estiver de
acordo que vote contra, senão vamos ficar discutindo isso por 1 ano.
Estou com a palavra, Sr. Presidente. É preciso que se tenha um pouco de

educação. Há um orador falando. Todos falaram o que quiseram, portanto vou falar o que
acho que devo.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que coloque a proposta do Deputado Pedro Novais
em votação. Se não der para votá-la hoje, que seja votada amanhã cedo. Essa é a
proposta que devemos votar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador
Fernando Bezerra.

O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Sr. Presidente, depois de tantas
tentativas e com a paciência que V.Exa. tem tido, não vejo caminho para o entendimento.
Se não temos entendimento, só há um caminho, o da legalidade. O que está aprovado
está aprovado, não há possibilidade de modificação, a não ser no plenário. A proposta que
apóio é a do Deputado Sérgio Miranda.

Se nos afastamos da legalidade, vamos afundando perante a opinião pública,
vamos perdendo o respeito entre nós mesmos.

Temos que votar o Orçamento. O único caminho que vejo é esse. Sr. Presidente,
V.Exa. sempre buscou o entendimento, mas não o conseguiu, lamentavelmente, e não por
falta de competência, experiência e respeito. Mas não vejo outro caminho. É uma decisão
simples. Não há o que submeter à votação. Devemos continuar a apreciação do restante
dos destaques.

Essa é minha proposta, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, faço um apelo a V.Exa. e

sobretudo ao Relator. Estamos há horas discutindo algo que não existe. Se a respeito
disso não há acordo, não pode ser votado, não existe. Então, quem votou que assuma a
responsabilidade de ter aqueles 2 destaques rejeitados que tiraram os recursos da Lei
Kandir e criaram um impasse para não haver o retorno dos 900 milhões de reais, a não
ser às suas origens. A questão está resolvida.

Podemos, se querermos votar o Orçamento, continuar discutindo e votando os
destaques. Não há mais o que considerar, na verdade. Isso que está proposto não serve
nem para o lixo, não vai haver acordo sobre isso. V.Exa. tem a prerrogativa de dar
seqüência àquilo que já foi decidido, e o Relator pode assumir ou não essa proposição.

Por favor, vamos ouvir o Senador Fernando Bezerra e o Deputado Sérgio Miranda,
que foram sensatos em relação a esse tema. Vamos desmoralizar mais ainda esta
Comissão se rasgarmos o Regimento Interno e fizermos o que queremos.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Senador

Sérgio Guerra.
O SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA - Sr. Presidente, em face da inconsistência do

Sr. Relator, que também é responsável por parcela grande dessa confusão, é fundamental
que retomemos o que foi proposto pelo Deputado Sérgio Miranda, que tem o apoio do
Líder do Governo e também o nosso apoio no Senado Federal, e encerremos esta



discussão, que não nos levará a lugar algum. Essa é a posição do PSDB na Câmara dos
Deputados também.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado
Julio Semeghini.

O SR. DEPUTADO JULIO SEMEGHINI - Sr. Presidente, a palavra do PSDB é
exatamente a que foi dita pelo Senador Sérgio Guerra, mas quero deixar muito claro que o
Relator negou a tentativa de construir o acordo que fizemos até o último momento por
não acreditar no retorno só do 1,8 bilhão. Realmente, apoiamos totalmente essa proposta.
Essa é uma proposta de acordo, como foi dito, mas, uma vez que não há acordo e o
próprio Relator não o acolhe, só há uma forma de avançarmos. Queremos votar e vamos
avançar dando continuidade à votação dos destaques.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrada a discussão.
Não foi possível se chegar a um acordo que modificasse decisão já tomada por esta

Comissão. Então, passaremos agora a discutir os destaques, independentemente de
qualquer outra discussão. Somente o autor do destaque e o Relator poderão usar a
palavra.

O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Sr. Presidente, pelo fato de o Relator ter
agora à disposição 900 milhões de reais e de vários destaques terem sido separados,
S.Exa. poderia, ao menos, apresentar um...

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - É claro que existem 900 milhões.
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. DEPUTADO RONALDO DIMAS - Não? Sumiram? Voltou tudo para as

emendas? Então vamos ficar discutindo o sexo dos anjos aqui, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Os destaques vão ser prejudicados

por falta de recursos. Temos que acertar a questão levantada pelo Deputado Pedro
Novais e pronto.

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, o Relator precisa de um

prazo para recompor os 12,5%. Na verdade, não vão ser 12,5%. S.Exa. tem só 900
milhões. E o valor é de 974. O Relator tem 134 no final, naqueles destaques que nos
entregou na reunião anterior.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio! Há um orador com a
palavra.

Pode concluir, Deputado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, o que votamos — o

destaque é nesse sentido — foi que o recurso voltaria às emendas de Comissão e às
emendas de bancada. O Relator precisará de um prazo para apresentar isso. Além disso...

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - O relatório anterior foi votado, Sr.
Presidente.

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

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Então, o Relator precisará de prazo para
recompor os 12,5%. Na verdade, não vão ser 12,5%. S.Exa. só tem 900 milhões, e o total
dos destaques de bancada e de Comissão é de 974. Então, vai precisar anular 74 milhões
daquele outro destaque que havia apresentado. Daqueles 134 que atendeu, vai ter de
cortar 74 e nos apresentar amanhã.

Então, é necessário darmos esse prazo a S.Exa., para que nos apresente a
questão. Depois a colocaremos em votação. Isso é o que devemos fazer.



O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o que foi aprovado na
última reunião.

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, quero fazer uma

pergunta ao Relator.
Sr. Relator Carlito Merss, na questão dos destaques de remanejamento, que não

mexem em despesa, qual é o comportamento?
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Remanejamento posso atender.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Vamos dar uns 15 minutos para o Relator

se recompor e vamos votar.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, já chegamos ao deboche.

O PSDB pode debochar porque está com toda a razão. Hoje eu entregaria a relatoria ao
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O problema é o seguinte: o
Relator...

O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Deputada, se aceitarmos, faremos uma
boa condução, pode ter certeza.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Relator terá que apresentar
um relatório sobre os destaques, inclusive sobre a recomposição das emendas, e dizer de
onde vai tirar os 74 milhões. Isso S.Exa. não faz em 10 minutos.

Em face disso, a reunião está suspensa até amanhã. Será reiniciada às
10h30min.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Declaro reiniciada a 1ª
Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes das
Pautas nºs 1, 2, 3 e 4.

Ordem do Dia.
Item 1. Projeto de Lei nº 40, de 2005, que estima a receita e fixa a despesa da

União para o exercício financeiro de 2006 — Proposta Orçamentária de 2006. O Relator-
Geral é o Deputado Carlito Merss.

Com a palavra o Relator-Geral, Deputado Carlito Merss.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e

Sras. e Srs. Senadores, falarei de forma bem objetiva em razão da votação e das decisões
de ontem. Espero que todos os Senadores e Deputados já tenham recebido o
demonstrativo de atendimento das emendas coletivas.

O que é esse material? Simplesmente uma recomposição daquele corte que
tínhamos feito de forma linear, de 12,5%. Nesse período fizemos acréscimo de 130
milhões, aí incluído também o remanejamento. O valor ainda não está aqui, mas é
simplesmente 74,9 milhões, ou, arredondando, 75 milhões. Fizemos um corte linear, e a
diferença de 55 milhões e 600 mil foi distribuída de forma linear — será um acréscimo.

Em termos de destaques, já de antemão digo que não há a possibilidade de
atender a nenhum destaque.

Os remanejamentos que não exijam recurso novo, sejam regimentais e em relação
aos quais haja consenso na Comissão ou no Plenário, poderão ainda ser atendidos no
Plenário.

Quanto aos destaques, na possibilidade de uma emenda ser aprovada, terá de ser
dito com muita franqueza de que setor será feita a retirada do valor.

Com isso creio que chegamos ao final da discussão. Poderemos votar ainda hoje e
depois encaminhar nosso relatório ao Plenário do Congresso Nacional.

É isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores.



O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI - Sr. Relator, gostaria de obter uma
explicação. O senhor falou em consenso de Plenário. Trata-se do Plenário da Comissão?

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Eu falo em algum remanejamento
eventual...

O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI - Remanejamento.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - ...que não envolva novos valores e seja

regimental e consensual. Esse poderá ser atendido no Plenário.
O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI - Consensual?
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Consensual implica nenhum Senador e

nenhum Deputado posicionar-se contra.
O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI - Consensual na bancada?
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Não, consensual na Comissão.
O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI - Se o remanejamento for da própria

bancada?
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Exatamente. Mesmo que seja consensual.

Tenho já alguns casos — o do Ceará, por exemplo — em que todos os partidos concordam
com o remanejamento. Portanto, consensual na bancada e no Plenário. Não vou mais
correr o risco de ser questionado por Deputado e Senador por atender a algum pedido, às
vezes com a insinuação de eu o fazer com base em critérios meus. Terá de haver
consenso. Se um Deputado ou Senador posicionar-se contra, eu infelizmente não tenho
como acatar.

O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI - Mas esclareça o seguinte: se uma
bancada apresentou a V.Exa. — como ocorreu — remanejamento de recurso da própria
bancada, por que é preciso submeter ao restante do Plenário? Não se está tirando de
outra bancada, mas mexendo na mesma. Então, o valor “x” para uma bancada...

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Senador, todo destaque tem de ser votado.
Veja: ontem a grande questão discutida aqui foi se os passos que estávamos tentando
seguir eram ou não regimentais. E as palavras foram duras: que jogamos o Regimento no
lixo, que isso nunca foi visto nesta Casa. Então, infelizmente, vamos cumprir o Regimento
com todo o rigor.

O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI - Quer dizer que mesmo havendo
consenso assinado pela bancada...

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Da bancada.
O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI - ...qualquer que seja a bancada...
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Porque vai ter de ser votado em última

análise. Se um Deputado questionar, eu tenho de retirar.
O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI - Mas eu gostaria de saber onde

está, no Regimento, a exigência de consenso de Plenário para remanejamento dentro da
própria bancada. Não existe isso. Não se está tirando de outra bancada, nem de outra
fonte, mas remanejando dentro da própria bancada. Tem a assinatura da bancada. Onde
está o problema? (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Relator vai dar parecer
favorável ao remanejamento, e vamos submeter ao plenário para votação.

O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI - O Relator vai dar parecer favorável
a...

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não há dinheiro novo. Então,
S.Exa. dará o parecer, e nós colocaremos em votação o remanejamento.

Tem a palavra o Senador Fernando Bezerra.
O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Parlamentares, quero fazer um apelo a V.Exa,...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio!
O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - ...Sr. Presidente, aos Líderes e aos

membros desta Comissão. Acho que chegou ao limite a paciência de todos, inclusive do
povo para conosco. Nós temos deveres para com o País. Se não vamos produzir a melhor
peça orçamentária — eu tenho certeza de que não —, vamos oferecer a possível. Há



muitas insatisfações, Sr. Presidente, mas será muito desgastante ficarmos aqui
novamente horas e horas a nos engalfinhar, a lutar por coisas que não são e não serão
compreendidas pelo povo.

Então, na circunstância que se apresenta agora, o apelo que faço é no sentido de
terminar isto o mais rapidamente possível. Vamos transferir as insatisfações e as
diferenças que não foram possíveis de resolver aqui para o Plenário do Congresso
Nacional, onde, quem sabe, serão solucionadas. Mas não podemos deixar de cumprir
nosso papel. Eu sei como V.Exa. se sente em relação a isso.

Ontem, até como forma de homenagem, lhe fizeram apelo no sentido de que aqui
ficasse, e V.Exa. atendeu. Esse apelo precisava ter retorno: o reconhecimento do seu
trabalho e uma votação rápida, como uma homenagem a V.Exa. e ao povo brasileiro. Pela
necessidade que temos de votar, Sr. Presidente, vamos abreviar este sofrimento. É o meu
apelo.

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

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs.
Deputados, Sras. e Srs. Senadores, quero registrar, com muita preocupação, a
experiência que vivemos nesta Comissão.

Ouço atentamente o apelo de V.Exa. e o do Líder do Governo, Senador Fernando
Bezerra. Aqui ao meu lado está o Vice-Líder do PSDB, Deputado Bismarck Maia. Ao longo
da discussão, fizemos todo o esforço para emprestar à sociedade brasileira — não só aqui
na Comissão, como também na Presidência da Comissão — toda a nossa disposição de
votar o Orçamento. Toda, repito. Se em algum momento houve pedido de verificação de
quorum para dificultar a votação, o pedido não foi feito pela Oposição, pelo PSDB.
Nenhum. Isso é inédito na história da discussão do Orçamento e, principalmente, na do
exercício da Oposição.

Entretanto, Sr. Presidente, ficamos verdadeiramente preocupados com a postura
da Liderança ou das Lideranças na Comissão de Orçamento na medida em que fazem um
acordo verbal, o assinam, mas o descumprem por meio de um instrumento esdrúxulo,
sem amparo no Regimento da Casa, que certamente será objeto de profunda discussão no
Plenário do Congresso Nacional.

Nós não vamos parar. A sociedade brasileira precisa saber desse processo. Sei,
porque sempre acompanho, inclusive naquele momento de árdua discussão, que o
Relator é superpressionado. S.Exa. chegou a nos dizer que nem sabia onde estavam os
900. Mas nós sabíamos. Nós, da Oposição, sabíamos direitinho. E S.Exa. está fazendo a
reposição, por meio desse destaque. Particularmente, isso não precisava ser feito, porque,
ao rejeitar o adendo, certamente o que presidia era o relatório aprovado. Nem precisava
dessa relação. Está fazendo isso até como uma forma de esclarecimento, mostrando
realmente o que voltou para ali. Mas o que presidia era o relatório antes do corte de
12,5%.

Certamente ele terá dificuldade para atender a destaques, porque talvez não tenha
mais recursos. Mas gostaria de ouvir isso de S.Exa. Há destaque de textos, mas sobre isso
gostaríamos de ouvir também o Relator. Até para facilitar o meu raciocínio, a minha
postura nessa discussão — porque tenho vários pedidos de destaque de votação em
separado e gostaria de colaborar com a votação —, quero saber do Relator sobre os
Destaques nºs 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, todos
destaques de texto.

Não estou me referindo aos destaques que tenho de reposição, porque nisso quero
dar uma colaboração até ao nosso Presidente, que teve a sensibilidade de rever sua
posição de renúncia da Presidência da Comissão e de voltar a conduzir os trabalhos.

Então, gostaria de saber qual é o posicionamento do Relator, porque isso facilitaria
o examine de outros destaques  — posso até pensar em retirar alguns.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Todos rejeitados, Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Eu não ouvi.



O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Todos rejeitados, Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Os de textos? Sr. Presidente, quero discutir

um por um.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Jovair Arantes

(Pausa.). Deputado Eduardo Valverde.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, vou falar pouco,

porque a matéria já foi exaustivamente debatida.
É óbvio que não sairá daqui uma ”Brastemp”, mas uma peça orçamentária com

vícios e defeitos. Quero elogiar o Relator, que foi submetido a intensa pressão, e o
Presidente, que hoje honradamente retornou e temos essa calma aparente.

A pergunta que faço ao Relator é a seguinte: é possível ainda emenda de texto, que
não modifica o Orçamento?

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Não é possível? Só em plenário? É

possível ainda fazer remanejamento?
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - (Inaudível.) sem recurso novo, consenso e

bancada...
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Porque há alguns destaques...
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - O destaque já foi apresentado?
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Destaque...
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - É o que disse na minha fala inicial.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Foram apresentados destaques aos

Tribunais do Trabalho. No entanto, na redação do texto foi destinado ao TST. Na verdade,
poderia ter sido destinado aos Tribunais Regionais, que apresentam problema de infra-
estrutura. O TST, hoje, está muito bem aparelhado e muito bem instalado em Brasília,
mas diversos Tribunais do Trabalho no Brasil, principalmente da 14ª Região, precisam
atender a obras de infra-estrutura, quadro de pessoal, contratação, etc.

Portanto, pergunto se é possível fazer esse destaque do texto, ou melhor,
remanejamento.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Repetindo, o remanejamento sem recurso
novo, regimental e com consenso na bancada acaba sendo votado, mas apenas no
plenário. É a única possibilidade. Só.

O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Sr. Presidente, quero salientar que não

concordamos com a proposta do Líder do Governo, Deputado Fernando Bezerra. Nós, do
PMDB, desejamos a votação dos destaques separadamente.

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

Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, para que eu possa fazer

a retirada de alguns destaques, gostaria que o Relator informasse de onde saíram os 74
milhões, pois há alguns destaques de recomposição que não estão aprovados, mas que
eventualmente foram recompostos diretamente. Assim, poderei retirar mais destaques.
Apenas desejo ter noção disso, para saber como proceder.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Nos 74 milhões, que arredondamos para
75, foi feito um corte linear, mas a diferença, de 55,5 milhões, será entregue, talvez,
ainda...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Zero vírgula zero e pouquinho?
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sim. Serão distribuídos. Só foi feito o

acréscimo linear.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, tendo em vista a

retomada dos recursos à bancada do Rio de Janeiro, de pronto, retiro os Destaques nºs



602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618,
619, 620, 621 e 622, e ainda os Destaques de Recomposição nºs 596, 597, 598, 599, 600
e 601. Verificarei ainda, rapidamente, outros destaques que eventualmente possa retirar,
mas que são fruto de pleitos de Ministérios.

Assim, Sr. Presidente, por questão de consideração, tenho pelo menos de verificar
se os mesmos foram atendidos e conversar com os servidores que solicitaram os
destaques. Mas, por enquanto, faço essa retirada, até porque sei que o Relator não tem os
recursos. Ora, se não tem recurso, não pode aceitar destaque.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado
Jovair Arantes. (Pausa.)

Com a palavra o Deputado Colbert Martins. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO TEÓFILO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO TEÓFILO - Sr. Presidente, o Relatório nº 7 continua

valendo ou não? Estamos em dúvida. Refiro-me ao relatório de atendimento aos
destaques que estão sendo distribuídos na Mesa e que foi emitido dia 30. Gostaria de
saber se está valendo ou foi totalmente prejudicado?

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - O Relatório nº 7, resumido por autor, é
isso?

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO TEÓFILO - Sim.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Exatamente. O assessor pode confirmar

com V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao Senador

Sibá Machado.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Sr. Presidente, cheguei um pouco atrasado,

pois estava participando de outros eventos. Estou lendo o relatório com o parecer do
Relator sobre os destaques e tenho uma dúvida quanto ao Acre e a Roraima. Portanto,
gostaria de um esclarecimento.

Temos 3 destaques de remanejamento dos recursos no âmbito da bancada do
Acre, com aprovação do Relator. Fui informado por terceiros de que o Relator gostaria que
os mesmos entrassem na pauta para aprovação do Plenário da Comissão.

A primeira pergunta é se....
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Só se fossem novos. Neste caso, não.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Neste caso não precisa.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - V.Exa. está perguntando se vão ser

votados?
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Sim.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - No final, todos.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - É linear.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Há intenção de votar um a um, mas...
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Não, tudo bem. Nesse caso, pode ser em

bloco. Não vejo problema.
Ontem, vi que se “emagreceram” demais as possibilidades do nosso Relator. S.Exa.

andou fazendo muito exercício, e as “gorduras” do Orçamento diminuíram muito.
A minha pergunta é se o Relator não poderia fazer esforço hercúleo para atender o

Destaque nº 1.453, de minha autoria, em face, como já expliquei, da situação de uma
rodovia federal que ligaria o meu Estado ao centro-sul brasileiro e aos países vizinhos. É
uma obra do Governo Federal executada pelo Governo Estadual com aporte apresentado
por nós da bancada. Sei das dificuldades, mas peço um gesto de grandeza e patriotismo
do nosso Relator para atender o Destaque nº 1.453.

Por último, Sr. Relator, a bancada de Roraima também passa por situação de
remanejamento semelhante à nossa. As bancadas do Acre e de Roraima fizeram um
acordo para trabalhar juntas, para que pelo menos o remanejamento seja contemplado,
mas o Senador Mozarildo Cavalcanti está me dizendo que os destaques de remanejamento



não foram acatados. Assim, peço que os mesmos o sejam para que possamos ter
tranqüila votação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao nobre
Deputado Colbert Martins.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
o PPS faz parte do grupo de partidos que entendem a importância do trabalhado realizado
por V.Exa. na Presidência e reconhece tanto o gesto que o impeliu a sair quanto o seu
magnânimo retorno. Por isso, estamos dispostos a assumir os compromissos que lhe
trouxeram de volta com todas as dificuldades, respeitando a forma como V.Exa. conduziu
os trabalhos desta Comissão e a manutenção dos acordos possíveis. Mas entendemos que
não há data possível depois desta.

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, nós do PPS apoiamos as

decisões tomadas aqui hoje devido às dificuldades. Em termos de emendas coletivas, a
Bahia ficou em oitavo lugar, depois da última recomposição. Na nossa frente estão Minas
Gerais, São Paulo, Pará, Pernambuco, Tocantins e vários outros Estados. Mas estamos de
acordo em concluir essa votação.

O retorno de V.Exa., mais do que valorizado, precisa ser reconhecido. Neste último
dia em que V.Exa. preside esta Comissão, Sr. Presidente, apelo para que seja constituída
a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Processo Orçamentário, pois, daqui
por diante, será muito importante para esta Comissão.

Sr. Presidente, deixo o nosso apelo, o agradecimento pelo retorno de V.Exa. ontem
e o nosso compromisso de votar hoje.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Muito obrigado.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Humberto Michiles.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, a exemplo do que

disse o Deputado Colbert Martins, ressalto o espírito público, a paciência, a tolerância,
sobretudo a sabedoria de V.Exa. para levar a bom termo a votação do Orçamento. Em que
pese o seu esforço, na qualidade de Presidente desta Comissão, e o do Relator, já
ultrapassamos em mais de 100 dias o prazo que seria razoável para aprovarmos o
Orçamento. É natural e legítimo que cada Parlamentar defenda os interesses de seu
Estado, de sua região, mas acima dos nossos Estados e dos interesses regionais está o
Brasil, o nosso País.

O Líder do Governo tem feito reiterados apelos para que cumpramos o Regimento.
Portanto, devemos assim proceder, a fim de aprovarmos o Orçamento. Não há mais clima,
no meu entendimento, nem oportunidade para fazer acordos e protelarmos a apreciação e
votação do Orçamento.

Dessa forma, Sr. Presidente, faço um apelo a V.Exa., ao Sr. Relator e aos Srs.
Parlamentares no sentido de votarmos o Orçamento. Estamos sendo pressionados. O foco
da Nação hoje se volta para esta Comissão. Pretendo chegar ao meu Estado, no final de
semana, e poder dizer que aprovamos o Orçamento. Mesmo com atraso, o Orçamento está
aprovado, não estamos prejudicando o País. Somos aqui mais de 80 membros, Deputados
e Senadores. A opinião pública está voltada para o Congresso Nacional por várias razões e
hoje sobretudo focada na Comissão de Orçamento.

Sr. Relator, algumas emendas apresentadas — recursos para serem substituídos
— não foram aproveitadas no relatório de V.Exa., como é o caso, por exemplo, da emenda
relativa à BR-319, que deveria ser cancelada por entendimento da bancada, para ser
distribuída entre os portos. Assim, peço a V.Exa. que atenda o nosso pedido. Falamos
inclusive com a assessoria, pois trata-se de ponto pacifico, há concordância da bancada e
pode ser atendido pelo próprio Relator.

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

Pedro Novais.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, Sr. Relator, como os

remanejamentos dentro da bancada são regimentais, peço ao Relator-Geral os seguintes



remanejamentos dentro da bancada do Maranhão, da qual sou o Coordenador: Destaque
nº 1.285, Emenda 001 — peço ao assessor que anote para que o pedido seja atendido —,
1,5 milhão de reais; Destaque nº 1.286, Emenda 002, menos 1,5 milhão de reais;
Destaque nº 1.291, Emenda 007, menos 2 milhões de reais; Destaque nº 1.303, Emenda
0019, menos 1 milhão de reais; Destaque nº 1.296, Emenda 0011, mais 6 milhões de
reais. Os valores reduzidos passam para a Emenda 0011.

Se atendido o meu pedido, retirarei os destaques. Se não atendido, desejo que
sejam votados individualmente, como me faculta o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Os destaques com aprovação
total ou parcial não podem ser retirados, senão perdem o atendimento anterior.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, os meus destaques não
foram aprovados de forma alguma. Não tem nada aprovado nos meus destaques.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Estou esclarecendo à
Comissão.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. Presidente, desejo discutir o Destaque
nº 1.071.

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

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. Presidente, apresentei o Destaque nº
1.071, que trata do remanejamento de 7 milhões de reais entre uma emenda da bancada
do Estado do Ceará para uma emenda da Comissão de Viação e Transporte. Temos a
autorização do Coordenador e o acordo da bancada. E o Sr. Relator está a par disso.

Pedimos que seja acolhido nosso Destaque nº 1.071, no valor de 7 milhões de
reais, que não implica fontes de recursos. Já está resolvida essa parte por acordo de
bancada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao
Deputado Gilmar Machado, o último inscrito.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, Sras. Senadoras, Srs. Senadores, mais uma vez faço o mesmo apelo, ou
melhor, reforço o apelo que fez o nosso Líder do Governo, Senador Fernando Bezerra, no
início desta reunião.

Ontem, foi tentado o acordo e tem-se de ressaltar o esforço do nosso Relator,
Deputado Carlito, para se chegar ao acordo, para se buscar o entendimento que,
infelizmente, não foi possível.

Encerrada essa fase ontem, por bom senso e conduzidos de forma correta por
V.Exa., chegamos então à conclusão que deveríamos recompor. Está aqui o relatório
exatamente como a Comissão pediu: a recomposição integral dos 12,5% e tínhamos mais
cento e poucos milhões para os destaques já apresentados. Porém, só poderíamos contar
com parte deles, porque 74 milhões estavam ultrapassando.

Então, o Deputado Carlito, também de forma linear, sem tirar mais de um ou de
outro, mas de forma linear próxima a 50%, cortou de todos os destaques, como
orientamos aqui ontem, também por decisão desta Comissão. Está aqui também
apresentado. E S.Exa. não tem mais recursos. Se não tem mais recursos, não temos como
aprovar nenhum destaque. Emendas e outras coisas no plenário são possíveis
regimentalmente, corretamente podemos apresentar.

Assim, apelo para V.Exa. colocar em votação esses relatórios de forma global e
encerraremos a nossa parte, dando grande contribuição ao País. Quanto a esses ajustes,
tenho certeza que o Relator terá todo o interesse e bom senso de, no plenário, equacioná-
los.

O apelo que fazemos a todas as Lideranças e a todos os membros desta Comissão
é no sentido de que se, de fato, todos nós queremos votar o Orçamento, a contribuição
que podemos dar é permitir que V.Exa. faça essa votação. Agora, se não quisermos,
vamos fazer pelo processo normal, não tem problema. Estaremos aqui para cumprir
rigorosamente o que for necessário para que possamos dotar o País do seu Orçamento,
encerrada nesta Comissão, ainda no dia de hoje, essa votação.



O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma
questão de ordem.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao

Deputado Claudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, há 2 seções. Salvo

engano, o Deputado Ronaldo Dimas leu, por autor de destaque, quais os que seriam
ressalvados. Pergunto à Mesa, e especialmente a V.Exa., o que se fará das ressalvas dos
destaques que foram nominalmente por Deputado indicados.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Os destaques aprovados estão
aprovados. Os destaques de remanejamento aprovados serão submetidos ao Plenário.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - E de recomposição? Cada Parlamentar foi
chamado pelo Deputado Ronaldo Dimas para ressalvar os destaques que tinha
apresentado. Eu ressalvei 3, outros ressalvaram 2, 5. E o que se fará desses destaques
ressalvados?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Daremos a palavra ao autor,
ao Relator e depois levaremos a voto.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Mas não estaria no acordo que seriam
acatados? Não estaria no acordo que os destaques ressalvados seriam acatados?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não.
Com a palavra o Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, eu acho que estão esgotados

todos os pontos de discussão. V.Exa. deveria pedir ao Relator para apresentar o seu
parecer destaque por destaque — uma vez que ele distribuiu — e vamos votar o
Orçamento. Eu tenho vários destaques de votação em separado. Outros Deputados da
base do Governo também pediram destaque para votação em separado.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Agora, depois que todos da base do
Governo retirarem seu pedido de votação em separado dos destaques, aí, se V.Exa.
conversar comigo, me fizer um apelo, e ele também fizer, talvez eu siga a mesma linha e
acabamos com este Orçamento em menos de 30 minutos.

O SR. PRESIDENTE (senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Magalhães.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Sr. Presidente, eu gostaria de um

esclarecimento do Relator.
Sr. Relator, eu estou aqui com o relatório, resumido por voto. Os destaques

acatados por V.Exa., parcialmente, tiveram corte de aproximadamente 60%, mais ou
menos.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não há dúvida.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Mas aqui, na página 3 do relatório,

V.Exa. fez alguns atendimentos, nos Destaques nºs 623 e 624, de quase 40 milhões. Qual
foi o critério? V.Exa. poderia nos explicar?

O SR. PRESIDENTE (senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, ainda não
estamos na fase de discussão dos destaques.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - É apenas um esclarecimento.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É um esclarecimento, Presidente,

ninguém entendeu.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - É só um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (senador Gilberto Mestrinho) - A seguir, nós colocaremos em

discussão.
Com a palavra o Deputado João Grandão.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, chamo a atenção do Relator

para a questão relatada pelo Deputado Carlito Merss. É um destaque que foi colocado na
emenda da Comissão de Agricultura. Só para V.Exas. terem idéia, nobre Presidente,
nobre Relator, na Comissão de Agricultura há uma emenda que atende, especificamente,



a assistência técnica para a agricultura familiar. Ela ficou com 8 milhões. As outras
emendas ficaram com 50; outra com 40; outra com 20 milhões, na Comissão de
Agricultura.

Então, faço um apelo ao Relator, para ver se há possibilidade de consertarmos em
plenário porque, na verdade, é uma defasagem enorme. Eu falo como filho de pequeno
produtor da agricultura familiar. É impossível o Ministério do Desenvolvimento Agrário
trabalhar com 8 milhões de reais.

É a Emenda nº 5. O problema é que não tenho como enxergar aqui. Vamos ao
destaque. O destaque que foi apresentado em relação a essa emenda. São vários os
destaques.

O SR. PRESIDENTE (senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado, na fase dos
destaques V.Exa. usará a palavra.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Está feito o apelo, então, porque está
simplesmente fora do normal.

O SR. PRESIDENTE (senador Gilberto Mestrinho) - Está feito o apelo, mas não é
destaque ainda.

Com a palavra o Senador João Ribeiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não! Não sei se é questão de ordem ou

discussão. O que V.Exa. mandar eu falo.
O SR. PRESIDENTE (senador Gilberto Mestrinho) - Depois, Deputada.
Com a palavra o Senador João Ribeiro.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, à luz do que aconteceu, na

verdade, pelo menos para uma coisa serviu aquele destaque que nós, naquela votação
polêmica, de requerimento de minha autoria, conseguimos aprovar, para que o Relator
pudesse fazer a recomposição.

Diante disso, Sr. Presidente, depois de longo período de discussões exaustivas, de
vários debates travados nesta Comissão, quero fazer uma solicitação ao ilustre Relator, já
que não consegui acrescentar nada em programas do meu Estado.

Sou coordenador da bancada do Tocantins, e lá existem programas de grande
interesse do Governo. Por exemplo, no caso do PROPERTINS, fiz apelo ao Relator, já que
se trata de obra que está em fase conclusiva e depende de mais recursos. Houve apelo do
Ministério da Integração Nacional para que concentrássemos a maior parte de recursos
nessa obra. Sr. Presidente, algumas obras estão sendo executadas há 10 anos. Nós, do
Estado do Tocantins, preferíamos concluir algumas obras para que elas possam cumprir
sua função social.

Ao fazer essa observação, caro Relator, faço um apelo: embora se trate de valor
muito baixo, que V.Exa. remaneje do atendimento que V.Exa. fez de apenas 2,115
milhões do Destaque nº 1.099 — não é emenda, é destaque; parece-me que não há como
fazer remanejamento de emenda — para o Destaque nº 1.094.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Senador João Ribeiro, vamos
deixar a segunda parte para a fase da discussão dos destaques.

O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Sr. Presidente, desculpe-me. Imaginei que a
palavra tivesse sido concedida a mim para que eu pudesse defender os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não. Ainda não é hora. Logo
mais darei a palavra a V.Exa. para a defesa dos destaques.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Relator Carlito Merss, peço a atenção

de V.Exa.
Quero afunilar essa discussão. O assunto está esgotado. A lição que recebemos

nesta Comissão foi muito dura, inclusive para V.Exa., ao ter que submeter uma decisão



tomada corretamente, com base no Regimento, à apreciação do Plenário que, à revelia do
que diz o Regimento, aprovou a retirada desses recursos que voltaram para a emenda.

Esse fato vai ficar registrado na história da Comissão de Orçamento. Quando
alguém quiser saber onde buscar o mau exemplo na execução ou no cumprimento de
uma norma, basta vir aqui na Comissão de Orçamento que isso servirá de paradigma.

Particularmente, acho que vários Estados brasileiros perderam — e perderam
muito. Mas não apenas os Estados, Sr. Presidente, os Municípios também. A Bahia
perdeu, o Tocantins perdeu. Vejo o Senador João Ribeiro, bravamente, querendo
recompor 2 milhões. Mas só na Lei Kandir ele perdeu proporcionalmente 5 milhões para
Estado e Município. Se V.Exa. considerar o todo, seriam 16 milhões. A Bahia perde cerca
de 50 milhões. Se se considerar o todo, o Estado perde 200 e poucos milhões. Isso não
está mais em discussão.

Toda a força terá de ser direcionada para o Plenário do Congresso Nacional. Tenho
absoluta certeza de que esse assunto será discutido lá, porque a situação foge à forma de
trabalho da Comissão: cumprir o Regimento. E ontem o Senador Sérgio Miranda deu aqui
uma lição em todos os colegas ao mostrar a necessidade de se cumprir o Regimento.

Sr. Presidente, estamos perdendo tempo. Vamos votar os destaques.
Faço um apelo ao nobre Relator: que S.Exa. peça a cada representante da base do

Governo para retirar os destaques para votação em separado, a fim de agilizar o processo.
Talvez assim a Oposição se sensibilize.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrada a discussão.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, não pode alguém falar

mais de meia hora. Ninguém está aqui para brincar.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Foi encerrada a discussão?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Encerrada a discussão.
Ontem, acertamos que na reunião de hoje seria apresentada a reposição das

emendas ou dos cortes das emendas. E isso foi feito. E que ainda hoje votaríamos os
destaques, sabendo que não há mais recursos.

Passaremos agora à votação dos destaques.
Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço apenas um

esclarecimento para ver se entendi direito.
Na página nº 3, existe o voto do Relator pela aprovação. Eu fui examinar. Foram

aprovados mais ou menos 40 milhões: uma emenda de bancada do Deputado Domiciano
Cabral, que eu não tive tempo de verificar aqui ainda, porque não sei qual Estado S.Exa.
representa — acabo de saber que é a Paraíba —; uma emenda do Deputado João Leão,
outra do Deputado Wellington Roberto — as 2 emendas somam 25 milhões — para
gerenciamento e controle de velocidade na malha rodoviária federal; uma emenda de
bancada do Senador Sibá Machado, para assentamentos; outras 2 do Senador Sibá
Machado para infra-estrutura; e um problema de 3 milhões, do Deputado Humberto
Michiles, que é um erro da própria bancada. Na verdade, trata-se de remanejamento.

A minha dúvida é a seguinte: esses valores, eventualmente, são aqueles iniciais,
eram mais altos e V.Exa. fez um corte de 60%, ou esses valores são novos? Porque, para
nós aqui sentados fica a seguinte sensação: alguns Deputados e Senadores conseguiram
aprovar seus destaques novos. Nossos Estados, aqui, são menos importantes.

Então, seria relevante esclarecer, até porque, neste momento, os destaques que
restam a esta Deputada são de interesse nacional: eleições e Polícia Rodoviária Federal. É
só acompanharmos os jornais para ver o quanto foi apreendido, ontem, de arma, na
divisa de São Paulo com Rio de Janeiro. Só quero entender, para que fique absolutamente
claro, porque preciso de dinheiro para questões republicanas, como diz V.Exa.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Deputada, todos esses destaques são
remanejamentos. O valor não é 25, é 2 milhões 550. Os outros são 15 milhões, 10
milhões, 3 milhões e 400, 4 milhões 160, 1 milhão 975 e 3 milhões. São todos
remanejamentos.

O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, pela ordem.



O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Humberto Michiles.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, quero esclarecer que

os 3 milhões são fruto de remanejamento para o CEFET do Amazonas. Nada mais do que
isso. Por equívoco da bancada, fizemos uma indicação equivocada, que foi corrigida e
encaminhada corretamente para o CEFET.

O Deputado Anivaldo Vale fez proposta que gostaria de ver considerada pelas
demais Lideranças: que todos retirassem os pedidos de destaque, permanecendo apenas
aqueles para remanejamento, uma vez que já está claro e definitivo que não há recurso na
mão do Relator para atender esses destaques. Creio que ganharíamos muito tempo.

Apreciaríamos apenas os destaques de remanejamento, questão lógica que pode
ser frutífera.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Há proposta de que os
Parlamentares retirem os destaques, ficando apenas os de remanejamento, já que não há
recursos para atender a destaques.

O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - De pleno acordo a bancada do Acre, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A matéria está em votação.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, vamos pôr em votação

o relatório.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, pelo PPS.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, pela ordem. Antes de votar,

gostaria que incluísse os destaques de textos.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Os destaques são pessoais.

Regimentalmente, são pessoais. Retira quem quiser. Esse é um apelo que fazemos para
dar andamento mais rápido. Quem tiver emendas, no plenário as reapresenta.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, eu retiro todos os
destaques.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Senador...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não, ainda faltam... Não, menos os com

aprovação parcial, Presidente.
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Retiro os destaques, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Senador Fernando Bezerra.
O SR. SENADOR FERNANDO BEZERRA - É para apoiar a proposta do Deputado

Humberto Michiles. Eu acho que temos que agilizar esta votação. Não podemos estar
sangrando aqui, o tempo todo, em discussões inúteis. Não há dinheiro. Vamos votar.

É a minha palavra.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Senador Flexa Ribeiro.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Presidente Gilberto Mestrinho, atendendo ao

apelo de V.Exa., peço a retirada de todos os destaques que apresentei ao projeto.
Faço apelo à base do Governo e, depois, à Oposição no sentido de que sejam

retirados todos os destaques e se aprove de uma vez por todas o Orçamento. Os
destaques serão retomados no Plenário, como V.Exa. bem disse.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Jovair Arantes.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, o PTB pede a retirada de

todos os seus destaques que não tiverem sido aprovados.
Pedimos a retirada de todos os destaques do PTB que estejam pela rejeição. Os

pessoais, Sr. Presidente.
O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI - O PTB na Câmara.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O PTB apóia a idéia.
O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI - Deputado Jovair Arantes, o PTB

na Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Colbert Martins.



O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, eu, Deputado Colbert
Martins, peço a retirada dos meus destaques. Queremos votar a matéria, entendendo que
a Oposição deve seguir também a sugestão de V.Exa.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, também retiro os meus
destaques que foram rejeitados.
 O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Senador Gilberto Mestrinho, desculpe-
me. Quero somente reiterar que a Deputada Laura Carneiro encontra-se com new look,
com cabelo e blusa bonitos. Podemos segui-la também.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vou fazer a chamada dos
Parlamentares, para que digam se concordam ou não com a retirada dos destaques.

Senador Aelton Freitas. (Pausa.) Ausente.
Deputado Alceste Almeida. (Pausa.) Ausente.
Deputado Alex Canziani.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Senador, façamos diferente: quem não

concordar com a retirada total, que se manifeste. Se ninguém se manifestar, todos
retiram. Vamos agilizar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Se alguém não concordar...
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - É isso. Quem não concordar com a

retirada dos destaques, que se manifeste, em vez de V.Exa. fazer a chamada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Amauri Gasques.

(Pausa.)
Deputado Aníbal Gomes. (Pausa.)
O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI - Sr. Presidente, as emendas do

Deputado Alceste Almeida são da bancada. Estão no nome de S.Exa., mas são assinadas
por 2 Senadores e 7 Deputados, de acordo com o art. 25, inciso II, da Resolução nº 01, de
2001-CN.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Parlamentar que não estiver
presente...

O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI - Mas acontece que a bancada
assinou, e eu estou presente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado Jovair Arantes
vai continuar a leitura.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, o destaque é do Senador
Mozarildo Cavalcanti.

O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI - Sr. Presidente, a bancada assinou,
de acordo com a Resolução nº 01, de 2001-CN. Dois Senadores e 7 Deputados assinaram
o destaque. O Deputado Alceste Almeida assinou na condição de coordenador da
bancada. Eu assinei e também estou presente. O Deputado Almir Sá assinou e também
está presente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Quem assinou como autor?
O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI - Não. Assinaram 2 Senadores,

entre eles eu, que estou presente. O Deputado Almir Sá assinou e está presente. Portanto,
são emendas de bancada.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem, para fazer uma sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, na medida em que o que

apresenta o Senador é destaque de remanejamento dentro da bancada, assinado pela sua
maioria, não há nova despesa. Se o Relator acatasse, de pronto, já seria considerada
aprovada e, portanto, não precisaria ser retirada.

O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI - Exatamente. Mas é isso o que
estamos propondo, Deputada, desde o início. Fizemos o remanejamento dentro da
bancada.



A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Estão cumpridos todos os requisitos
regimentais. Não há dinheiro novo; é remanejamento. Se o Deputado aceitar, não entra no
bloco dos rejeitados, mas no bloco dos aprovados.

O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI - E está de acordo com a Resolução
nº 1, art. 25, de 2001, do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Quem é o coordenador da
bancada?

O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI - O coordenador da bancada é o
Deputado Alceste Almeida. Mas a emenda está assinada, de acordo com o art. 25 da
Resolução nº 01, de 2001-CN, por dois terços da bancada. Eu estou presente, assinei; o
Deputado Almir Sá está presente e assinou. É do interesse geral da bancada fazer o
remanejamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A matéria fica suspensa, e a
submeteremos ao Plenário em separado.

Vamos continuar a chamada. (Pausa.)
O Senador Mozarildo Cavalcanti apresentou aqui uma questão: a bancada, na sua

maioria, regimentalmente pediu uma troca de posições. Isso porque houve flagrante
discrepância entre o atendimento de Senadores lá de Roraima: um Senador com 40 e
poucos milhões; e outros Senadores com 11 milhões só. Então, S.Exa. pede um
remanejamento, de modo que haja pelo menos um princípio de justiça, de igualdade.

Esta matéria eu submeto ao Plenário.
Os Parlamentares que aprovam...
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, não estou ouvindo aqui.
(Não identificado) - Não estamos ouvindo.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Trata-se do seguinte: o

Senador Mozarildo Cavalcanti e outros Parlamentares de Roraima apresentaram aqui um
pedido de remanejamento de emendas, sem alteração de valor, porque, entre os 3
Senadores, 1 foi beneficiado com 40 e poucos milhões, e os outros 2, com 10 milhões e
pouco cada um, o que me parece uma profunda injustiça, segundo S.Exa. mesmo diz.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - A emenda é de bancada ou de Senador?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - De bancada.
Em face disso, submetemos ao Plenário a decisão de correção ou não da

disparidade.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, peço um esclarecimento.
Qual a posição do coordenador da bancada, Sr. Presidente?
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, é questão de bancada!
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A bancada assinou. Então, o

destaque é válido.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, eu não entendi.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A Presidência decide pela

correção...
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, seu microfone está

desligado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A Presidência aceita o

destaque, que será votado posteriormente, de modo que a injustiça seja corrigida.
Acho que o assunto está superado.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra a Deputada

Rose de Freitas.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, eu preciso que V.Exa.

esclareça, para que possa entender. Antes, a norma não era essa.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio! Silêncio!



A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - A norma era de que a bancada deveria
ter dois terços de Deputados e dois terços de Senadores para fazer remanejamento de
qualquer natureza. Agora só depende de V.Exa. decidir e aceitar?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É. Aliás, aceitamos, mas é a
Comissão que aprova ou não.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, vamos fazer a leitura...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Passa-se à votação, em

separado, dos destaques apresentados por cada Relator.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, só para esclarecer, vamos

fazer a leitura nome por nome. Se o Deputado não concordar com o acordo proposto,
imediatamente faremos a votação.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Não vou concordar.
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, vamos chamar cada um

para votar os destaques. Quem aceitar o acordo, não precisa ter seu destaque votado,
porque já foi retirado. Quem não concordar, terá votado o destaque. Por exemplo: eu
chamo o Deputado Alceste Almeida; se concordar, S.Exa. vai dizer: “Concordo em retirar
os destaques”. Se não concordar, entra em votação imediatamente o seu destaque. E o
Deputado ou o Senador poderá fazer a defesa do destaque.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado Jovair
Arantes, o Deputado Alceste Almeida assinou pela bancada.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, gostaria que a Mesa me
esclarecesse sobre uma questão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado
Walter Pinheiro.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, o Deputado Humberto
Michiles, se não me engano, levantou uma questão que acredito ser também uma
ponderação da Deputada Laura Carneiro, no sentido de remanejar recursos da própria
bancada.

Quero saber se esse procedimento será adotado, porque nós, da bancada da
Bahia, havíamos feito um pleito quanto aos destaques — foi inclusive proposta minha e
do Deputado Luiz Carreira —, no sentido de fazermos esse remanejamento interno. É
óbvio que com a concordância da nossa bancada. Sei que nem sempre o óbvio é óbvio,
mas, neste caso, é ululante.

Gostaria de saber se a Mesa vai reabrir isso. Nós, da bancada da Bahia, por
exemplo, fizemos a proposta. E nos disseram que não seria feito dessa forma e,
conseqüentemente, deixamos para lá. Sou autor de 2 destaques; o Deputado Luiz
Carreira é autor de mais 2; e há outros destaques do Deputado José Rocha, que
gostaríamos de compatibilizar. Era idéia nossa que aquele corte não fosse linear, por
bancada, entendendo que os projetos estruturantes não deveriam sofrer corte. Foi por isto
que pensamos no remanejamento: para resguardar essa questão.

Quanto a emendas como a da nossa universidade, que não contemplam a questão
do corte, se abrirmos esse novo encaminhamento — rediscutirmos os destaques a partir
do remanejamento da bancada —, vamos querer retomar a discussão. Gostaríamos muito
de eliminar, de zerar uma emenda da bancada da Bahia e colocar recursos na
universidade.

O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - É anti-regimental, Sr.
Presidente.

Acho que já foi votado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não há recurso novo.
O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Ontem, o Deputado Sérgio

Miranda foi claro: não podemos votar nenhuma matéria anti-regimental.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.



O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, se houver destaque às
emendas que S.Exas. estão apresentando, certamente será apreciado pelo Relator. Até
onde eu conheço o processo, o Relator já emitiu parecer sobre todos os destaques,
rejeitando-os. Então, se S.Exa. os rejeitou, temos de discutir e votar o voto do Relator: se
vamos derrubar em plenário o seu voto pela rejeição ou se vamos continuar. Quanto ao
resto, o que se está discutindo aqui é sexo de anjo, Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Isso.
Deputado Jovair Arantes.
O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Se o destaque tiver fonte,

não é mesmo?
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Peço silêncio ao Plenário, porque vamos

ler o nome de cada Deputado.
Para organizar, Deputado Zé Gerardo, para que ninguém alegue não conhecer o

procedimento, vamos ler o nome de cada Deputado, destaque a destaque. O Deputado
que for chamado, que não concordar e quiser votar um dos destaques, que fale na hora,
pois vamos votar imediatamente o seu destaque. Assim, vamos vencer todas as etapas.
Mas peço silêncio ao Plenário.

Senador Aelton Freitas.
O SR. SENADOR AELTON FREITAS - Retiro o destaque.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Retira o destaque o Senador Aelton

Freitas.
O Deputado Alceste Almeida está naquele acordo de Roraima.
O SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDA - Isso, em separado.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Alex Canziani. (Pausa.)

Ausente.
Está prejudicada a votação.

 O Deputado Almir Sá está junto no acordo.
Deputado Amauri Gasques. Destaques nºs 48, 49, 71, 72, 74,77, 79, 80 e 82.

(Pausa.)
Ficam prejudicados os destaques com parecer pela rejeição.
Mais uma vez esclareço: estão prejudicados apenas os destaques que têm parecer

pela rejeição.
Deputado Aníbal Gomes. (Pausa.)
Ficam prejudicados os destaques.
Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, eu gostaria de falar, mas

está difícil.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Peço aos Srs. Parlamentares que fiquem

sentados.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio!
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, eu tenho muitos destaques

e, se começar a discuti-los, vou prejudicar o andamento dos trabalhos. Peço a V.Exa. que
chame outro Deputado e me permita falar no final.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Não. Vamos discutir um por um!
Critério é critério!

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - O critério foi estabelecido para todos.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Vamos, então, começar a discutir os meus

destaques, um por um.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Vai ter de obstruir.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, eu vou fazer um apelo ao

Deputado Anivaldo Vale para que...
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Os Destaques nºs 181, 182 e 183 foram

retirados pelo Deputado Anivaldo Vale. Restam os demais destaques.
V.Exa. quer discutir um por um?
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - É isso.



O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Vamos, então, iniciar pelo Destaque nº
204-A.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, eu quero fazer um apelo

ao Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Silêncio!
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, em relação aos

destaques de texto, é natural, como disse o Deputado Wasny de Roure, que não seja
possível retirá-los. No que diz respeito aos outros destaques de valor, todos nós estamos
abrindo mão, até porque não existem valores a serem dados pelo nobre Relator. Mágica
não dá para fazer.

Ontem decidimos, regimentalmente, pelo cumprimento dos 12,5%, mas foram
descumpridos os 75%. Temos ainda a questão da Lei Kandir, que necessariamente ou vai
ser discutida nos destaques, ou em plenário. Não há mais por que atrasar a votação.

Portanto, apelo para o Deputado Anivaldo Vale no sentido de manter os destaques
de texto. Os outros destaques podem ser retirados, no intuito de auxiliar os trabalhos da
Comissão. Não se trata de questão partidária. Entendo que todos os partidos, neste
momento, têm interesse na votação do Orçamento.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, por 4 vezes eu vim ao
microfone solicitar à base do Governo que se manifestasse sobre a retirada dos destaques.
Entendo que, para retirar os meus destaques, tenho de ouvir a manifestação da base do
Governo. Se esse for entendimento do Presidente — e o Relator fez apelos nesse sentido —
e de todos os que estão aqui, vou expressar a minha posição.

No meu entendimento, conforme foi votado ontem, foi feita a reposição dos 12,5%.
Vale lembrar que, para fazer remanejamento dentro de bancada — e o destaque já foi
rejeitado —, teria de derrotar o destaque do Relator. Mas não há destaque para
remanejamento. É preciso criar um destaque para remanejamento.

Fica verdadeiramente desconfortável retirar o nosso destaque, e ver depois a base
do Governo discutir destaques. Proponho que ela dê demonstração de agilidade e
colaboração na votação. Se ela retirar, eu retiro.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, há um critério, e

queremos que ele seja seguido. Se o PSDB quer obstruir a votação, que obstrua. Mas vou
discutir um por um os destaques. E que o PSDB assuma a sua responsabilidade. Vamos
seguir o critério e a regra. Não vamos aceitar mais esse instrumento da obstrução que o
PSDB vem usando, que o Deputado Anivaldo Vale vem usando.

Queremos a votação dos destaques, um por um! E vamos derrotar, um por um, os
destaques de S.Exa.! Não vamos mais aceitar esse processo de protelação que vem
fazendo aqui! Queremos votar e vamos seguir o critério! Se vale para mim, tem de valer
para S.Exa.! Queremos a votação e vamos votar, um por um, os destaques. Que o PSDB
assuma a sua responsabilidade!

(Tumulto no plenário.)
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, fui citado.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Ele já citou todo mundo 13 vezes. Assim

não dá.
(Tumulto no plenário.)
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, eu fico perplexo com a

manifestação do Deputado Gilmar Machado, que assinou acordo, representando o
Governo, mas não o cumpriu. E o Governo é que pediu obstrução de votação aqui, não o
PSDB.



O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Quem está obstruindo, assuma que não
quer votar! Assuma o PSDB que não quer votar!

(Tumulto no plenário.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio!
Vamos colocar em votação o Destaque nº 184, Emenda nº 71150001.
O parecer é pela rejeição.
Repito: Destaque nº 184. O parecer é pela rejeição.
Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Antes de mais nada, Sr. Presidente, no

Pará, na região da eclusa, para a qual estou pedindo recursos para ajudar a cumprir a
palavra do Presidente Lula, há uma madeira chamada andiroba, que produz um óleo
muito forte. Vou mandar uma garrafa, para passar na cara-de-pau do Gilmar, cara que
não cumpre “poar” nenhum aqui na Comissão.

(Tumulto no plenário.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não, isso não.
Vamos retirar das notas taquigráficas a colocação feita.
(Tumulto no plenário.)
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, pela ordem.
Quero que mantenha, porque vou entrar no Conselho de Ética. Ele vai ter de

provar! Porque as pessoas aqui têm de ter responsabilidade. Se o PSDB não tem
responsabilidade e usa essas expressões, vai ter de manter...

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - O PSDB está passando dos limites!
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Tem de manter nas notas taquigráficas,

porque esse é o linguajar que ele usa.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Este é o linguajar, o mesmo que foi

usado outro dia: que iam matar o Presidente, que iam surrar.
Quero que mantenha, e vou para o Conselho de Ética. Vou para o Conselho de

Ética!
(Tumulto no plenário.)
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, vamos votar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Quero fazer um apelo ao

Plenário.
Silêncio! Atenção!
(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O Brasil inteiro está assistindo à reunião, porque está sendo televisionada. O

Congresso, que já tem sido acusado de tantas coisas ruins, não pode continuar este
espetáculo a que estamos assistindo. Não pode. Não fica bem. Temos de dar à opinião
pública exemplo de trabalho, de dedicação e de respeito; mostrar a ela que todos nós
temos responsabilidade.

Eu apelaria ao Plenário no sentido de que nos limitássemos à temática da reunião
e deixássemos as questões emocionais para outro ambiente, fora desta sala. Vamos
continuar a votação. Eu pediria que, na defesa de destaques, falassem por apenas 1
minuto.

Continuaremos agora a votação do Destaque nº 184.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, eu não defendi o meu

destaque. Quero defendê-lo.
Este é o destaque da Eclusa de Tucuruí. Eu quero fazer um apelo ao Relator para

que busque uma forma, como a que foi buscada, agredido o Regimento pela base do
Governo, de tirar o dinheiro da Lei Kandir; que S.Exa. busque dinheiro para a Eclusa de
Tucuruí. Fecharam o Rio Tocantins há muitos anos, desde o Governo militar. E todos os
Governos que já passaram, inclusive os democráticos, falaram que fariam a eclusa,
inclusive o próprio Governo Lula. Naquela região há grande plantio de andiroba, sim. Mas
precisamos desse dinheiro para abrir o rio. Ele está fechado. Como o Governo é
especialista em abertura, até da conta corrente de Francenildo, eu queria que ajudasse a
abrir o Rio Tocantins, dando dinheiro para a eclusa.



O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação, com o voto

contrário do Relator.
Os Deputados que aprovam o voto do Relator permaneçam como estão. (Pausa.)
Rejeitado.
Não vai ao Senado.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Com o meu voto contrário, Sr.

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

Deputado Walter Pinheiro.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, eu queria sugerir que o

destaque de Anivaldo Vale fosse aceito e que o dinheiro fosse retirado dos 3.400 da Lei
Kandir, para atender Ouricuri.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, o voto do PSDB é contrário.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Anivaldo Vale,

Deputado Bismarck Maia.
Não vai ao Senado.
Vamos prosseguir.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, V.Exa. registrou o meu

voto contrário também?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação o Destaque nº

185, Emenda nº 2, da bancada do Pará.
O parecer é pela rejeição.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, eu volto a fazer o apelo ao

Relator. Nessa BR o povo de Belém experimenta congestionamento todos os dias. Há um
buraco na entrada de Belém, no chamado quilômetro zero da BR-316. O que se busca é
destinar recursos ao Governo Estadual para que termine a obra e dê melhores condições
ao povo do Pará. Este destaque busca a ampliação dos recursos.

Lá, todos os dias há engarrafamento, tanto do lado direito quanto do lado
esquerdo da rodovia, que representa a saída de Belém; a única saída que temos.
Precisamos desses recursos para concluir o chamado quilômetro zero, ou seja, o
entroncamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Por falta de recursos, tendo em vista que a

Comissão prefere destinar dinheiro para a Lei de Exportação, sou obrigado a não acatar o
destaque.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O voto do Relator é pela
rejeição.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Os Srs. Deputados que
aprovam a rejeição permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Rejeitado.
O destaque vai ao Senado.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Voto contrário, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Voto contrário, Deputado

Anivaldo Vale.
Deputado Bismarck Maia.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria

que V.Exas. prestassem atenção ao que vou dizer: chegamos ao limite nesta Comissão.
Chegamos ao limite. Precisamos resolver as questões pendentes. Então, faço uma
sugestão à Mesa.



Proponho que cada Parlamentar que tenha destaque se pronuncie no sentido de
sua retirada. O Deputado Anivaldo Vale está lendo os dele porque acredita que não
queremos retirá-los.

Portanto, proponho a retirada conjunta dos destaques e, de imediato, autorizo a
Mesa a retirar todos os meus.

É o apelo que faço aos colegas Parlamentares.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Esse é o caminho, Sr. Presidente.

Parabéns ao Deputado João Leão!
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - E o Deputado Anivaldo Vale retira os destaques

de S.Exa.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, quero dar uma

colaboração.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado João Leão, essa

proposta já foi feita.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, discordo da proposta,

porque esse é o caminho da desconfiança. S.Exa. apenas quis ordenar os alfabeticamente.
O Deputado Anivaldo Vale, mesmo assim, não confia. É o mesmo que dizer que todos
vamos mentir.

Portanto, Sr. Presidente, V.Exa. me perdoe, mas acho que não é a atitude mais
correta. Ou confiamos minimamente em nós mesmos, depois do desgaste que estamos
sofrendo, ou fechamos esta Comissão logo — o que talvez seja mais fácil.

O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, gostaria de fazer uma

ponderação. A sugestão para retirada dos destaques inicialmente partiu do Deputado
Anivaldo Vale. Foi o Deputado Anivaldo Vale quem o sugeriu. Peguei a sugestão do
Deputado Anivaldo Vale e solicitei a V.Exa. que a colocasse em votação. E parece que o
Deputado Anivaldo Vale não ouviu a manifestação do Líder do Governo, Senador
Fernando Bezerra, dizendo que aprovava minha sugestão e que a base do Governo iria
retirar os seus destaques. S.Exa. está apenas ordenando.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Não ouvi isso.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Pois é, V.Exa. não ouviu. E creio que

a razão do desentendimento é essa.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, regimentalmente, faço nova

questão de ordem.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, eu estou com a

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

Humberto Michiles.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, para concluir, como o

Deputado Anivaldo Vale não ouviu a manifestação do Líder do Governo, quero pedir a
S.Exa. que, tendo conhecimento disso, reconsidere sua posição, a exemplo dos demais
Deputados.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, se o entendimento for o de
que toda a base do Governo retirou os destaques, retiro os meus. Falei isso desde o início!

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Os destaques aprovados e os
parcialmente aprovados não deverão ser retirados. A questão é que o destaque é pessoal.
Somente o autor pode retirá-lo.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Faço uma proposição a V.Exa., Sr. Presidente.



O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Se cada Parlamentar levantar
e declinar o nome dizendo que retira o destaque, fica tudo certo. Fora isso, temos de
cumprir o Regimento.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Senador Fernando Bezerra
mandou retirar seus destaques.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, V.Exa. pode apresentar
proposição no sentido de rejeitar em bloco todos os destaques, e aquele Parlamentar que
não aceitar que o seu seja retirado, deve pronunciar-se. Pode ser assim?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Desde a semana passada, foi
proposto isso.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, é muito cômodo o Deputado

João Leão pedir aos demais Parlamentares que retirem os seus destaques, porque S.Exa.
teve aprovado destaque de 15 milhões. Logo, fazer dessa forma é ótimo.

Também é muito cômodo para o Deputado Humberto Michiles, igualmente do PL,
pedir aos demais que retirem seus destaques, porque S.Exa. teve o seu, de 3 milhões,
aprovado. Agora, para nós outros que não tivemos nada, é duro.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Sibá Machado.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, vamos seguir a lista.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Sr. Presidente, já foi dito, reiteradas vezes,

que leríamos os nomes e que cada um diria se retirava ou não.
Diante dessa decisão, peço que os nomes sejam novamente lidos e que cada um

diga se retira ou não, de forma a concluirmos esta parte e não voltarmos, a toda hora, ao
mesmo tema.

De antemão, com toda tranqüilidade, informo que retiro também os meus
destaques, tendo em vista que os problemas já foram resolvidos.

Sr. Presidente, vamos ler os nomes e cada um retira se quiser, para garantir o
cumprimento do Regimento.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Vamos seguir a lista.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Destaque nº 186, Emenda nº

3, da bancada do Pará.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, assusta-me o fato de a base

do Governo não retirar seus destaques. Vou dar uma contribuição, mas, se os Deputados
não retirarem, reverei a minha posição, depois. Retiro todos os meus destaques, com
exceção dos de texto.

Por favor, leiam os destaques que estou retirando.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - À exceção dos destaques de texto?
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - À exceção dos destaques de texto. Quero

apenas que V.Exa. leia os destaques que estou retirando. Ou quer que eu os leia?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - São mantidos os Destaques de

nºs 365 a 377, do Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Tem mais.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - E mais os destaques que são pela

aprovação parcial.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Lógico, isso não está em discussão. Quero

que sejam lidos os meus destaques pela ordem, para evitar que eu tenha de ler um por
um.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Então, vamos seguir a leitura. Mas V.Exa.
quer que eu o faça agora?

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Senão, como vou retirar?



O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Anivaldo Vale, a sugestão é a
de esgotarmos toda a lista e, depois, voltarmos somente aos que têm problemas.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Deputado Jovair Arantes, V.Exa. pegou o
bonde andando e não está compreendendo bem. Todos esses destaques foram votados em
globo, e foi pedido que sejam votados em separado. Todos eles são para serem votados em
separado. Se V.Exa. quiser, lerei um por um.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Já vou ler. Estão mantidos os Destaques
de V.Exa. de nºs 365 a 377. Estão fora os de nºs 186 a 204, 207 a 209, 213, 215, 216 a
236, 238, 240 a 243, 245 a 247, 249 a 260, 263, 266, 267, 270 a 318, 320 a 339, 341 a
343, 345 a 349, 351 a 353, 355, 356, 358, 378 a 547, 549 a 571, 573, 575 e 576. Esses
são os passíveis de retirada.

 Pergunto se V.Exa. retira esses destaques.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Retiro, agora quero ver se a base do

Governo também vai retirar. Vou ficar de olho, porque me parece que quem sempre
obstruiu a votação foi a base do Governo.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Peço ao Plenário, aos visitantes e aos
assessores que nos ajudem fazendo silêncio.

Seguindo a lista, Senador Antero Paes de Barros. (Pausa.) Prejudicado pela
ausência.

Assis Miguel do Couto. (Pausa.) Prejudicado pela ausência.
Átila Lins. (Pausa.) Prejudicado pela ausência.
Augusto Botelho. Retira os Destaques nºs 1.589, 1.590, 1.616 e 1.618. Retira os

destaques prejudicados porque foram rejeitados.
Deixo claro que estamos tratando apenas dos destaques rejeitados e daqueles para

os quais foram pedidos voto em separado, depois vamos votar em globo os destaques
restantes.

Benedito de Lira. (Pausa.) Prejudicado pela ausência.
Benjamin Maranhão. (Pausa.) Prejudicado pela ausência.
Beto Albuquerque.
O SR. DEPUTADO BETO ALBUQUERQUE - Eu retiro, mas protesto quanto à

decisão de não considerar emendas estruturantes, pois elas são importantes. É um
prejuízo para o Rio Grande do Sul. Eu já havia, inclusive, contribuído para esta
Comissão, reduzindo meus destaques a apenas 5, e lamento que nenhum deles tenha
merecido a consideração do Relator.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Retirado do Beto Albuquerque.
Bismarck Maia: 1.511, 1.523, 1.525.
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Um momento, Sr. Presidente. 1.523 e

1.525.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - São os de nºs 1.511, 1.523 e 1.525.
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Não foi ressalvado o 1.516?
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Não.
O SR. DEPUTADO BISMARCK MAIA - Pode retirá-los também.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Retirados, Deputado Bismarck Maia.
Deputado Claudio Cajado. (Pausa.) Prejudicado pela ausência.
Colbert Martins.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O Deputado Claudio Cajado já retirou,

Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O Deputado Claudio Cajado já havia

retirado os de nºs 947, 948, 1.912, 1.914.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Lamento, porque vou ter de abrir mão

do contorno rodoviário de minha cidade, Feira de Santana, mas quero votar e concordo
com a retirada, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Retirado do Deputado Colbert Martins.
Deputado Darcísio Perondi. (Pausa.) Prejudicado pela ausência.
Domiciano Cabral. (Pausa.) Prejudicado pela ausência.



Edison Lobão. (Pausa.) Prejudicado pela ausência.
Eduardo Sciarra. (Pausa.) Prejudicado pela ausência.
Eduardo Valverde.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, eu retiro. Sou da base

do Governo e vou retirar a emenda e o direito de o Plenário reapresentar.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Retirada a emenda do Deputado Eduardo

Valverde.
Senador Efraim Morais. (Pausa.) Prejudicado pela ausência.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O Senador está na CPI dos Bingos,

Presidente.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Fernando Bezerra. Já foi retirado.
Flexa Ribeiro: 898, 912, 1.135, 1.141.
O SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO - Retiro as emendas, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Francisco Dornelles. (Pausa.) Prejudicado

pela ausência.
Geraldo Resende: 934, 938, 943.
O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - Estou retirando, mas também estou

deixando meu protesto acerca do disparate entre emendas do mesmo Estado. Precisamos
criar mecanismos para evitar isso no futuro. Estou retirando para contribuir e também
para demonstrar que quero votar o Orçamento, quero entregá-lo hoje à Nação para evitar
mais desgaste.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Quero retornar aqui a um erro de leitura.
O Deputado Francisco Dornelles só tem um destaque; foi atendido parcialmente.

Então, não fica prejudicado o destaque de S.Exa. Fica atendido parcialmente.
Agradecemos ao Deputado Geraldo Resende, com protesto.
Deputado Gilmar Machado: 913 a 1.261.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Retiro os meus destaques e quero

apenas fazer uma observação, principalmente para os servidores do Tribunal de Contas.
O Ministro Paulo Bernardo me ligou, bem como o Presidente do Tribunal de

Contas. O Governo vai fazer uma emenda em plenário, para assegurar, como fez para a
Câmara, os recursos para os funcionários do Tribunal de Contas, os 15%. Essa proposta
está sendo articulada pelo Ministério do Planejamento junto com o Tribunal de Contas,
porque não são só os 15%. Há também a reestruturação de carreira.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não tem destaque agora.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Então, vai haver uma emenda de

plenário.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Apoiado por todo o Plenário, tenho

certeza. (Palmas.)
Senador Gilvam Borges. (Pausa.)
Deputado Gonzaga Patriota. (Pausa.)
Deputado Gustavo Fruet. (Pausa.)
Deputado Helenildo Ribeiro. (Pausa.)
Senador Heráclito Fortes. (Pausa.)
Deputado Humberto Michiles - Destaques nºs 36, 39, 2.646.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, retiro com a

consciência de que o interesse nacional, sobretudo no que respeita ao reajuste do salário
mínimo e dos vencimentos dos funcionalismo público é muito maior do que qualquer
reivindicação de interesse regional da minha parte, por mais importante que seja.

Todavia, o Destaque nº 37 trata do remanejamento da bancada do Amazonas para
a Comissão de Amazônia. Solicito, então, seja esse destaque apreciado como
remanejamento, com a concordância de toda a bancada.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O Deputado Humberto Michiles pede que
o Destaque nº 37 por ser apenas uma correção de texto seja analisado separadamente. É
agora. V.Exa. faça a defesa.



 O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, no Destaque nº 37
solicitamos o remanejamento de recursos que estariam previstos inicialmente para a BR-
319, para a Comissão da Amazônia, mais precisamente para aplicação em portos da
Região Amazônica.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Tem de examinar, porque a solicitação é no
sentido de mudar o título de uma ação. Vamos analisar para ver ser é possível; se não
fere o Regimento e tal.

O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - V.Exa. pode pedir ao Presidente que
submeta ao Plenário.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Mais uma vez, peço silêncio ao Plenário.
Com silêncio, poderemos ordenar os trabalhos.

Acaba de chegar o Deputado Walter Pinheiro, amigo e colaborador desta
Comissão.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Estou tentando acalmar o Leão.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O Leão se acalma sozinho, se ficar

sentado aí, acaba se acalmando; senta que o Leão é manso.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, volto a explicar que

se trata de solicitação de remanejamento de uma emenda de bancada, com a anuência
dos membros e do coordenador da bancada, para repassar esses recursos para uma
emenda da Comissão da Amazônia. É apenas isso, com a anuência de todos os membros
da bancada, repito.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Regimentalmente não é
possível. O remanejamento de emendas somente poderá ser feito entre emendas de um
mesmo autor; não pode de um autor para outro.

O parecer do Relator em face do Regimento é contrário.
Em votação na Câmara.
Os Srs. Parlamentares que aprovam o voto do Relator permaneçam como estão.

(Pausa.)
Rejeitado.
Não vai ao Senado.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Dou seqüência à leitura.
Deputado Humberto Michiles, V.Exa. retira?
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Retiro.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Iberê Ferreira. (Pausa.)

Ausente. Está prejudicado.
Vamos determinar à Secretaria que, se houver um erro de leitura aqui, em algum

destaque que porventura tenha sido parcialmente aprovado ou aprovado totalmente, que
não seja prejudicado o destaque.

Fica determinado que não será retirado se houver um erro de leitura — já
identificamos um erro na leitura do destaque do Deputado Francisco Dornelles e pode
acontecer com outros —, para que não haja prejuízo da emenda já aprovada parcial ou
totalmente.

Então, fica claro que são apenas os destaques já rejeitados.
Deputado Inácio Arruda, Destaques nºs 1.382 a 1.396, 1.441 e 1.444.
O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, primeiro, quero dizer que

destaquei todas as nossas emendas. Estão todas destacadas. Vou trabalhar em prol do
acordo, mas quero fazer a seguinte observação: um dos destaques é de recomposição para
a Agência Nacional de Petróleo, talvez a que mais contribui com o Estado brasileiro e uma
das que mais contribui, e é impossível manter as exigências impostas a essa Agência
mantendo-a num torniquete. O mecanismo que adotamos na Comissão de Orçamento
sequer permite que recomponhamos os recursos da Agência Nacional de Petróleo.

Vou retirar, mas deixo essa observação.
Junto com o Relator, vamos examinar as possibilidades e, até a hora da votação

em plenário, ver o que podemos fazer nessa recomposição, senão a Agência Nacional do
Petróleo e todas as outras Agências vão ficar correndo atrás dos Ministros da Fazenda e



do Planejamento para fazer recomposição por meio de medidas provisórias e de créditos
suplementares — essa loucura orçamentária brasileira.

As de nºs 1.383 e a 1.384, vamos retirar, não há dúvida.
A nº 1.386, Sr. Presidente, Sr. Relator, é relativa à FUNASA, que, às vezes, tem

pouca importância para determinadas regiões do Brasil, mas para os nordestinos — e
estou aqui ao lado do colegas Pimentel, Zé Gerardo e muitos outros nordestinos desta
Comissão — a FUNASA tem grande importância, pois é ela que trabalha no interior do
Nordeste, do Norte e Centro-Oeste, tratando e levando água, fazendo pequenas estações
de tratamento de água e de esgoto, inclusive para atender a índios. É, portanto, uma
necessidade.

É muito importante para nós, Sr. Relator, examinar a possibilidade de uma
recomposição maior da FUNASA. Quero, então, manter provisoriamente esse destaque,
ver se é possível fazer alguma adequação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilberto Mestrinho) - Não pode. É sim ou não.
O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUDA - Então, vou retirar, mas fazendo um apelo

para o Relator. Quero uma sinalização de S.Exa., porque senão chegaremos no plenário e
não teremos mais o que fazer. Se houver no plenário o mesmo que aconteceu na
Comissão, não vamos ter o que fazer.

A bancada do Estado do Ceará — porque as outras todas são da bancada do
Estado do Ceará — terá de fazer um acordo. E toda a bancada do Estado do Ceará está
aqui: Deputados Bismarck Maia, José Pimentel, Zé Gerardo, Arnon Bezerra e Aníbal
Gomes.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Inácio, V.Exa. tem de decidir
agora.

O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUDA - Eu vou decidir. V.Exa. tem de ter
paciência. Consultamos o Relator e a assessoria. Estamos fazendo uma proposta de
remanejamento dentro da bancada e, para assegurá-la, manteremos 2 destaques, Sr.
Presidente e Sr. Relator, os de nºs 1.389 e 1.391, os restantes estão todos retirados. O
Deputado Moroni concorda, não há dúvida.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho ) - Destaque nº 1.389, emenda
da bancada do Ceará.

O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUDA - E o de nº 1.391. Os demais foram
retirados.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, desejo saber o que é,
para depois o Deputado Moroni não apanhar.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho ) - Foram mantidos esses 2
destaques.

Em votação a Emenda nº 4 da bancada do Ceará, cujo Relator é pela rejeição.
Com a palavra o Deputado Inácio Arruda.
O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, o Relator vai manter a

mesma posição? Como S.Exa. abriu um sorriso enorme, pensei que fosse alterar a
emenda.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Não faz isso comigo, Deputado.
O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUDA - Nessa situação, somos obrigados a retirar

os 2 destaques, para que possamos ter a possibilidade de levá-los ao plenário. Dessa
forma, estão retirados os 2 destaques.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Retirados todos os destaques, daremos
continuidade na seqüência.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Sr. Presidente, peço a palavra pelas
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Sr. Presidente, pela bancada de Minas,

faço uma reclamação relativa à Errata nº 3, aprovada por este Colegiado, em que se faz o
remanejamento de nossas emendas, inclusive uma relativa ao metrô. E, como não existe
projeto, ela ficará prejudicada. Houve um pedido de remanejamento, por sinal, já



aprovado, mas agora com a reposição dos 12,5%, voltou-se ao status quo da antiga
emenda. Ela tem de ser recomposta nos valores da Errata nº 3. Por isso, peço ao Relator
que tome providências nesse sentido.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - A assessoria confirma que V.Exa. tem
razão e valerá o que foi votado. Houve um problema na transcrição da errata.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vale o que foi votado.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Continuando.
Deputado Jackson Barreto. (Pausa.) Prejudicado pela ausência.
Deputado Jaime Martins. Destaques nºs 13, 16, 34, 83, 86 e 87.
O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Sr. Presidente, Sr. Relator, na verdade,

desejo fazer o remanejamento das emendas parcialmente atendidas. Fui atendido
parcialmente nos Destaques nºs 18, 22 e 85 e desejo fazer o remanejamento para o
Destaque nº 87, retirando todos os outros destaques.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - A assessoria verificará a melhor forma de
resolver a questão.

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Peço apenas que se faça o remanejamento
das emendas. Como disse, fui atendido parcialmente em emenda que não considero
prioritária para o Estado.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Vamos proceder à leitura, Deputado
Jaime e, em seguida, retornamos a palavra a V.Exa.

Deputado João Grandão. Destaques nºs 1.063, 1.064, 1.254, 2.318 a 2.321,
2.696.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, como fica o destaque com
aprovação parcial?

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Fica preservado.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Dessa forma, também retiro os meus

destaques, mas faço uma ressalva e, ao mesmo tempo, aproveito para fazer mais um
apelo ao Relator e ao Presidente Gilberto Mestrinho, que disse ser este o momento ideal
para tanto.

O destaque de minha autoria, formulado na Comissão de Agricultura, foi
parcialmente aprovado. É lamentável, nobre Relator, que numa mesma Comissão haja
uma emenda de 50 milhões de reais para a patrulha mecanizada, outra de 40 milhões de
reais para determinada área e 8 milhões de reais para a ATER, a assistência técnica
voltada especificamente para a agricultura familiar.

Retiro, portanto, os destaques para termos a possibilidade de reverter a situação
em plenário. Na verdade, há algumas disparidades em relação às emendas. Nesse caso,
trata-se apenas de fazermos justiça, já que a assistência técnica para a agricultura
familiar receberá apenas 8 milhões de reais, o que é inviável.

Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Retirados os destaques.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - A fala do Deputado João Grandão espelha

muitas outras injustiças cometidas. Tentamos, na fase posterior, minimamente fazer
justiça. Não lembro o valor. Infelizmente, ontem à noite, esta Comissão inviabilizou
qualquer possibilidade de se analisar caso a caso. Concordo plenamente com V.Exa. e,
eventualmente, tentaremos resolver a questão no plenário, já que não é possível fazê-lo
neste momento.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Retirado o destaque do Deputado João
Grandão.

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

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, apresentei vários destaques,
sendo que 2 foram parcialmente atendidos. Desejo fazer remanejamento do Destaque nº
1.486, feito sem minha autorização, não sei por quem, para o de nº 1.483, para a
Universidade Federal da Bahia.



O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Solicito à nossa competente assessora
Myrna que entenda o pleito do Deputado Luiz Carreira. Trata-se de remanejamento.

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

O SR. DEPUTADO LUIZ CARREIRA - Sr. Presidente, volto a repetir, foram
parcialmente atendidos os Destaques nºs 1.483 e 1.486. Desejo retirar do Destaque nº
1.486, ou seja, da BR-135, que foi colocado sem minha autorização no relatório,
diretamente com o Relator, não sei por quem, e remanejar para o Destaque nº 1.483, para
a Universidade Federal da Bahia.

Essa é a minha solicitação. Abro mão totalmente dos demais destaques.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O destaque é dele, ou seja, não é de

ninguém.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, trata-se de questão de justiça.

S.Exa. empenhou 500 mil reais no destaque e o Relator acatou. Pode-se partir agora para
outro destaque. Não vejo problema algum.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Há também emenda de bancada em
relação a qual podemos proceder da mesma forma.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sem nenhum problema.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - É emenda de bancada. Sem problemas.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deixaremos essa questão para

a posteriori, já que também foi levantada pelo Deputado Walter Pinheiro no início da
sessão. É preciso que a Comissão se defina para haver tratamento igualitário.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - O que se decidir para um, vai-se decidir para os
demais. Vamos seguir a ordem.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, perdoe-me, peço a
palavra para uma questão de ordem.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, não posso deixar de me
pronunciar sobre o assunto. Em todos os destaques está assim redigido: “Destaque para
alteração do voto do Relator e remanejamento.” Ora, se o destaque for para alterar o voto
do Relator, ele pode ser recomposto, caso haja recursos. Do contrário, o autor pode
remanejar recursos dentro da emenda, conforme estabelece o Regimento. Aquilo que o
Deputado Walter Pinheiro, o Senador Mozarildo Cavalcanti, eu e alguns Parlamentares
pretendemos deve ser feito. Essa a prática que sempre ocorreu aqui.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É legítimo.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - O Deputado menciona o seu destaque e

pede para ser feito o remanejamento. Esse é o procedimento correto. Não concordo que os
remanejamentos não sejam feitos nessa instância. Sugiro, portanto, que V.Exa. coloque
em votação, se for o caso, o que pretendem o Deputado Walter Pinheiro, o Senador
Mozarildo Cavalcanti, o Deputado Carreira e o que todos nós pretendemos. É o que diz o
destaque, está aqui: “Destaque para alteração do voto do Relator e remanejamento”.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Na seqüência sugerimos deixar por último
essa votação, e serão votado todos...

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Era isso que eu ia sugerir, deixar por
último.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Vamos seguir. Inclusive o caso do
Deputado Jaime Martins também é semelhante e fica....

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O assunto tem de ser
resolvido.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis. Fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado Pedro Novais

levantou questão importante que é do interesse de todos e eu a coloca à decisão do
plenário.

Os que concordam com a proposta do Deputado Pedro Novais permaneçam como
estão na Câmara dos Deputados. (Pausa.)

Aprovado na Câmara.



Os Senadores que aprovam permaneçam como estão (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Então será adotado o princípio exposto pelo Deputado Pedro Novais.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Nesse caso, o meu destaque também

está incluído e eu gostaria que fosse revisto.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - É, mas desde que o destaque estabeleça

isso.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos continuar
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Qual foi o destaque do Deputado

Humberto Michiles?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não, o dele é de Comissão....
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Ah! o dele é de Comissão. Não é possível.

É diferente. É outro enfoque e não pode. Foi votado e é matéria vencida.
Deputado João Leão. Por favor, Deputado João e Deputado Jaime Martins, ele tem

que retirar o 18...
O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - O 18, 22 e 85 e transferir para o destaque

84.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Remanejado para o 84?
O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Remanejado para o destaque 84. Dezoito,

22 e 85. Tirar o atendimento parcial desses 3 destaques e remanejar para o Destaque nº
84.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Remanejamento dentro da mesma
bancada?

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Remanejar os valores.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Dentro da mesma bancada.
O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Dentro do mesmo atendimento, tá certo?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não, a pergunta é: o remanejamento é

sempre dentro da mesma bancada?
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Claro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu não estou entendendo. É porque não

estou ouvindo.
 (intervenção inaudível. Fora do microfone.)
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não, o destaque é dentro da bancada ou

seja, é de uma emenda da bancada para outra emenda da bancada, não é isso?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Emenda de bancada.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Porque foi isso que o Deputado Pedrinho

falou.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É da Região Sudeste. Só o

coordenador pode fazê-lo. A emenda de bancada da Região Sudeste somente poderá ser
feita se o coordenador estiver presente e concordar.

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Não estamos remanejando valores de
emenda de bancada, mas valores que foram aprovados parcialmente em meus destaques,
de minha autoria. Portanto, estou fazendo o remanejamento de um valor que seria
acrescido em determinada emenda e que será acrescido em outra. Não estamos mexendo
em valor de emenda de bancada. Esse destaque ainda não foi votado, portanto, ele não se
incorporou...

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Mas um é bancada, outro é Comissão.
O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - ...às emendas.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Comissão, não, região.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Um é... Deputado Jaime, é da nossa

Região aqui, Sudeste. Não tire o nosso dinheiro, pelo amor de Deus. (Risos.).



O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Martins, essa
movimentação que V.Exa... Isso só pode ser feita pelo mesmo autor. Aqui está sendo
tirada emenda da bancada do Sudeste, emenda de uma Comissão da Câmara e emenda
para a bancada de Minas. Tudo para a bancada de Minas não pode.

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Na verdade, Sr. Presidente, a minha
compreensão é que esses valores não estão incorporados às emendas, são destaques que
estão em fase de atendimento. Portanto, eles só serão incorporados após serem
aprovados. Eles estão em discussão, atendendo a um destaque de minha autoria e,
evidentemente, pelos valores que foram atendidos, cento e poucos mil reais, não dá para
incorporar a um destaque para estradas, por exemplo, como é o caso da Região Sudeste.
Os valores são muito pequenos. Quero agrupá-los onde realmente possa haver alguma
atividade.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O destaque não tem texto. É
requerimento para destacar a emenda. E, nesses casos, são emendas diferentes. Por isso,
o parecer foi contrário.

Em votação na Câmara, com parecer do Relator pela rejeição.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Sr. Presidente, só para esclarecimento: o

que estamos votando?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Remanejamento...
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Contra-remanejamento?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Diferente. Não é

remanejamento pela mesma bancada.
Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão, e aprovam a rejeição.

(Pausa.)
Aprovado.
A rejeição não vai ao Senado.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Na seqüência, Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu só

quero explicar algo a respeito do Destaque nº 00623. O Relator atendeu 15 milhões de
reais. Isso é remanejamento a pedido do Presidente da Comissão. Eu fiz um destaque
aqui. Todos desta Comissão sabem, estamos aqui sentados, conversando, e chega
determinado colega nosso — que não é membro da Comissão — e nos pede para destacar.
Está aqui a assinatura do Presidente da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Explique à Comissão, qual é?
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Comissão de Viação e Transportes, Deputado

Mário Assad, Presidente, com assinatura. Um destaque perfeitamente legal. Então, não
tem...

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr Presidente, o Deputado João Leão já

retirou todos os seus destaques e não tem o que ficar falando. Ele está sustentando a
palavra dele.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Eu retiro todos os meus destaques.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Não. Veja bem, ele não retirou. Eu

não ouvi o Deputado João Leão dizer que retirou o destaque. Eu tenho um destaque,
também, a pedido do Presidente Mário Assad, que está acobertado regimentalmente — a
Myrna orientou que fosse feito o pedido, através do Presidente da Comissão de Viação e
Transporte. E assim foi feito.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Wellington, só para lembrá-lo:
estamos fazendo a leitura agora. Todos os nomes chamados têm o direito de se manifestar
neste momento. Este é o momento oportuno.

Então, se o Deputado João Leão está retirando todos, e menos 1, foi feito dessa
forma com V.Exa., Deputado Anivaldo Vale. Então, vamos respeitar a opinião do
Deputado. Ele está pedindo para votar apenas um.



O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Ele disse aqui, está nas notas
taquigráficas, que retirava todos os destaques dele.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Obviamente, exceto os que foram aprovados pelo
Relator, meu caro Deputado.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Menos os que foram aprovados pelo
Relator. É o caso desse destaque.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Só quero registrar isso, Sr. Presidente, o
resto está tudo certo.

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Com exceção dos que foram
aprovados, parcialmente, e de remanejamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Os aprovados não estão sendo
objeto de divisão.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Eu só quero registrar isso.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado João Leão, V.Exa. retirou

todos, menos os aprovados. Isso já estava...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Aprovado, não, Srs. Deputados, ele só

retirou os rejeitados. Aprovado ou aprovado parcialmente, nem ele, nem ninguém...
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O Deputado João Leão conseguiu

contribuir negativamente, neste momento, com a Comissão.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Obrigado, Deputado Jovair.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado João Magalhães.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputado Jovair Arantes, eu gostaria que V.Exa.

me dissesse no que contribuí negativamente.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Nós já tínhamos considerado, como sendo

uma decisão do Presidente, que todos os destaques aprovados, ou integralmente ou
parcialmente, não estavam sendo colocados em discussão neste momento. Apenas para a
confirmação dos Srs. Deputados: dos destaques que foram rejeitados a retirada é total. Só
isso.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Mas o que eu quis deixar claro aqui, Deputado
Jovair Arantes...

(Manifestação do plenário.)
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - ...é que o Deputado Pedro Novais e outros Deputados
disseram que fui atendido em 15 milhões de reais. Isso é para mudar o GND disso para
aquilo.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Todo o mundo já entendeu, Deputado
João Leão.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado João Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado João Magalhães.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - V.Exa. tem 350 destaques.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Vamos começar pelo Destaque nº 665,

que fiz para o Ministério das Cidades.
Gostaria que o Relator fizesse a recomposição dos recursos retirados desse

destaque.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - A pergunta é se V.Exa. vai retirar os

destaques ou não.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Não.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Não vai retirar os destaques?
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Não.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Mela o acordo, no nosso entendimento, se

V.Exa. não retira os seus destaques. O PSDB retirou, e todos os Deputados têm retirado.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Não fiz acordo. Avisei no início da

reunião que ia manter os meus destaques. Aquele que eu achar que não é interessante
vou descartando.

Onde está o Relator?



O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O Relator tem o direito de ir ao banheiro.
(Pausa.)

O Deputado João Magalhães quer discutir destaque por destaque. S.Exa.
apresentou o seu primeiro destaque, de nº 666.

O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Seiscentos e sessenta e cinco.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Isso, 665.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Ministério das Cidades.
Se possível, gostaria que fosse feita a recomposição dos valores.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Presidente, está sendo quebrado o acordo.

Não há problema.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Eu não fiz acordo. Disse no início da

reunião que queria votar os meus destaques separadamente.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - É verdade.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Está registrado.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - É o Destaque nº 665? Gostaria de atender,

mas infelizmente tenho de rejeitá-lo por falta de recursos.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Obrigado, Sr. Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara.
O parecer é contrário.
Os Srs. Deputados que aprovam a rejeição permaneçam como estão. (Pausa.)
Rejeitado.
Não vai ao Senado.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Destaque nº 666.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - O Destaque nº 666 se refere a emenda

da bancada de Minas Gerais para o Ministério do Turismo. Esses recursos cortados são
de suma importância para Minas Gerais. Restou um valor muito aquém das necessidades
do Estado. Gostaria que o Relator olhasse com carinho e fizesse a recomposição dos
valores cortados.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Pelo belíssimo trabalho que o Ministro
Walfrido dos Mares Guia tem feito, gostaria muito de manter os recursos, se houvesse
disponibilidade anterior para atendimento. Mas, com a decisão de ontem à noite,
infelizmente sou obrigado a rejeitá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer é pela rejeição.
Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que aprovam a rejeição permaneçam como estão. (Pausa.)
Rejeitado.
Não vai ao Senado.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Destaque nº 667.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - O Destaque nº 667 também é relativo a

emenda da bancada de Minas Gerais, para o Ministério da Ciência e Tecnologia.
O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - O Relator vai rejeitar todos mesmo. V.Exa.

sabe disso.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Deputado Mauro Lopes, esse é um

direito que me assiste, pelo Regimento.
O Destaque nº 667, para o Ministério da Ciência e Tecnologia, também é emenda

da bancada de Minas Gerais, onde existe hoje grande programa de inclusão digital. E o
Relator cortou praticamente todos os recursos dessa emenda. É um programa do Governo
do Estado, para a implantação de centros tecnológicos. Gostaria que o Relator fizesse a
recomposição dos recursos cortados, pelo menos em parte.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Deputado João Magalhães, no ano
passado, fui o Relator-Setorial da área de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e
Esporte. É muito triste tomar uma decisão como essa, porque sei que esse programa de
inclusão digital é fundamental. Mas, pelas circunstâncias, sou obrigado a rejeitá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer é contrário.



Os Srs. Deputados que aprovam a rejeição permaneçam como estão. (Pausa.)
Rejeitado.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Sr. Presidente, atendendo a apelo dos

colegas do PMDB, retiro os demais destaques. (Palmas.)
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Retirados os demais destaques.
Parabéns, Deputado João Magalhães.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, quem atrasou a votação um

pouco foi o partido da base aliada e não o PSDB.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado João Magno. (Pausa.)
Destaques rejeitados, pela ausência.
Senador João Ribeiro. (Pausa.)
Os trabalhos estão se encaminhando muito bem, mas, se V.Exas. fizerem silêncio,

concluiremos já.
Deputado João Ribeiro. Desculpe-me, Senador João Ribeiro.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Eu não fico triste porque fui Deputado por

vários anos. E o que me levou a ser Senador foi o trabalho que fiz nesta Casa na condição
de Deputado. Mas eu quero...

(Intervenções simultâneas ininteligíveis. Fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio!
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Silêncio!
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Meu ilustre Relator, trata-se daquela

solicitação que fiz em momento que não era propício. Não sei se é necessário repetir, mas
quero solicitar, quanto ao Destaque nº 1.099, sejam remanejados os parcos recursos com
que V.Exa. me atendeu para o de nº 1.094.

Já foi feita a anotação?
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - São emendas do mesmo autor?
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Emenda e destaque são do mesmo autor.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Acredito que sim, sem problemas.
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Além disso, sou o coordenador da bancada.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Então, acho que V.Exa. atendeu a todos os

critérios aqui.
Qual é o valor?
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Dois milhões e 115 mil para remanejamento.
Há outros remanejamentos que pretendo fazer. Mas, como não será possível aqui,

vou procurar fazê-los em plenário, diante da disparidade de algumas ações importantes a
serem executas no meu Estado.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, de acordo com os critérios
discutidos aqui — mesmo autor; coordenador de bancada —, não vejo problemas em
atender a esse pedido de remanejamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Qual é o número do destaque,
Senador?

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Senador, qual é o número do destaque?
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - É o Destaque nº 1.099, transferido para o de

nº 1.094.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer do Relator é

favorável.
Em votação o Destaque nº 1.094.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Silêncio!
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Este destaque recebe recursos

do Destaque nº 1.099.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Silêncio!
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara.
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 JOVAIR ARANTES - Os demais V.Exa. retira?
O SR. SENADOR JOÃO RIBEIRO - Os demais, rejeitados, eu retiro.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Isso está acertado.
Senador Jonas Pinheiro. (Pausa.) Ausente. Destaque prejudicado pela ausência.
Deputado José Carlos Machado. (Pausa.) Já os retirou.

Deputado José Pimentel. Destaque nº 10871.
O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. Presidente, Sr. Relator, nós estamos

apresentando solicitação da bancada do Estado do Ceará, de remanejamento de recursos,
assinada pelo nosso coordenador, Deputado Inácio Arruda, e pelos Deputados Bismarck
Maia, Zé Gerardo, Arnon Bezerra, Aníbal Gomes e por mim. Portanto, é um acordo da
bancada.

O que estamos propondo, por escrito? O remanejamento das Emendas nº
71070015, 71070017, 71070010, 71070014, para as seguintes emendas: 50240005;
71070007; 7107008, nos valores aqui consignados.

Apresentamos também, Sr. Presidente, outro requerimento assinado pelos
mesmos Parlamentares e pelo coordenador da bancada, no sentido de apenas ocorrer a
alteração da modalidade da aplicação, que estava em 30, para 40, por se tratar de
emenda do Município de Fortaleza, de toda a bancada.

Peço o apoio dos Deputados e dos Senadores para a aprovação desse
remanejamento.

O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUDA - E foi apresentado em tempo hábil o
requerimento.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Presidente, entendo que a bancada do

Ceará propõe certamente algo do interesse de todos, já que o grande colega José Pimentel
registrou o interesse da bancada. Não entendo como precedente a ser aberto. Como bem
disse S.Exa., é um acordo assinado. Quando há acordo assinado, deve ser cumprido,
principalmente quando está ajustado no Regimento, diferente daquele acordo assinado
por todas as Lideranças e que não foi cumprido.

Quero que se cumpra o acordo assinado e apresentado pelo Deputado José
Pimentel.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Vamos dar seqüência à leitura, enquanto
a Assessoria analisa a possibilidade de atendimento ao pedido da bancada do Ceará,
através do destaque do Deputado José Pimentel.

O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, em relação ao requerimento

de correção da modalidade da emenda de bancada do Município de Fortaleza — porque
era relativo a requerimento apresentado em tempo hábil —, não tem cabimento levarmos
isso ao Plenário. Podemos resolver aqui, bastando apenas a manifestação de acolhimento
de V.Exa. e do Relator. É apenas uma correção.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado, vamos dar seqüência.
Posteriormente, a questão do Ceará voltara à tona.

Deputado José Priante. (Pausa.) Ausente. Destaque rejeitado pela ausência.
Deputado José Rocha. (Pausa.) Destaque rejeitado pela ausência.
O Deputado Jovair Arantes retira todos os destaques.
Deputado Júlio Cesar.
O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Sr. Presidente, Sr. Relator, quero manter

100% dos meus destaques: só um. E V.Exa. sabe o porquê. Emenda de minha autoria,
aprovada, foi diminuída de 25 milhões para 11 milhões, porque houve acusação da minha
bancada de que eu tinha cortado no comitê para colocar na minha emenda. Depois de
esclarecido o assunto, V.Exa. ficou de repor os recursos no destaque.



Eu vou manter o destaque, a minha posição e espero que o Relator cumpra o que
se comprometeu a fazer.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, a fala do Deputado Julio

Cesar é importante, mas precisa de alguns esclarecimentos. Realmente houve tensão na
bancada do Piauí devido a problemas que também estamos vendo em outras bancadas,
sobre valores muito diferenciados, etc. A bancada do Piauí, pelo menos a sua maioria,
através do coordenador e de parte dos Senadores e Deputados, entendeu que, para evitar
esse problema, as emendas deveriam ter o mesmo valor, algo na faixa dos 11 milhões, se
não me engano.

A solicitação do Deputado Júlio Cesar poderia ser e foi atendida por mim no
relatório que apresentamos ontem; e fui obrigado a voltar tudo, através de uma emenda
nacional. Eu havia atendido parte da solicitação de S.Exa. Como tudo voltou, não tenho
mais ações, a não ser que a bancada do Piauí, com o seu coordenador ou a sua maioria,
solicite e permita o remanejamento, como o que acabou de ser votado aqui, por solicitação
do Deputado Pedro Novais.

Por parte desta Relatoria, não haveria problema. Sem isso, infelizmente, no quadro
atual, sou obrigado a rejeitar o destaque de S.Exa.

O SR. DEPUTADO JÚLIO CESAR - Sr. Presidente, eu não quero o
remanejamento, até porque, com a sua aquiescência, eu concordei.

Sr. Relator, V.Exa. tem um documento assinado só pelo coordenador. Eu sei que
houve descontentamento, mas o documento encaminhado a V.Exa., que deveria ter a
assinatura de dois terços da bancada, só tem uma assinatura. É bom que isso fique bem
claro.

Eu mantenho o destaque.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - No caso, o coordenador representa a

bancada, e eu, infelizmente, sou obrigado a rejeitar o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer é contrário.
Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que aprovam o parecer pela rejeição permaneçam como estão.

(Pausa.)
Rejeitado.
Não vai ao Senado.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Daremos seqüência à leitura.
Deputado Lael Varella. (Pausa.) Ausente.
Deputada Laura Carneiro. (Pausa.) S.Exa. retirou todos os destaques.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, eu me reservo o direito

de, em plenário, apresentar especialmente o destaque do Tribunal Superior Eleitoral, que
todos acabaram de assinar; o destaque da pesca; e o destaque da Polícia Rodoviária
Federal.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Leodegar Tiscoski. (Pausa.)
Ausente.

Senador Leomar Quintanilha. (Pausa.) Destaque rejeitado pela ausência.
Senadora Lúcia Vânia. (Pausa.) Destaque rejeitado pela ausência.
Deputado Luiz Bittencourt.
O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Retiro os destaques, Deputado Jovair

Arantes.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O Deputado Luiz Carreira já foi.
Deputado Lupércio Ramos.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma

questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Deputado

Walter Pinheiro.



O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, o Deputado Luiz
Carreira, antes da questão levantada pelo Deputado Pedro Novais, tinha-se referido à
possibilidade de remanejamento de emendas, o que foi objeto de votação pelo Plenário. Se
entendi a forma de encaminhamento feita por V.Exa., Sr. Presidente, o Plenário autorizou
o remanejamento, desde que seja do mesmo autor, obviamente com autorização, no caso
da bancada da Bahia.

Portanto, o Deputado Luiz Carreira disse que se trata da emenda do Relator, mais
as emendas da bancada da Bahia, das áreas de turismo e educação, das não-federais, da
CODEVASF.

Quero saber como fica essa pendência. Vamos decidir isso depois? É esse o
encaminhamento?

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - É esse o encaminhamento.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Está valendo, então, a ressalva feita pelo

Deputado Luiz Carreira naquele momento em que lhe foi franqueada a palavra, para falar
sobre as suas emendas?

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Exatamente.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - S.Exa é o autor das emendas da

bancada da Bahia, em concordância com esse remanejamento. Então ficou para depois?
S.Exa. foi chamado para falar antes.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O Presidente vai colocar em votação.
Esse caso é igual àquele citado pelo Deputado Pedro Novais, que foi aprovado.

S.Exa está concluindo telefonema importante neste momento. O Presidente certamente
vai colocar em votação o pedido de remanejamento, com base nos critérios de mesma
autoria, mesma bancada, diferente de alguns outros casos. Foi o caso do Deputado
Humberto Michiles, cujo destaque não era da mesma bancada. Então, foi rejeitado.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Em relação às emendas da bancada,
concentramos todas elas com Luiz Carreira para não haver problema. Apesar de os
Deputados Colbert Martins, João Leão, eu e outros termos emendas, concentramos todas
com um único autor, da mesma bancada, exatamente para não dar essa confusão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vou colocar em votação 2
destaques do Deputado Luiz Carreira às Emendas nº 71060011 e...

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - É um destaque.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço um esclarecimento.

No caso do Deputado Luiz Carreira, os 2 destaques são de autoria de S.Exa. É
remanejamento do mesmo autor.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Todos eles.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Então, não há razão para não aprovar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Do mesmo autor, que

remaneja recursos do Destaque nº 1.486 para o de nº 1.485.
Está regimentalmente correto.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, o problema é que o

Deputado Luiz Carreira pediu para falar antes. S.Exa. se antecipou à lista de oradores
porque tinha de sair e encaminhou o pedido de remanejamento. Fez isso quando estava
aqui. S.Exa. fez duas propostas: o remanejamento daquela emenda da bancada, da
universidade... Não tenho o número.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É destaque.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - É o Destaque nº 1.486, da emenda da

universidade. Eu não tenho o número aqui, não sei se é a 14.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Remanejado para o Destaque

nº 1.485.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É isso.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - S.Exa. pede a transferência do valor

para a outra emenda.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - São 500 mil.



O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Mas, no momento em que o Deputado
Luiz Carreira apresentou esse destaque — e é para isso que quero chamar a atenção —,
esse pedido de remanejamento, não tínhamos votado o encaminhamento apresentado
pelo Deputado Pedro Novais, que foi posterior. E havia também a proposta do Deputado
Luiz Carreira, essa da concentração, do remanejamento de outros destaques, envolvendo
a bancada da Bahia.

Quero saber qual encaminhamento será dado a isso. Na realidade, naquele
momento a decisão foi adiada, na medida em que se aceitou e se aprovou o
encaminhamento feito pelo Deputado Pedro Novais. Não se deliberou naquele momento.
Se vale essa regra...

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Agora é que estamos fazendo.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Vota-se em bloco, ao final.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação o remanejamento

do Destaque nº 1.486 para o de nº 1.485, com o voto favorável do Relator.
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 SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Seguindo a leitura, volto agora ao nosso

Deputado Lupércio Ramos — Destaques nºs 101, 104, 105 e 2.404.
O SR. DEPUTADO LUPÉRCIO RAMOS - Sr. Presidente, vou retirar todos os meus

destaques, que são do Estado do Amazonas. Mas não posso deixar de fazer um protesto,
sobretudo com relação a um destaque que saiu com valor muito irrisório para um
programa de Arranjos Produtivos Locais. Ou seja, há uma tentativa de se implementar no
interior do Estado do Amazonas atividade que não agrida a natureza, o meio ambiente, a
floresta.

Todos chiam quando o caboclo derruba uma árvore, mas é incrível,
impressionante, como são insensíveis quando se tenta implementar um programa
diferente para evitar a devastação da floresta, mesmo havendo dinheiro. No caso em
questão, o recurso não era do Orçamento da União, mas da SUFRAMA. Era recurso
oriunda da arrecadação própria da região. O Governo mantém esse recurso
contingenciado para satisfazer os gringos. E quem mais reclama quando se derruba uma
árvore lá? Os gringos. É um paradoxo.

É este o protesto que quero deixar: os gringos reclamam quando se derruba uma
árvore; o Governo contingencia o recurso para evitar que se implemente um novo modelo
econômico, a fim de satisfazer os gringos. Assim, vão continuar os gringos reclamando, os
caboclos derrubando as árvores, e alguém fingindo.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Dando seqüência, chamo o Deputado
Marcelo Castro.

O SR. DEPUTADO MARCELO CASTRO - Sr. Presidente, eu retiro todos os meus
destaques.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Marcelo Ortiz. (Pausa).
Ausente. Destaque negado pela ausência.

Deputado Márcio Reinaldo Moreira.
O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Sr. Presidente, retiro todos

os meus destaques.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Retirados os destaques.
Deputado Mauro Lopes.
O SR. DEPUTADO MAURO LOPES - Sr. Presidente, vou concordar com o que foi

acertado aqui. Emenda da bancada de Minas Gerais, para o Ministério das Cidades, de
estrutura urbana, de 180 milhões caiu para 10 milhões. Emenda de Santa Catarina, de
80 milhões caiu para 10 milhões; caso idêntico. Depois, cortaram-se 15%, e todas caíram
para 8 milhões e 500 mil. As emendas de Minas Gerais aumentaram mil, para 9 milhões e



500 mil; as de Santa Catarina, de 8 milhões e 500 mil, para 18 milhões e 500 mil. Está
aqui.

Essa é a lembrança que quero fazer, considerando a imensidão de Municípios do
Estado de Minas Gerais (853) em situação de quase calamidade, precisando de ajuda,
mas que não foram contemplados. É uma divergência muito grande em termos de Estado.

Com todo o respeito ao Relator, porque gosto muito dele, retiro os meus destaques.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos continuar.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Dando seqüência, chamo o Deputado

Miguel de Souza. (Pausa.) Ausente. Fica rejeitado o destaque.
Deputado Milton Monti.
O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,

quero primeiramente cumprimentar o Relator, que se esforçou muito. Depois de todas as
idas e vindas dos últimos dias, fico feliz por estarmos chegando a um final, embora talvez
não o desejado por todos. Não é que eu mais desejava, na condição de coordenador da
bancada de São Paulo. Enfrentamos uma briga para tratar de obras importantes como o
Rodoanel, como os hospitais que são referência para o Brasil. As áreas de saúde e
transporte são importantes.

Mas, para votarmos logo a proposta orçamentária, vou retirar os meus destaques.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Obrigado, Deputado Milton Monti.
Retirados os destaques.
Senador Mozarildo Cavalcanti, já podemos tratar da questão final agora.
O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI - De acordo com aquele

atendimento, serão atendidos os remanejamentos solicitados pela bancada.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Tem de ser colocado em votação.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Já foi deferido.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Mas tem de ser colocado em votação.
O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI - Estão assinados inicialmente pelo

coordenador da bancada, Deputado Alceste Almeida.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Quais são os destaques, Senador?
O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI - Só os meus?
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Dos quais V.Exa. pede o remanejamento.
O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI - Destaques nºs 2.327 a 2.335.

Aqueles assinados pela bancada.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - E os destaques de V.Exa.?
O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI - Neste caso, retiro os meus

destaques, para serem acatados os da bancada, por causa da fusão deles.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Qual é o número do destaque?
O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI - Os meus ficarão contemplados...
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - É só votar em bloco essa mudança dos

Destaques nºs 2.327 a 2.335.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos votar em bloco.
O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI - Dos Destaques nºs 2.327 a 2.335.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Isso.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Vamos votar em bloco os

destaques, mas antes quero ouvir o Relator.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Pelo acordo, Sr. Presidente, concordo com

esse parecer.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer do Relator é

favorável.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.



Aprovados em bloco os Destaques nºs 2.327 a 2.335.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Os demais destaques, de sua autoria,

V.Exa. retira?
O SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI - Sim.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Mussa Demes. (Pausa.)

Ausente.
Deputado Narcio Rodrigues. (Pausa.) Ausente.
Deputado Nazareno Fonteles — Destaques nºs 586, 588, 1.068, 1.255, 1.409 e

1.410.
O SR. DEPUTADO NAZARENO FONTELES - Eu queria propor o remanejamento

de duas emendas da Comissão de Ciência e Tecnologia.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Precisamos da autorização do Presidente

da Comissão de Ciência e Tecnologia.
O SR. DEPUTADO NAZARENO FONTELES - O Deputado que é praticamente

Presidente da Comissão está aqui ao meu lado.
É o único pedido que eu gostaria de fazer.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - V.Exa. retira os demais destaques?

(Pausa.) Retirados.
Deputado Nelson Meurer.
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Sr. Presidente, sem prejuízo daqueles

atendidos parcialmente, retiro todos os destaques.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Retirados os destaques do Deputado

Nelson Meurer.
O SR. DEPUTADO NELSON MEURER - Porque alguns foram atendidos

parcialmente, mas com valor apenas simbólico. Por isso eu sugeri a discussão dos
referidos destaques.

Agora, sem prejuízo daqueles atendidos parcialmente, eu retiro todos os
destaques.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Todos os que foram atendidos parcial ou
totalmente serão mantidos.

Deputado Nelson Pellegrino. (Pausa.) Ausente.
Deputado Paes Landim.
O SR. DEPUTADO PAES LANDIM - Sr. Presidente, Sr. Relator, eu vou desistir dos

destaques, mas queria aqui lançar um protesto.
Há um destaque de reposição de valores que veio na proposta do Governo para a

BR-020, construída pelo Exército Brasileiro. O Relator-Setorial cortou valor substancial
dessa emenda; recomendou depois ao Relator-Geral que o recompusesse. S.Exa. não o
fez.

Tenho certeza de que, se essa estrada fosse feita por empresa privada, não teriam
cortado dinheiro. Mas, como é feita pelo Exército, que não faz lobby, que não faz pressão,
que não tem articulação... Imagino que a sensibilidade do Relator-Geral atentasse para
esse caso, não havendo recomposição de uma proposta que veio do Governo Federal. É
uma estrada feita pelo Exército Brasileiro, repito.

Quero aqui informar que vou fazer um destaque para o Plenário, a fim de que lá
também eu faça este protesto.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Paes Landim, obrigado por ter
retirado o seu destaque.

Deputado Pastor Francisco Olímpio. (Pausa.) Ausente. Destaque rejeitado pela
ausência.

 Deputado Pauderney Avelino. (Pausa.) Ausente. Destaque rejeitado pela ausência.
Deputado Pedro Chaves, com muitos destaques.
O SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES - Sr. Deputado Jovair Arantes, seguindo aqui

o acordo dos Parlamentes, também vou retirar os destaques não aprovados pelo Relator.
Observamos que, pelo destaque do TSE, nós vamos brigar no Plenário, juntamente

com a Deputada Laura Carneiro.



O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Obrigado, Deputado Pedro Chaves.
Deputado Pedro Fernandes.
O SR. DEPUTADO PEDRO FERNANDES - Eu solicitei votação em separado de 2

destaques, para fazer uma recomposição. E queria fazer um registro.
Um desses destaques trata de recomposição de valores para a conclusão da ponte

que liga o continente à Capital do meu Estado, São Luís. A obra está interditada. Esse
recurso serviria justamente para a conclusão da obra.

É o Destaque nº 171. Infelizmente, vou retirá-lo, juntamente com o de nº 172, e
correr atrás de medida provisória, porque São Luís não pode ficar isolada.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Obrigado, Deputado Pedro Fernandes.
Deputado Pedro Novais — Destaques nº 1.285, 1.293, 1.295 e 1.303.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Os destaques para os quais eu peço

remanejamento são os seguintes: Destaque nº 1.285 — retirar 1 milhão e meio; Destaque
nº 1.286 — retirar 1 milhão e meio; Destaque nº 1.291 — retirar 2 milhões; Destaque nº
1.303 — retirar 1 milhão; Destaque nº 1. 296 — aumentar 6 milhões.

Peço que esse remanejamento seja feito. Quanto aos meus outros destaques, eu os
retiro.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Dentro do acordo.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Dentro do acordo. Respeitado o critério,

sou favorável.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O voto do Relator é favorável.
Em votação o remanejamento dos Destaques nºs 1.285, 1.286, 1.291, 1.296 e

1.303 para o último.
Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovados.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovados.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Pedro Novais, V.Exa. retira os

demais?
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Retiro.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Retirados os demais destaques do

Deputado Pedro Novais.
Deputado Ricardo Barros. (Pausa.) Ausente. Destaque prejudicado pela ausência.
Deputado Ricardo Freitas. (Pausa.) Ausente. Destaque prejudicado pela ausência.
Deputado Roberto Balestra. (Pausa.) Ausente. Destaque prejudicado pela

ausência.
Deputado Rogério Teófilo.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO TEÓFILO - Sr. Presidente, vou retirar os destaques,

mas antes quero parabenizar o Relator pelo trabalho. Também não posso deixar de fazer
um registro em relação à cidade de Arapiraca, Estado de Alagoas, que, com mais de 200
mil habitantes, tem uma universidade estadual e uma universidade federal.

Os recursos que alocamos no Orçamento destinam-se a saneamento e drenagem.
São valores bastante irrisórios para uma cidade que não tem um metro de saneamento,
mas que tem uma universidade federal e outra estadual.

Vou retirar todos os destaques restantes, mas me reservo o direito de apresentar
emenda de Plenário, já que se trata de investimento em saneamento e drenagem.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Senador Romero Jucá. (Pausa.) Ausente.
Destaque prejudicado pela ausência.

Senador Romeu Tuma. (Pausa.) Destaque prejudicado pela ausência.
Deputado Ronaldo Dimas. (Pausa.) Destaque prejudicado pela ausência.
Deputada Rose de Freitas. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputada Rose de Freitas.



O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - A Deputada Rose de Freitas pede para
fazer a intervenção depois.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, fiz essa proposta
anteriormente. Vamos pôr ordem nos trabalhos.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputada Rose de Freitas.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, quando foram

apresentadas as emendas da bancada do Espírito Santo, foi feita uma programação que
visava concluir uma obra. V.Exa. sabe disso porque ouviu o Governador do Estado. É a
obra a ser executada na BR-101, que alcança a divisa com o Estado do Rio de Janeiro, em
Cachoeiro de Itapemirim e Muqui.

Peço ao Relator que faça o remanejamento do Destaque nº 160, para atender ao
Destaque nº 144, destinado ao pleito estadual. É a construção de trecho da BR-393, onde
é alto o índice de mortalidade, conforme foi mostrado no Programa Globo Repórter. Há um
trecho em restauração, e outro nem foi construído, apesar de concentrar fluxo de carros
que saem do sul do Estado do Espírito Santo em direção ao Rio de Janeiro.

É o pleito que faço a V.Exa.
Elogiou-me V.Exa. neste plenário 399 vezes, mas não sei se tantos elogios servirão

para salvar alguns Municípios do interior do Estado do Espírito Santo, que não têm água,
vias de acesso, escolas, etc. Vou pendurar na parede os elogios que V.Exa. fez a minha
pessoa, pois assim vão saber que eu trabalhei. V.Exa. havia aprovado destaque que
apresentei e, depois de dizer que eu havia colaborado com tantos bilhões de reais,
entregou-me 2 milhões de reais para todo o Estado do Espírito Santo. Senti muito por
essa atitude de V.Exa. e quero registrar isso de público.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - V.Exa. poderia enumerar o destaque?
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Já enumerei. É o Destaque nº 160,

remanejado para o Destaque nº 144.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Destaque nº 144?
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - V.Exa. quer que eu cite valores?

Remanejamento de 10 milhões, apenas. O valor estava invertido. Era de 45 milhões;
cortaram para 15 milhões e destinaram a outras emendas.

Estou pedindo para remanejar apenas 10 milhões, para não haver prejuízo na
obra já iniciada.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Peço a todos silêncio e tranqüilidade, pois
estamos próximos do fim.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - A solicitação da Deputada Rose é

conveniente, mas gostaria que o próprio Presidente confirmasse, em função do acordo
feito aqui, com a assinatura do coordenador da bancada. Esse é o único óbice que poderia
existir, porque não há um coordenador atualmente.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Quero esclarecer que a nossa bancada,
em função do empate havido, não tem coordenador de bancada. Apenas eu é que
coordeno a bancada do PMDB. Estou aqui representando a bancada, ausente há muito
tempo. Estou falando aqui praticamente em nome do interesse do meu Estado.

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Nem Líder tem, Deputada.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Efetivamente, o caso do

Espírito Santo é atípico. Não há Líder nem coordenador de bancada. Houve empate na
votação, e não chegaram a um resultado. A Deputada Rose de Freitas é atuante aqui e é a
única representante do Espírito Santo presente à reunião.

Eu submeto ao Plenário a decisão de aceitar a proposição da Deputada Rose, que
defende o destaque da bancada do Espírito Santo.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa)



Aprovada.
Em votação os destaques.
Do Destaque nº 160 serão remanejados 100 milhões para o Destaque nº 144.
O parecer do Relator é favorável.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
 O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - V.Exa. retira o restante dos destaques,

Deputada Rose?
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Retiro.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Retirado o restante dos destaques.
Senador Sérgio Guerra. (Pausa.) Ausente. Destaque rejeitado pela ausência.
Senador Sérgio Zambiasi. (Pausa.) Ausente. Destaque rejeitado pela ausência.
Senadora Serys Slhessarenko. (Pausa.) Ausente. Destaque prejudicado.
Tem a palavra o Senador Sibá Machado.
 O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Peço um esclarecimento ao meu guerreiro

Relator e permissão à Assessoria para ajudar nos trabalhos.
Trata-se de um pedido da Marinha brasileira. Com relação aos Destaques nºs

1.462, 1.463 e 1.464, que tratam de alimentação, fardamento, material hospitalar etc., fui
informado de que houve diálogo entre a Marinha e V.Exa. para melhorar essa situação.
Eu havia dito que retirava os destaques, mas recebi um apelo que me deixou convencido
de fazer esta intervenção.

Sr. Relator, quero saber se V.Exa. concorda em reapresentar isso em plenário.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, já foi retirado.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - V.Exa. é que tem esse direito.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Posso fazer isso para resgatar esse trabalho?
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Pode.
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Os destaques restantes estão retirados, Sr.

Presidente.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Vai levar a plenário, Sr. Presidente?
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Retirados?
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Eu queria tratamento regimental para esses

3 destaques a que me referi.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Vai retirar ou não?
O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Retiro, mas reapresentarei.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - É um direito de V.Exa. Aliás, é um direito

de todos os Deputados e Senadores.
Senador Valdir Raupp. (Pausa.) Ausente. Destaque rejeitado pela ausência.
Deputado Vignatti. (Pausa.) Ausente. Destaque rejeitado pela ausência.
Deputado Waldemir Moka. (Pausa.) Ausente. Destaque prejudicado pela ausência.
Deputado Walter Pinheiro.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Primeiro, primeiramente, seguindo

aquele acordo feito a partir da votação do destaque do Deputado Pedro Novais, o meu
Destaque nº 928, da Emenda nº 7106004, passaria a ter mais 4 milhões do
remanejamento da emenda de bancada.

O Destaque nº 928 da emenda de bancada nº 71060009.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O Destaque nº 928 vai ser remanejado

para onde?
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - O Destaque nº 928 recebe recursos da

ordem de 4 milhões.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - De qual destaque?



O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Do Destaque nº 930, da Emenda nº
71060009. São 5 milhões.

Esses são aqueles destaques citados na combinação com o Deputado Luiz
Carreira.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Os Destaques nºs 928 e 930 recebem
recursos?

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Isso.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - De qual destaque?
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Daqueles 2 outros destaques que

haviam sido citados pelo Deputado Luiz Carreira.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Vamos nos ater a esses 2 assuntos

primeiramente.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Isso.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Os Destaques nºs 928 e 930 recebem

recursos de qual destaque?
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Do destaque feito pelo Deputado Luiz

Carreira. É o Destaque nº 1.494, que vai para o Destaque nº 930.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jovair Arantes) - Qual o valor a ser remanejado?
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Cinco milhões.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Cinco milhões do Destaque nº 1.494, do

Deputado Luiz Carreira, para o Destaque nº 930.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Isso.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Do Destaque nº 1.494 são transferidos 5

milhões para o Destaque nº 930.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Do Destaque nº 1.493 peço que sejam

transferidos 4 milhões para o Destaque nº 928. Do Destaque nº 1.493 peço que sejam
transferidos 250 mil para o Destaque nº 1.877.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - De quem é o Destaque nº 1.877?
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Do Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Mas o destaque do Deputado José Rocha

está prejudicado. S.Exa. retirou-o e saiu do plenário. Esse não é possível. O destaque que
já foi retirado ou prejudicado não pode mais entrar.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Mas esse destaque não está prejudicado
porque foi aceito.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O autor se retirou.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - O destaque do José Rocha foi aceito, foi

aprovado parcialmente. Peço acréscimo ao destaque aprovado. Ele não foi rejeitado.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado, seria melhor V.Exa. escrever o

que está querendo e entregar à Mesa.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Mas não tem erro. Estou entregando o

número. Quer que repita?
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Por favor. É o Destaque nº 1.877?
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Isso.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O Destaque nº 1.877 pode.

 O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - É bom lembrar que ele saiu do Destaque
nº 1.493.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Então, do Destaque nº 1.493 foram
retirados 4 milhões e mais 250 mil.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Isso.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - E foram retirados 4 milhões para o

Destaque nº 928.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Isso.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Também foram retirados 250 mil para o

Destaque nº 1.877. Correto?
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Correto.



O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Do Destaque nº 1.494 foram transferidos
5 milhões para o Destaque nº 930.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Da nossa gloriosa Universidade Federal
da Bahia.

Deixe-me concluir, Sr. Deputado.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O Presidente vai colocá-los em votação.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Estamos votando o aumento de quanto?
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Estamos votando coisas da Bahia.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Passemos à votação.
(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Eu quero votar!
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Com a anuência do Deputado Colbert

Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Tem a minha anuência, Deputado

Walter Pinheiro. Se não couber, não vota. Tem a minha concordância, o meu apoio e o
meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Durante a votação do
destaque do Deputado Luiz Carreira, houve um equívoco na Mesa: os recursos do
Destaque nº 1.486 foram para o Destaque nº 1.483 e não para o Destaque nº 1.485.

Em votação a retificação.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Votaremos agora os destaques...
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, deixe-me ler os outros

destaques. São poucos.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Do Destaque nº 1.494, do

Deputado Luiz Carreira, seguem 5 milhões para o de nº 930, do Deputado Walter
Pinheiro. Do Destaque nº 1.493, do Deputado Luiz Carreira, vão 4 milhões para o de nº
928, do Deputado Walter Pinheiro, e 250 mil para o Destaque nº 1.877, do Deputado José
Rocha.

Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Concordo. De acordo com os critérios

preestabelecidos, sou favorável.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer é favorável. Passa-
se à votação em bloco dos destaques.
Em votação na Câmara.
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 WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Segue com a palavra o Deputado Walter

Pinheiro.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, o Deputado João

Grandão está um pouco nervoso hoje. Ele é grande, mas não é 2.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - É saudade de Mato Grosso do Sul.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Quando chega a quinta-feira e se está

há muito tempo fora de casa, o cara fica meio zureta, não é?
Eu queria fazer um remanejamento na área de Ciência e Tecnologia. Vou abrir

mão dos destaques, mas quero fazer um registro em relação aos destaques que



apresentamos, do FUNTEL, do FNDCT e do CNPq. Neste caso, baixamos muito o
montante de recursos para atender à demanda de bolsas de estudo e pesquisa no País.

Vou abrir mão deles, não vou fazer o remanejamento. Já ficamos prejudicados
nesses destaques, assim como no destaque da Defensoria Pública, mesmo com a
recomposição de valores. E apresento os meus protestos ao companheiro Carlito Merss,
pois os recursos alocados para a Defensoria, depois dessa maldita recomposição,
terminaram sendo cortados mais ainda em uma das esferas que muito necessitam de
recursos para se estabelecer no País.

Como não há mais como remanejar recursos a partir das Comissões, porque
dependeria da aprovação da Presidência, não terei como atender o FUNTEL, a ANATEL e a
área de Ciência e Tecnologia. Assim, lamentavelmente, vou abrir mão dos destaques. Ou
melhor: estou resguardando o direito já consagrado de apresentar no plenário e de fazer
uma pressão final para que esses investimentos de caráter nacional sejam resgatados.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Obrigado, Deputado Walter Pinheiro.
Foram retirados os demais destaques.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - O Deputado Inácio Arruda também estava

se sentindo incomodado.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Com a palavra o 18º Deputado de Goiás:

Wasny de Roure. (Risos.)
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

vou me referir a 4 pontos. Depois da afirmação do Vice-Líder do Governo, Deputado
Gilmar Machado, é imprescindível a aprovação do nosso destaque, uma vez que se trata
apenas de uma redação para obter recursos nas Comissões de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, Defesa do Consumidor e Fiscalização Financeira e
Controle, para comportar o reajuste dos servidores do Tribunal de Contas da União.

É o Destaque nº 1.661, que solicito a V.Exa., Sr. Presidente, coloque em votação.
Espero que seja aprovado por unanimidade, depois da afirmação do Vice-Líder do
Governo.

Posteriormente, quero fazer outros 3 rápidos registros.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Sobre a matéria, somente o

autor pode usar a palavra.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - S.Exa está fazendo apelo a todos nós sobre

o seu destaque.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, estamos em votação e

quero orientar a minha bancada.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Quero orientar a minha bancada também.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado disse que vai

fazer referência a 4 questões. Peço a S.Exa. que as apresente para depois colocarmos em
votação.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Então, solicito ao Relator que preste
atenção.

O Destaque nº 1.662 é da Justiça Federal. Houve corte significativo. Sabemos que
se trata de julgamento de causas na Justiça Federal, de âmbito nacional. Representa,
portanto, enorme prejuízo para a Nação a redução de 6 milhões de reais.

O segundo destaque é o do Ministério Público do Distrito Federal. O Sr. Relator
retirou do custeio do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios o valor de 2
milhões e 93 mil reais. Isso afeta a sobrevivência daquela instituição.

Por último, quero lamentar o fato de não terem sido contemplados nenhum dos 4
destaques apresentados para a EMBRAPA.

Em face do acordo e dos entendimentos, exceto o Destaque nº 1.661, para o qual
peço votação à parte, os demais serão retirados. Todavia, registro o prejuízo que significa
a retirada do recurso de custeio da Justiça Federal, do Ministério Público e da EMBRAPA.



Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que coloque em votação o Destaque nº 1.661,
apenas de redação. Não envolve, a princípio, tostão algum.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Trata-se do Destaque nº 1.661?
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - É o do Tribunal de Contas da União.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - O Deputado Gilmar Machado se

manifestou sobre a matéria.
Mesmo sendo tratado com rispidez em algumas faixas que eu vi expostas na

entrada da Casa no último mês, quero dizer a todos os funcionários do Tribunal de
Contas da União da seriedade e da disciplina do Deputado Wasny de Roure em relação
aos servidores públicos. Em todos os momentos, bons e maus, com certeza os servidores
podem contar com este grande representante nesta Casa. Na qualidade de servidor
público estadual de Santa Catarina, tive o orgulho de ter o Deputado Wasny como meu
amigo por 2 anos. Acho que S.Exa. vai se afastar do mandato agora porque é o primeiro
suplente. Espero que o povo de Brasília, no ano que vem, envie S.Exa. a esta Casa na
qualidade de titular.

Não posso atender ao destaque. Porém, o Deputado Gilmar Machado me
comunicou agora que o Ministro Paulo Bernardo já tem uma saída, a ser acatada por mim
no plenário, o que possibilitará o reajuste dos 15% aos servidores do Tribunal de Contas
da União. Essa é a minha alocução.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, peço a palavra para
orientar a bancada.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - No destaque para rejeição temos uma
saída, que será feita em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer é pela rejeição. O
Relator compromete-se a apresentar em plenário um acordo entre o Ministério e o
Tribunal de Contas, para que seja aprovada a emenda procedente.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Peço a palavra para esclarecer, Sr.
Presidente.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Quero orientar a bancada, Sr.
Presidente.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, posso fazer uma
sugestão, antes da orientação de bancada? Ainda vou fazer um apelo ao Relator: uma vez
que o Deputado Wasny de Roure apresentou o destaque, que seria o de vários Srs.
Deputados, a esta Comissão...

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Todos nós temos.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Todos nós tentamos destacar a matéria,

mas, como a autoria não era nossa, foi impossível. Tivemos então de acompanhar o
Deputado Wasny de Roure.

O Deputado Gilmar Machado afirmou que existe uma nova redação a ser dada.
Ora, é muito melhor aprovarmos e depois consertarmos a redação do que corrermos o
risco de não apresentar nada em plenário, Sr. Presidente. (Palmas.) Então vamos aprovar,
como se diz na terra da minha mãe, “por se acaso” o destaque do Deputado Wasny de
Roure, e em plenário o nobre Relator terá a oportunidade de eventualmente fazer uma
adequação redacional.

O plenário será outro momento. Nesta Comissão todos conhecemos bem a
questão, apreendemos a matéria. Em plenário são mais 400 membros. Sabe Deus o que
400 vão pensar. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Concedo a palavra ao
Deputado Gilmar Machado para orientar a bancada.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, o que está sendo
trabalhado e o Deputado Carlito Merss vai apresentar como errata é um acordo entre o
Ministério do Planejamento e o Tribunal de Contas da União, por intermédio do Ministro
Adilson, acordo esse negociado com a liderança dos servidores para ajustar um plano de
carreira. Se aprovarmos a matéria do jeito que está, estabelecem-se os 15% e prejudica-se



a negociação. Quero aprová-la corretamente, porque se isso acontecer não se poderá dizer
que o Governo rompeu o acordo.

Quero ainda deixar muito claro o que esta Comissão vai fazer, pois houve um
entendimento, uma negociação entre a liderança dos servidores, o Ministro Adilson, do
Tribunal de Contas da União, e o Ministro do Planejamento; se a Comissão agora quer
alterá-lo, depois terá de assumir a responsabilidade. Queremos marcar a posição do
Governo. O Deputado Wasny de Roure tem total liberdade, e sabe disso; S.Exa. sabe do
empenho, participou e vai participar até o final do processo, como fez até agora, para
achar essa proposta.

Este é o encaminhamento que faço. Todavia, todos sabem quais são suas
responsabilidades. Tenho de ser correto e assinalar isto: havendo alteração, então depois
será apenas do que está sendo pedido, e não da negociação, que contempla todos os
aspectos acertados entre o Tribunal de Contas da União e o Ministério.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Cá entre nós, Sr. Presidente, o nome
disso é chantagem.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra V.Exa.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, o PSDB empresta todo o seu

apoio e a sua solidariedade ao servidor público, nessa questão, desde o início. Lamento
que, depois de todo o esforço para fazermos e assinarmos esse acordo, possa ele tomar o
mesmo rumo daquele que assinamos aqui e não foi honrado. (Palmas.)

Dessa forma, solicito ao Presidente que coloque em votação o destaque do
Deputado Wasny de Roure, um bravo lutador. Gostaria que essa questão fosse decidida
agora, porque as pessoas estão pelos corredores da Casa reivindicando isso há uns 15
dias. (Palmas.) Contem com o apoio do PSDB.

Peço à bancada do PSDB que vote em bloco, aprovando a reivindicação do
Tribunal — mesmo porque, além dos servidores, há vários Ministros preocupados com a
situação desses trabalhadores. Essa situação da Justiça Federal, assim como a questão
do Ministério Público, é estupidamente grave. Deveríamos buscar o aporte, a alocação de
recursos, porque precisamos da máquina azeitada. O Ministério Público não poderá
realizar seu trabalho sem recursos, nem, da mesma forma, a Justiça Federal.

O País precisa muito do Ministério Público, principalmente neste momento pelo
qual está passando, no qual se descumprem acordos. Assina-se o acordo e depois da
assinatura ele não tem validade. Dói no ouvido de quem assinou e não honrou, há
pessoas que ficam irritadas quando menciono isso, mas é para doer mesmo.

Votamos favoravelmente ao destaque do Deputado Wasny de Roure, ao relatório do
Líder e ao Ministério Público. (Palmas.)

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra para
orientar a bancada do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Anivaldo Vale,
todos os destaques estão sendo votados pelo Plenário.

Tem a palavra V.Exa., Deputada Laura Carneiro.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, esta Comissão conseguiu

resolver alguns problemas do Governo. Resolveu a questão do salário mínimo, mas
alegam que quem a resolveu não foi a Comissão, não foi o Congresso, e sim o Governo. Da
mesma forma, resolveu a questão do funcionalismo de uma maneira geral, mas também
dizem que não foi a Comissão, e sim o Governo. Agora estamos criando condições para
resolver a questão do TCU, mas novamente dizem que não é a Comissão, e sim o Governo
quem as está criando.

Ora, Sr. Presidente, esta negociação somente foi aberta porque os servidores estão
plantados nesta Casa. Do contrário, não haveria negociação. Vamos deixar isso claro!
(Palmas.) E em segundo lugar, se há uma negociação, não faz sentido o companheiro
Gilmar Machado fazer chantagem. Isso que ouvi foi chantagem. A esta Comissão cabe a
sua parte, ao Plenário um outro momento.



Neste momento não há texto final. Apresente o Governo agora o texto final.
Examinarei esse texto, conversarei com as Lideranças e então direi se sou contrária ou
favorável a ele.

O problema é que não há acordo pronto, e enquanto não houver vamos apoiar o
Deputado Wasny de Roure. Pronto o acordo, vamos sentar-nos, analisá-lo, e se necessário
faremos um novo acordo. O problema é que não existe acordo pronto, não existe texto
novo. O único que existe é o do Deputado Wasny de Roure. É o único que temos.

Não sei se na semana que vem vamos votar a matéria em plenário. Não sei o que
vai acontecer no plenário. Tenho de tentar garanti-la na Comissão. Minha função, a
função dos Deputados desta Comissão é essa, e não esperar um texto que não existe.
(Palmas.)

Portanto, o PFL encaminha, infelizmente, o voto contrário ao parecer do Relator,
embora saiba que essa não é a vontade pessoal de S.Exa. — deixo isso claro, até porque
conheço o Deputado Carlito Merss — e sim a determinação do Governo.

O PFL vota contra a posição do Governo.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, peço a palavra pela

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

Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, o PPS quer votar agora,

quer resolver isso agora. Achamos que podemos e temos autoridade para resolver isso já.
Acompanharemos a proposta do Deputado Wasny de Roure. É preciso que se corrija essa
situação de imediato. (Palmas.) E falo em nome dos Deputados Geraldo Resende, Rogério
Teófilo e Augusto Carvalho, que me telefonaram pedindo o empenho para que a decisão
ocorra agora.

Votaremos favoravelmente à propositura de um dos mais fortes Deputados do
Governo de Minas Gerais e ao mesmo tempo de Goiás, o Deputado Wasny de Roure.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Senador Sibá
Machado.

O SR. SENADOR SIBÁ MACHADO - Sr. Presidente, compreendo muito bem as
palavras dos que me antecederam. Temos aqui um procedimento trabalhado arduamente
desde a noite de ontem. Qual o procedimento? A todo e qualquer destaque que se refira a
acréscimos daremos outro tratamento, que será o de retirá-lo, podendo reapresentá-lo no
âmbito do plenário.

Peço que evitemos mudar a regra, embora a causa seja tão justa, porque considero
as minhas também muito justas. Estou aqui querendo atender a um contingente de
pessoas também muito grande, os integrantes da Marinha do Brasil. Se for para
colocarmos o coração na mesa, todos temos nossos corações para colocar, mas neste
momento peço a compreensão desta Comissão, que não pode, a esta altura do
campeonato, mudar a regra; assim, com certeza também vou querer voltar à minha regra.

Portanto, peço que busquemos o entendimento; que o Deputado Wasny de Roure,
que tem com todos profunda amizade e de todos enorme respeito, possa reapresentar esse
destaque no âmbito do plenário; haverá então o tempo necessário para que a palavra
dada aqui pelo Deputado Gilmar Machado seja levada a cabo e a efeito, como de direito.

No âmbito do plenário, caso o Deputado Gilmar Machado, ou o Relator, ou o
Ministro do Planejamento não consiga apresentar-nos o que foi dito aqui, certamente
todos votaremos favoravelmente ao destaque do Deputado Wasny de Roure. Esta é a
minha posição.

Peço encarecidamente à Comissão que cumpra com o que foi deliberado no início
da noite de ontem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Wasny de Roure.
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, apresentei 2 destaques

acerca do Tribunal de Contas da União.
O primeiro, Destaque nº 1.661, refere-se ao texto. Não envolve valor,

absolutamente.



O segundo, Destaque nº 1.662, refere-se a valor. Esse, estamos retirando. Só
deixamos o destaque que modifica o texto, a exemplo de outros Parlamentares. Não estou
pedindo excepcionalidade. (Palmas.)

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO TEÓFILO - O Deputado Rogério, do PPS,
acompanha.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, nobres colegas, ao longo
desses anos, temos nos ombreado nas maiores dificuldades. Em momento nenhum furtei-
me a essa tarefa, a essa responsabilidade.

Estou deixando esta Casa amanhã e gostaria de dar ao menos uma contribuição
objetiva ao segmento pelo qual sempre batalhei para que fosse reconhecido, o controle
externo deste País. (Palmas.) Naturalmente, o Relator tinha todo o direito de adequar a
redação aos termos negociados.

Sr. Presidente, a emenda é oriunda da Comissão de Meio Ambiente do Senado,
uma instância superior. Apenas o destaque é de minha autoria. Peço aos colegas que o
aprovem. Diz respeito apenas ao texto, à redação, não envolve um único tostão. É bem
verdade que vai envolver, mas o Governo está ciente, já tem essa compreensão. Apenas
descarta-se uma proposta que ao longo de meses foi construída.

Minha singela contribuição, portanto, é apenas esse destaque. (Palmas.)
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO TEÓFILO - Sr. Presidente, o PPS acompanha.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Existem apenas 3 inscritos:

Alex Canziani, Humberto Michiles e Gilmar Machado.
Com a palavra o Deputado Alex Canziani.
O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI - Muito obrigado, Sr. Presidente.
O PTB entende que foi feito todo um trabalho, não só pelos funcionários, como

pelo Deputado Wasny de Roure. Havia expectativa em torno dessa questão.
Como dizia o próprio Deputado Wasny, trata-se apenas de uma modificação na

redação.
Em homenagem ao grande trabalho feito pelo Deputado Wasny de Roure, durante

todo esse mandato, e até porque hoje é seu último dia nesta Casa, o PTB vota com S.Exa.,
contra o Relator (palmas), na certeza de que, dessa maneira, estará fazendo justiça ao
Deputado e principalmente aos servidores do Tribunal de Contas da União.

Como dizia Geraldo Vandré, “quem sabe faz a hora, não espera acontecer”. A hora
é agora.

Votamos contra o Relator, a favor do Deputado Wasny de Roure. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Humberto Michiles.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, o PL manifesta seu

apoio ao destaque feito pelo Deputado Wasny de Roure. (Palmas.) Não entende por que, se
o Governo já manifestou que vai fazer a correção dos 15% em favor do TCU, esta
Comissão não pode fazê-la agora. É questão de justiça.

Não se trata de homenagem ao Deputado Wasny de Roure, que está deixando a
Casa, embora S.Exa. mereça nosso reconhecimento por seu trabalho e sua seriedade,
mas sim de um ato de justiça para com os servidores do TCU. Assim entende o PL.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, nobre Relator, gostaria

de sugerir, para não termos problema, que seja acatado o destaque que modifica a
redação, para que não fique limitado apenas aos 15%. O Governo assumiu o
compromisso com o TCU de fazer o reajuste.

Que se aprove, então, o destaque com a modificação, a fim de possibilitar que,
além dos 15%, possamos cumprir com o restante. Senão, depois, vai-se dizer que o
Governo não quis aceitar o que os Ministros Paulo Bernardo e Adilson Motta acertaram
com as lideranças dos servidores.

Peço ao Relator que acolha o destaque, com a modificação apresentada pela
Comissão, possibilitando o atendimento a essas outras duas reivindicações, além dos
15%. (Palmas.)



A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Como subemendas, V.Exa. pode
acolher.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Eu pediria que o Deputado
Gilmar Machado lesse a nova redação.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Além dos 15%, que o Governo pudesse
fazer a reincorporação, porque tem de ser feita, e também cumprisse a terceira etapa do
plano de carreira.

Em plenário, o Governo apresentará uma errata, porque o Ministério tem de dizer
onde vai fazer o corte a fim de assegurar os recursos necessários a esse pagamento. Ele
tem de apresentar dinheiro, recurso.

O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, o PCdoB apóia o destaque
do Deputado Wasny de Roure, com os acréscimos feitos pelo Deputado Gilmar Machado.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Deputado Gilmar Machado
fez uma proposta de alteração do texto. Pergunto ao Deputado Wasny de Roure se
concorda com a alteração.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, entendo que a proposta
vem em bom tom e, portanto, acolho a solicitação de alteração, em forma de uma
subemenda. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Senhores, o público que nos acompanha,

pelo que vejo — alguns já estão de cabelos brancos —, já passou por outros governos e
sabe como foi tratado o serviço público neste País. Aqui só há gente grande.

A preocupação que tive foi simplesmente técnica. O Senador Sibá Machado acabou
de dizer que há membros da Marinha aqui também e eu talvez tivesse de abrir exceção
para a Marinha, o Exército e para os Ministérios.

Minha posição, desde o início, tem sido técnica. Sempre que acato um destaque
desses tenho de dizer de onde vem o dinheiro. É simples assim. Portanto, o texto que aqui
está sendo elaborado depende, sim, da errata que virá do Congresso, que, pela explicação
que me foi dada pelo Deputado Gilmar Machado, acata não só os 15%, mas parte do
plano de carreira e outras reivindicações dos servidores.

Nesse sentido, acato, entendendo que o acordo será possível com a errata a ser
apresentada no plenário do Congresso. (Palmas.)

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, quero levantar uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Antes de colocar em votação,
peço ao Relator que leia o novo texto.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Eu precisaria ter o texto com o acréscimo
que a errata comportará. Pelo que entendi, há uma segunda etapa do plano de carreira, é
isso?

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - A última etapa o plano de carreira, mais
incorporações no serviço, que já vai vir.

(Intervenção inaudível. Fora do microfone.)
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Não, a redação com os recursos que

serão cancelados será apresentada em plenário, porque temos de dizer, formalmente, de
onde sairá o dinheiro. Só estamos aprovando o texto.

O Governo não quer apenas garantir os 15%, ele assumiu outros dois
compromissos, e queremos acrescentar isso.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, pela ordem, apenas para
orientar.

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Um momentinho. Primeiro

temos de saber o que estamos votando. O Deputado Gilmar Machado vai ler o texto final a
ser votado aqui.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, e o destaque, não vai ser
votado?



A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - É, o destaque, com a subemenda do
Relator.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Com a subemenda.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Nós estamos colocando: implantação da

última etapa da reestruturação de carreira de que trata a Lei nº 10.930, de 2 de agosto de
2004; a elevação, os 15%, a partir dos efeitos da remuneração dos Ministros do Tribunal
de Contas da União decorrente da alteração no subsídio de Ministro do Supremo Tribunal
Federal, de que trata a Lei nº 11.143. É isso.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Esses 2 itens estão sendo acrescidos?
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Esse é o processo.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Pela ordem, Sr. Presidente. Acho que não

há necessidade desse aclaramento que o Deputado Gilmar Machado está querendo fazer,
mesmo porque a fonte de recursos pode ser o próprio servidor público. Sabemos
perfeitamente que todo esse recurso que o Relator colocou para o servidor público é um
tapa-buraco, não é aumento. O que está previsto no Orçamento são 108 bilhões. Só no
mês de janeiro e fevereiro foram pagos 17 bilhões, e nesses 2 meses estão embutidas as
férias, a licença prêmio, etc.

Todos temos a clarividência de que o Governo vai ter de mandar crédito
suplementar a esta Casa a fim de satisfazer essas despesas. Então, não há por que não
acatar a proposição do Deputado Wasny de Roure. Aprova-se e depois o Governo mande
crédito suplementar para cá.

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Pela ordem, Sr. Presidente. Mandar

crédito vai demandar mais tempo. Como a redação não está absolutamente pronta, mas o
espírito é de consenso, aprovaríamos o destaque do Deputado Wasny de Roure, com o
compromisso de, em plenário, aprovar a errata com essas 2 modificações. Pronto.
(Palmas.).

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Parabéns, Deputada Laura Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Não sei se posso aprovar espírito aqui. São

14h36min, estou sem almoçar. Estamos vendo coisas aqui. A saída que tentaríamos é
essa. Tenho certeza de que os servidores querem mais do que os 15%, e isso está sendo
trabalhado no Governo.

Concordamos com a apresentação desse destaque com a ampliação de texto que o
Deputado Gilmar Machado acabou de ler.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - V.Exa. é um espírito iluminado,
Deputado Carlito Merss.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Relator aceita a proposta. O
parecer é favorável.

Em votação o destaque do Deputado Wasny de Roure à Emenda 60080006 da
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle do Senado.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão.
Aprovado no Senado. (Palmas.) (Muito bem! Palmas.)
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - É o presente ...
(Não identificado.) - ... que o Plenário dá a Wasny.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio!
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Wasny, V.Exa. retira o

restante?
O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Está retirado, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Seguindo, Deputado Wellington

Fagundes. (Pausa.) Ausente.



O Deputado Wasny retirou os demais destaques.
O Deputado Wellington Fagundes está ausente. Rejeitado pela ausência.
Deputado Wellington Roberto. Destaques nºs 624, 626 a 630 e 642.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, para acelerar os

trabalhos, e em homenagem ao grande Presidente Gilberto Mestrinho, ao nosso querido
Relator, que com certeza não vai ter pesadelo nos próximos dias com o seu relatório, ao
Líder João Leão, ao Deputado Fernando Bezerra, ao Deputado Gilmar Machado, retiro os
destaques, com exceção do Destaque nº 624, para remanejamento, e aqueles que foram
aprovados parcialmente.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Temos que votar o Destaque nº 624. É

remanejamento, mas é necessário que seja votado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Destaque nº 624,

remanejamento.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Estamos votando qual agora?
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Destaque nº 624, de remanejamento, do

Deputado Wellington Roberto.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Já tem parecer favorável.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Não, tem que votar.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Por que não votamos em bloco todos os

destaques com parecer favorável?
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Está acabando, Deputada Laura, faltam

apenas 2 Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - 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 SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Zé Geraldo. (Pausa.) Ausente.
Prejudicado pela ausência.
Deputado Zé Gerardo.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs.

Deputados, a bancada do Estado do Ceará sugeriu, por meio do Ofício nº 04, de 2006, o
remanejamento de emendas da bancada e de emendas de Comissão. Nas Emendas nºs
0015, 0017, 0010 e 0014 estamos tirando 16 milhões e 770 mil reais, passando, para a
Emenda de Comissão nº 005, 7 milhões...

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Peço silêncio aos nossos visitantes, aos
servidores do TCU que foram agora vitoriosos, para que possamos concluir os trabalhos.
Só falta o Deputado Zé Gerardo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Senador Gilberto Mestrinho) - Silêncio.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Remanejamos 16 milhões e 770 mil reais. Para

a Emenda nº 005, 7 milhões de reais; para a Emenda nº 004, da bancada do Estado do
Ceará, 4 milhões, 885 mil reais; e para a Emenda nº 008, da bancada do Estado do
Ceará, 4 milhões, 885 mil reais. Tenho alguns destaques em que podem ser conseguidos
esses remanejamentos. Peço que sejam retirados os Destaques nºs 646 e 648. Mantenho
os Destaques nºs 649, 650.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Zé Gerardo, comece outra vez
dizendo quais serão retirados.

O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Vai ser retirado o de nº 646.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - V.Exa. tem que dar o número do destaque

e não o número das emendas.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - É o número do Destaque, 646.



O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Só para ordenar os trabalhos, V.Exa. vai
dizer qual vai retirar e qual vai tirar de que e para onde.

O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Está certo. O Destaque nº 646 retira.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Retirado.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - O Destaque 648, retira. Vou manter o

Destaques nº 649, que é de remanejamento. Vou manter o Destaque nº 650, que é de
remanejamento.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Um momento. O de nº 650 não está no
acordo.

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Há que se prestar atenção nesses
destaques.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O Destaque nº 650 é de autoria de quem?
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - É de minha autoria.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O.k.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Peço sejam retirados os Destaques nºs 651 e

652. O de nº 653 mantém, que é de remanejamento. O de nº 658 não.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O Destaque nº 653 é de remanejamento.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - É. Os de nºs 654 e 655 são de remanejamento.

Retiro os de nºs 656, 657 e o 658 também.
 O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Retira os 3, os de nºs 656, 657 e 658.

O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - O Destaque nº 659 é de remanejamento.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Um momento. E o Destaque nº 655?
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Mantém.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Segue. Retiram-se os de nºs 656, 657 e

658.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Mantém os Destaques nºs 659 e 660.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O de nº 660 mantém, é do acordo.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - O de nº 661, retira. O de nº 662, mantém. O

de nº 663, retira. E o de nº 686, mantém. E o destaque que foi aprovado, esse eu não
quero mexer.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Esse último que V.Exa. mencionou não
pode, porque ele está pela prejudicialidade.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - O Destaque nº 1.071, de minha autoria,
resolve.

O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - O Destaque nº 1.071, de autoria do Deputado
José Pimentel.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado, o Destaque nº 686 está pela
prejudicialidade, não pode ser mantido.

O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Então, retira. E o Destaque nº 1.071, de
autoria do Deputado José Pimentel.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O restante fica prejudicado?
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Não, mantenho o Destaque nº 647, que foi

aprovado parcialmente, da forma que ele foi aprovado.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - A Emenda é a nº 9, e aqui é a 2. É o 654.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - É o 647.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O 647 é outra emenda.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Eu sei, é outra emenda. Estou dizendo que

esse foi o destaque aprovado. Então, esse não precisa, ele foi aprovado.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O que já foi aprovado não precisa de ser

nominado.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Então, pronto. O restante retira.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O restante retira.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Retira. Então, repetindo...
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Só um momento. Não repita agora, não.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Esse foi um acordo da bancada do Ceará.



O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Vou repetir para ver se nós entendemos,
Deputado Zé Gerardo.

O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Está bom.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Os destaques de V.Exa. que serão

mantidos para acordo de remanejamento...
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Da bancada do Ceará. Acordo que foi firmado

no Ofício nº 4.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Da bancada do Ceará. Ofício nº 4, de

2006, assinado pelo Deputado Inácio Arruda, coordenador da bancada. Os Destaques de
V.Exa. são os de nºs 660, 662, 655, 659, 649, 653 e ainda o Destaque nº 1.071, do
Deputado José Pimentel.

O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - O.k.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - E, para o outro Ofício, de nº 5, também

assinado pelo Deputado Inácio Arruda, o Destaque nº 654. Correto?
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Correto.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Deputado Zé Gerardo, como o ofício já faz

o remanejamento, vou ler, para que fique claro para a Comissão.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Está certo.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O Destaque nº 60 à Emenda nº 15, de 12

milhões de reais, de remanejamento.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Saem 12 milhões da Emenda nº 15.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Do Destaque nº 662 à Emenda nº 17

saem 3 milhões e 200 mil reais. Do Destaque nº 655 à Emenda nº 10 saem 810 mil reais.
Do Destaque nº 659 à Emenda nº 14 saem 760 mil reais, dando um total de 16 milhões,
770 mil reais.

O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Repetindo: saem 12 milhões de reais da
Emenda nº 15; 3 milhões e 200 mil reais da Emenda nº 17; 810 mil reais da Emenda nº
10; e 760 mil reais da Emenda nº 14.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Dando um total de 16 milhões e 770 mil
reais.

O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - O.k. Remanejados.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Remanejados para: do Destaque 649, da

Emenda 4, ao contrário, ela recebe. Essas 3 recebem. A Emenda 005, no Destaque 1.071,
do Deputado José Pimentel, recebe 7 milhões; a 649, na Emenda nº 4, recebe 4 milhões,
885 mil; o Destaque 653, da Emenda 8, recebe 4 milhões, 885 mil. O.k.?

O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - O.k. Batido o martelo.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Por último, a mudança de modalidade de

aplicação. Da Emenda nº 009, do Destaque 654, saem 20 milhões...
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Não. Não sai recurso, só altera a modalidade.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Só altera a modalidade de aplicação.

Vinte milhões de reais dessa emenda passam a ter a modalidade de aplicação 40.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Com certeza, Sr. Presidente. É só isso. A

bancada do Ceará...
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Vai pedir a votação em globo.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - ...agradece a V.Exa. e ao Relator.
Gostaria de ouvir a palavra do nosso Relator.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - O Relator espiritualmente pode rejeitar

tudo, que não tem dificuldade para o Ceará, não.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - O espírito está para aceitar. Ele está com

cara de que vai aceitar.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tenho, primeiro, que ouvir a

posição do Relator.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Pelo que ouvimos, e desde o início desta

reunião estávamos conversando sobre isso, há um amplo acordo da bancada. São todas



emendas existentes. Dependendo da posição do Presidente, somos favoráveis a esse
remanejamemnto.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O Relator é favorável, mas vai
precisar da decisão do Plenário, porque se trata de matéria igual à levantada pelo
Deputado Humberto Michiles. Se esta for aprovada, automaticamente será aprovado
também o destaque do Deputado Humberto Michiles.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - E do Deputado Walter Pinheiro
também.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não, o do Walter já passou.
O SR. DEPUTADO INÁCIO ARRUDA - Estamos de acordo, Sr. Presidente
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer do Relator é

favorável.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Em votação o Destaque nº 37, do Deputado Humberto Michiles, que havia sido

rejeitado, por tratar-se de matéria semelhante a esta. É remanejamento, mas tem Emenda
de Comissão. O mesmo caso que há aqui.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, está envolvendo Emenda de
Comissão ou só Emenda de Bancada?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Estão recebendo recurso, não
estão perdendo.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Porque entendo que estou votando
remanejamento dentro da própria bancada.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu também, Sr. Presidente. É isso?
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Se tem Emenda de Comissão, sou contra.

Registro meu voto contra.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - É matéria vencida, Sr. Presidente. Já foi

votada no Senado e foi votada...
O SR. PEDRO NOVAIS - Emenda de bancada!
(Intervenções simultâneas ininteligíveis. Fora do microfone.)
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Estão me afirmando aqui que é só da

bancada. Se for só da bancada, tudo bem, de Comissão, envolve outra coisa. Aí, eu voto
contra.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Nobre Deputado Anivaldo
Vale, a Comissão está recebendo da sua bancada recursos, não está perdendo recursos.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Então, a bancada está tirando recursos que
é dela e mandando para a Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - E mandando para a
Comissão.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Ou seja, ela não acredita que o dinheiro vai
ser liberado pelo Governo e põe o dinheiro nas mãos do Ministro. Eu registro meu voto
contrário.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Que Comissão que é, Sr. Presidente
Gilberto Mestrinho?

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, quem assina o destaque na
Comissão? É preciso ter um destaque na Emenda de Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Zé Gerardo. A
Comissão é do Deputado José Pimentel.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Que Comissão é, Sr. Presidente?
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Ele é o Presidente da Comissão? Se ele é o

Presidente, pode assinar, se não é o Presidente, não pode.



O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - E que Comissão é essa?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A Comissão não está

perdendo recursos.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Mas para receber, precisa ter o destaque. É

evidente, claro, Sr. Presidente.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Só para entender, Sr. Presidente, a

bancada está tirando dinheiro da bancada para pôr na Comissão?
(Não identificado) - Exatamente.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Se fosse no Rio...
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Tem que haver 2 destaques: um de onde sai

e outro para onde vai.
O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - E existe.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Tem isso?
O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Tem isso.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Feito pelo Presidente da Comissão?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não, não.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Se não é pelo Presidente da Comissão, o

Deputado Zé Gerardo não pode assinar por nenhuma Comissão a não ser que S.Exa. seja
o Presidente. Quem assina o destaque da Comissão é o Presidente.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, isso é anti-regimental. E
tudo que é contra o Regimento, eu sou contra. Não pode, de acordo com o Regimento,
fazer isso. O que estamos fazendo é atropelar o Regimento.

Eu sou contra. Sou voto vencido, não há problema, mas registro o voto contra.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Ficar falando a toda hora sem pedir

também é quebrar o Regimento.
O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. Presidente, essa matéria já foi votada. O

que nós estamos fazendo é aportando mais recursos da Emenda de Comissão para poder
atender os portos do Brasil. É para essa finalidade. É uma emenda de âmbito nacional,
para que não fique restrita ao Estado. É com esse caráter, é para contribuir com o setor
de exportação do País. É por isso que estamos fazendo esse procedimento.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Pela ordem, Sr. Presidente. A matéria é
vencida, já foi votada.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Já foi votada a matéria.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Quem quiser registrar voto contrário, que

registre!
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Eu quero que registre meu voto contrário.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Eu registro o voto em nome do PFL, Sr.

Presidente.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Pode recorrer no plenário!
O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Essa matéria já foi votada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Ela já foi aprovada na Câmara

e no Senado.
Registrado o voto contrário dos Deputados Laura Carneiro e Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Isso é anti-regimental, Sr. Presidente. Até

em benefício do Regimento, eu abri mão de 2 destaques ...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - É o mesmo caso da votação da

emenda do Deputado Humberto Michiles.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
O Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) O

SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Voto contra, Sr. Presidente, não se esqueça.
(Intervenção inaudível. Fora do microfone.)
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, quero saber se meu voto

contra foi registrado.



O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Foi registrado contra. Deputado, agora, só
falta nós encerrarmos.

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

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, pela ordem, quero
apresentar um requerimento.

V.Exa. poderia colocar em votação agora os destaques com parecer em bloco.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Não, não, Deputada. Faltam os destaques

dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Passaremos, agora, para a

votação em bloco dos destaques com parecer favorável pela aprovação integral.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, falta a votação do

Deputado Anivaldo Vale em relação aos Destaques de texto nºs 365, 368, 370, 376 e 377.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Ele abriu mão.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O Deputado Anivaldo Vale abriu mão

desses destaques?
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - O destaque já não vale. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - A palavra está comigo, Sr. Presidente?
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Com a palavra o Deputado Anivaldo Vale,

nos Destaques nºs 365, 368, 370, 376 e 377.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, peço a atenção do Relator

para o Destaque nº 365.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Eu vou citar os números outra vez, por

gentileza. São os Destaques nºs 365, 368, 370, 376 e 377.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Eu vou falar sobre o Destaque nº 365.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O primeiro destaque é o Destaque nº 368.
Eu vou ler o Destaque nº 368, de autoria do Deputado Anivaldo Vale. Trata-se da

Emenda nº 31230014.
S.Exa. pede a supressão do texto atual, alínea d, inciso I, do art. 4º.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Acho que V.Exa. está fazendo confusão. O

Destaque nº 368 não está aqui, não.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Destaque nº 368.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Não.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Foi V.Exa. quem deu este número.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - V.Exa. está fazendo confusão. São os

Destaques nºs 365, 366, 367. (Pausa.) Está certo. Também tenho o Destaque nº 368.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Nós estamos querendo ir pela ordem do

texto, senão vai fazer confusão, Deputado.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - V.Exa. vai chamar o número, e eu falo em

seguida.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - V.Exa. está convocado para falar sobre o

Destaque nº 368.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Está pela ordem do texto. Concordo. Eu

estava com a ordem numérica.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - V.Exa. pede a supressão do texto atual.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Eu peço a supressão, Sr. Presidente, Sr.

Relator.
Nós queremos a supressão dessa forma como foi colocada nessa proposta, que foi

rejeitada. Porque o excesso de arrecadação, tão bem discutido aqui para utilização da Lei
Kandir, tinha que estar dentro dos grupos de natureza de despesas ou de despesas
correntes — 04, investimentos; e 05, despesas financeiras — mediante a utilização de
recursos provenientes de dotações desse grupo.

O que ocorre? É até 10% do excesso de arrecadação do Tesouro Nacional. Então,
estamos pedindo essa supressão, porque, ao manter esse texto, estaremos mantendo o
dobro da inflação esperada para o ano de 2006, prevista em 5%.



Esta é a nossa ponderação. Por isso, votamos pela sua supressão.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, eu sou pela rejeição. O

Deputado Anivaldo Vale quer mudar a LDO, aliás, a Lei Orçamentária, e praticamente
engessar o Governo. Nós votamos a favor do texto da Lei Orçamentária de 2005. Somos
contra esse destaque.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer do Relator é pela
rejeição.

Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores ...
 (Intervenções simultâneas ininteligíveis. Fora do microfone.)
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra para

orientar.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, eu quero a réplica. O que

estamos pedindo aqui é que esse excesso ... O Relator está dizendo que eu estou querendo
mudar a LDO, não é isso não.

 O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - É matéria vencida.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - O que nós não queremos é que o Governo

utilize o excesso de arrecadação de até 10%. Acima disso, ele emitir lá os seus decretos de
créditos extraordinários. Nós queremos que passe pelo Congresso Nacional. É isso. Então,
nós não estamos querendo atropelar nada.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Coloque em votação, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Ele já votou.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, V.Exa. já tinha colocado

em votação?
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Rejeitados os Destaques nºs 368 e 370.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, eu pedi a palavra para

orientar, mas ninguém me deu a palavra. Eu quero pelo menos registrar o voto junto com
o PSDB.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Ninguém votou, não!
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Destaque nº 370. Destaque à Emenda nº

31230016, de autoria do Deputado Anivaldo Vale. “Suprima-se do texto atual ...
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Deputado Jovair Arantes, o Presidente

colocou em votação na Câmara, mas não votou no Senado.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Já votou.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Não está dando para ouvir, Sr.

Presidente.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Então, não ouvi. (Falha na gravação.)
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O destaque foi rejeitado na Câmara,

então, não vai ao Senado.
Agora é o Destaque nº 370.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Eu não ouvi.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Destaque nº 370, Deputado Anivaldo

Vale. É a seqüência de texto, o mesmo artigo. Trata-se do inciso III da alínea d.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - É a mesma coisa. Nós queremos que o

excesso de arrecadação passe pelo Congresso Nacional e não fique com o Presidente. Ele
está pedindo que até 10% fique com o Executivo. Ele está dando esse cheque em branco.
Eu penso que o Congresso Nacional tem que apreciar essas matérias. É a nossa
obrigação. Por isso, estou fazendo o destaque.

Quero registrar, Sr. Presidente, com as minhas desculpas, que não ouvi V.Exa.
colocar em votação o parecer do destaque anterior na Câmara. Por isso, eu estava
discutindo, inclusive, sem ouvir V.Exa.



Uma vez que V.Exa. colocou em votação, quero ouvir o Governo dizer por que quer
utilizar 10% ou acima de 10% do excesso de arrecadação com o Decreto Crédito
Extraordinário, sem passar pelo Congresso Nacional. Teria que passar por esta Casa, que
é a casa do povo. O povo tem que saber o que está sendo votado. E não deixarmos que o
decreto seja assinado na Presidência, atropelando todos os Regimentos.

É isso o que estamos querendo.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, quero encaminhar pelo

PFL.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - O Destaque nº 370, do Deputado Anivaldo

Vale, quer suprimir a possibilidade de o Governo poder remanejar os 10% da arrecadação.
Historicamente, nos Governos anteriores, a média sempre foi essa. Literalmente, querem
engessar o Governo. Sou contra.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O PFL acompanha o PSDB, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Está encaminhado.
O parecer do Relator é contrário.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que rejeitam o destaque permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Rejeitado o destaque.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Contra o voto do Deputado Anivaldo Vale.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Contra os votos da Deputada

Laura Carneiro e do Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Destaque nº 371, de autoria do Deputado

Anivaldo Vale. Emenda nº 31230017, que suprime do texto atual a alínea “e”, do inciso
III, do art. 4º.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, é o mesmo objetivo. Mas
parece que o Relator não quer, está abrindo mão desse princípio. Nós queremos que até o
superávit seja submetido à apreciação do Congresso Nacional, que não fique por conta da
canetada. Os recursos têm que passar pelos Deputados, pelos Senadores, têm que ser
apreciados na Comissão de Orçamento, ir para o plenário da Comissão, ser discutido e
votado. Por isso, estou pedindo a supressão desse item, em benefício da construção de
um Brasil melhor.

Faço um apelo ao Relator, em nome do exercício da democracia. Que o Relator
pense que, ao ouvir a sociedade, tem-se oportunidade de ouvir o reclamo dos funcionários
públicos por intermédio do Deputado Wasny de Roure, sem ser preciso vir aqui com a
plaquinha de 15%, ou com outras plaquinhas, fazer reivindicações.

Então, o que queremos é que a matéria passe pelo Congresso Nacional. É esse o
processo do exercício da democracia.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Aqui é a Casa do povo. É bom que o

povo venha.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Da mesma forma, não sei se podemos

discutir democracia se se quer reduzir a possibilidade de o Governo utilizar a fonte de
recursos do superávit financeiro. Houve 8 anos de atraso no Brasil, em que se utilizaram
dessa forma também os recursos. Eu sou contrário.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, o PFL vota com o PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que aprovam a rejeição permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovado, contra os votos da Deputada Laura Carneiro e do Deputado Anivaldo

Vale.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Destaque nº 372, de autoria do Deputado

Anivaldo Vale. Suprima-se do texto atual a alínea “b”, do inciso VI, do art. 4º.



O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - É o mesmo objetivo, Sr. Presidente.
O Relator disse que o que o Governo anterior fez está sendo feito agora. A área

econômica fez o que o Governo anterior mostrou como se faz, e se faz direito. Foram
copiar, não tiveram competência de copiar direitinho, como foi feito no anterior, e deu no
que deu.

Portanto, estou querendo colaborar com a Comissão de Orçamento, com o
Governo, num clima de transparência. Submetam ao Congresso Nacional, e os Deputados
e Senadores se manifestarão. Não tem nada de mais. Por que não podem submeter?

Sr. Presidente, medida provisória tem força de decreto lei, e decreto lei é coisa
perigosa, do tempo do regime autoritário. Então, a medida provisória está sendo utilizada
em crédito extraordinário. São mais de 2 bilhões de reais. Pior. Enviaram o Projeto de Lei
nº 1, que permite a utilização de recursos para investimento e inversões financeiras
também, atropelando a LDO. Daí, atropelam o Presidente da Comissão de Orçamento e o
Congresso Nacional. É nesse sentido a nossa colaboração para a sociedade, para com ela
discutir, ouvindo o Congresso Nacional, os Deputados e os Senadores que têm
oportunidade de falar sobre esse excesso.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, os Deputados e Senadores

têm de saber o que o Deputado quer nesse destaque: proibir o Governo de fazer
suplementação para pessoal que utilize, por exemplo, inversão financeira até 40%. Pelo
amor de Deus! Sou totalmente contra essa política neoliberal.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer do Relator é
contrário.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, tenho direito à réplica, pelo
Regimento. O que o Relator está dizendo não é verdade.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não tem réplica, não.
Em votação na Câmara.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - O PFL acompanha o PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Os Srs. Deputados que

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado contra o voto do PFL e do PSDB. Aliás, contra os votos da Deputada

Laura Carneiro e do Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Destaque nº 373, de autoria do Deputado

Anivaldo Vale. Emenda nº 31230020: “Suprima-se do texto, no inciso VIII, do art. 4º, seção
3.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, não é nada diferente. Não é
para tirar dinheiro do funcionalismo, não, mas para submeter os recursos à Câmara dos
Deputados e ao Senado Federal. É só isso que estou querendo. Não estou querendo tirar
dinheiro de ninguém. Pelo contrário. Estamos querendo que o servidor público receba o
aumento. Esse recurso é engodo. O dinheiro terá de vir através de créditos. Logo, estou
querendo que seja apreciado pelo Congresso Nacional. Isso é exercício de democracia.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Ainda bem que me ative a ler todos esses

destaques.
O PSDB também quer proibir que se faça a suplementação para atendimento de

despesas com benefícios previdenciários e mediante a utilização de recursos provenientes
da anulação de dotações consignadas a essas despesas no âmbito do fundo do Regime
Geral da Previdência Nacional. É a luta pela privatização também da Previdência. Sou
totalmente contra.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer do Relator é contra.
Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que rejeitam o destaque permaneçam como estão. (Pausa.)
Rejeitado na Câmara. Não vai ao Senado.



O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, por favor, registre meu voto
contra.

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

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Destaque nº 374, de autoria do Deputado
Anivaldo Vale. Emenda nº 31230021. “Suprima-se do texto, no inciso XV, do art. 4º...”

Com a palavra o Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, trata-se do mesmo

princípio: quero que a decisão passe pelo Congresso. Mas pode ser dado dinheiro ao
FUNDEF, para termos a oportunidade de conhecer. Só isso.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Deputado Gilmar, há pouco, vi o Deputado
Alex Canziani, um dos lutadores pela educação, pela escola técnica. Depois de anos,
precisamos recuperar a qualificação dos trabalhadores. O PSDB não aceita e quer que se
suprima essa suplementação para atendimento de despesas no âmbito das instituições
federais de ensino superior, dos centros federais de educação tecnológica e das escolas
agrotécnicas federais, classificadas como grupos de tal natureza. Sou contra.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer é contrário.
Em votação na Câmara.
Os Srs. Deputados que aprovam o parecer pela rejeição permaneçam como estão.

(Pausa.)
Aprovada a rejeição na Câmara.
Não vai ao Senado.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, V.Exa. registrou nosso voto

contra?
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Voto contra do Deputado

Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Destaque nº 375.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Retiro, Sr. Presidente, em nome da

agilização dos trabalhos.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Retirou.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - E retiro também o de nº 376.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Vou apresentando os destaques pela

ordem. Queria que V.Exa. mantivesse a ordem.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Espere um momento. Não estou falando

sobre o 376, estou dizendo que retiro o de nº 375.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O.k.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Ao retirar o de nº 375, passamos para o de

nº 376.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Próximo: 376.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Em relação ao Destaque nº 376, quero

dizer que o Relator está se aproveitando de uma discussão partidária, jogando contra o
PSDB. Não é isso o que está escrito. Queremos que se dê dinheiro para o FUST, o
FUNDEF, as entidades federais etc., desde que passe pelo Congresso, para sabermos para
onde ele vai. Retiro também o de nº 376.

O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Retirado o 376.
Destaque nº 365, de autoria do Deputado Anivaldo Vale, Emenda nº 31230010.

“Suprima-se do texto atual, no art. 4º, seção 3...”
Com a palavra o Deputado Anivaldo Vale. (Pausa.)
Aguarde um momento, Deputado Anivaldo Vale. O Relator tem de localizar o

destaque.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Está mais do que localizado. É porque

retirei muitos, e, quando retiramos muitos...
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Não, é o Relator que está procurando.

V.Exa. também não localizou, não?
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Já localizei há muito tempo.



O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - O.k.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - O meu está na mão. É o 365?
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - É o 365.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Queria pedir a supressão desse dispositivo,

considerando que anualmente o Poder Executivo busca ampliar os limites das
autorizações para remanejamento e utilização de dotações orçamentárias constantes da
Lei Orçamentária, para abertura de créditos suplementares mediante decreto.

Essa ampliação não se justifica, tendo em vista que o Governo já deveria ter o
planejamento correto das ações a serem implementadas ao longo do ano. Portanto, o que
não estiver dentro do planejamento, teria de passar pelo Congresso Nacional.

 Qual o problema de passar por aqui, Sr. Presidente? Esta é a Casa do povo. Por
isso, faço esse pedido.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Ele quer suprimir praticamente todo o §
1º, da seção 3. Nós somos contra. Nem vou mais entrar em detalhes.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, queria apenas um
esclarecimento.

Pelo que estou entendendo do que S.Exa. leu, o destaque seria o seguinte: um
dispositivo que está na Lei Orçamentária permite ao Executivo fazer suplementações sem
passar pelo Congresso. Foi isso que ouvi?

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - É isso mesmo.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Se for isso, é grave, Sr. Presidente. É

melhor fechar a Comissão de Orçamento.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - É isso mesmo.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Ora, se permitir suplementação sem

nossa opinião...
(Não identificado) - É melhor fazermos uma reflexão.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Até o limite de 10%. Ele queria 40%,

deixaram 20%, e eu quero só 10%! Ainda estou dando uma pontinha.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Qual é o limite que está estabelecido? É

de 20%, Sr. Presidente?
Sr. Relator, o limite que está estabelecido é de 20% para remanejamento do

decreto?
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Deixa-me esclarecer para a Deputada

Laura. O Governo queria 40%, o Relator está dando 20% e eu estou querendo que fique
apenas 10%. É isso. Acima disso, vem para esta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Quem dá o limite é a
Comissão. E a prática é dar 20%.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - A Lei de Diretrizes Orçamentárias.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Contrário.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A prática dá 20%.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, só quero um

esclarecimento. A prática dá 20%. Mas, se a inflação caiu, os 20% não poderiam cair
também?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Não. Isso é remanejamento do
Governo.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - A inflação prevista é 5%.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, nesta votação, não vou

acompanhar o PSDB. Vivemos em outros Estados e em outros Municípios a mesma
dificuldade. Então, eu não poderia ser incoerente.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - A Deputada Laura quer a volta da
indexação.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer do Relator é
contrário.



Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Rejeitado. Não vai ao Senado Federal.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, com o voto contrário do

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

Deputado Anivaldo Vale.
O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - É o PSDB ou só o voto do Deputado

Anivaldo Vale?
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Destaque nº 366, do Deputado Anivaldo

Vale, à Emenda nº 31230011: “A cada subtítulo até o limite de 5% do respectivo valor,
mediante a utilização de recursos provenientes de: inciso I, art. 4º...”

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - É a mesma coisa, Sr. Presidente.
Poderíamos até votar este e o próximo. Era de 20%, alterou-se para 12%, e estou
querendo 5%, o valor igual ao da inflação. E que o resto seja submetido ao Congresso
Nacional, que é a Casa do povo.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Meu parecer é contrário. Vamos manter o
mesmo valor.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer do Relator é
contrário.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam o parecer pela rejeição permaneçam como se

encontram. (Pausa.)
Aprovada a rejeição com o voto contrário do Deputado Anivaldo Vale. Não vai ao

Senado Federal.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Destaque nº 367, do Deputado Anivaldo

Vale, à Emenda nº 31230012.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - É a mesma coisa, Sr. Presidente. Era 20%,

S.Exa. está dando 12%, e estou querendo 5%, porque é compatível com a inflação.
Esta é a Casa do povo, Sr. Presidente. Por aqui tem que passar esse acordo, não

pode ser feito por lá, mesmo sendo a Casa do povo.
Acho que o Governo está assustado porque podemos fazer um acordo aqui, todos

assinarem e, depois, não poder honrar. Então S.Exa. já quer soltar um decreto. É só isso
que quero, que, acima desse valor, passe por aqui.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pelo PFL,
antes do Relator.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Contrário, contrário.
 A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, como tenho certeza de

que vamos ganhar a eleição com o Governador Alckmin e, no ano que vem, vamos
precisar dos 20%, vou votar contra o Deputado Anivaldo Vale.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Já falei: contrário.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O voto do Relator é contrário.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Rejeitado. Não vai ao Senado Federal.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Contra o meu voto, Sr. Presidente. Estamos

votando o Orçamento para 2006, não para 2007. Em 2007 é outra história.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Destaque nº 369, de autoria do Deputado

Anivaldo Vale, pela rejeição da Emenda nº 31230015, que diz respeito aos grupos de
natureza de despesa 3, art. 4º, inciso II.

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - É a mesma coisa, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, da mesma forma, somos

contrários.



O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer é contrário.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Ainda não terminei minha defesa, Sr.

Presidente.
Queremos que a decisão passe pelo Congresso Nacional. Pelo que estou vendo, o

Relator não quer que passe pelo Congresso Nacional, quer que fique lá, no Executivo.
S.Exa. quer fechar o Parlamento brasileiro; e eu não quero.

Estamos votando o Orçamento de 2006. E aqui é a Casa do povo. Em 2007, será
outra coisa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Em votação na Câmara dos
Deputados. O parecer do Relator é contrário.

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

Aprovado, contra os votos do Deputado Anivaldo Vale e da Deputada Laura
Carneiro.

A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Meu não, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A Deputada Laura Carneiro é

favorável.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - A Deputada Laura Carneiro disse que,

depois, o Governador Alckmin...
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Preciso pedir para o Governador

Alckmin depois, Sr. Presidente, por isso vou ficar quietinha agora.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Destaque nº 377, de autoria do Deputado

Anivaldo Vale, à Emenda nº 31230024. “Suplementação de subtítulo até o limite de 5% do
respectivo valor constante desta lei, mediante geração adicional de recursos ou anulação
parcial de dotações orçamentárias na mesma empresa, inciso I, art. 8º.”

O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, quero registrar que o que
guarda sintonia com a nossa pretensão é que a presente supressão visa permitir a
discussão mais efetiva e ampla no âmbito do Congresso Nacional acerca da utilização dos
recursos provenientes de excesso de arrecadação de receita do Tesouro Nacional, sendo
necessária, por meio de projeto de lei, a participação do Poder Legislativo na alocação
desses recursos adicionais.

Queremos que tramite pelo Congresso Nacional. Se não for este o entendimento,
registro o meu voto contra desde já.

O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Quero pronunciar-me sobre isso, para as
pessoas saberem que estamos nos referindo às estatais.

Claro que o PSDB tentou privatizar todas as empresas. Graças a Deus, desde
2003, nós as recuperamos. Tenho orgulho de ver uma empresa, por exemplo, como a
PETROBRAS, a partir de abril ou maio, ser auto-suficiente em petróleo. O que S.Exa. quer
aqui é literalmente amarrar os recursos para vendê-la.

Dessa forma, queremos agilidade. As estatais precisam concorrer, disputar,
inclusive, mercado com outros grandes conglomerados. Por isso, defendemos o mesmo
valor de 10%, o que foi historicamente permitido às estatais, para poder agilizar o
processo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O parecer é contrário.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam com o parecer permaneçam como estão.

(Pausa.)
Rejeitado. Não vai ao Senado Federal.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Com o voto contrário do Deputado Anivaldo

Vale.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, só falta votar em bloco,

com a aprovação dos aprovados e a rejeição dos que não foram lidos por acaso.
A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Então, seriam 2 blocos. Um para a

aprovação dos aprovados e aprovados parcialmente... Seriam 3 blocos? Os totalmente
aprovados, os aprovados...



O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Os aprovados e a rejeição dos demais. Da
parte da assessoria da Mesa, está concluído.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - O primeiro bloco são
destaques ainda não votados, cujo voto do Relator seja pela aprovação.

Em votação.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O mesmo para a aprovação parcial.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado Federal.
O voto do Relator é pela rejeição dos destaques.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Voto contrário do Deputado Anivaldo Vale.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Aprovado na Câmara dos

Deputados, contra o voto do Deputado Anivaldo Vale.
Rejeição na Câmara, não vai ao Senado.
Felizmente, depois de longa luta em que houve a colaboração efetiva, em que

houve muita discussão, em que todos procuraram defender seus Estados e Municípios,
seus pontos de vista, o interesse das bancadas, chegamos ao final.

Agradeço a todas as Lideranças pelo apoio que me deram. Agradeço ao Deputado
Carlito Merss, que teve um desempenho extraordinário, buscou encontrar soluções, foi
compreensivo, paciente e, até certo ponto, tolerante.

Agradeço a toda a Mesa e à assessoria pelo apoio que nos deram, a Myrna, pelo
trabalho extraordinário que presta a esta Comissão, e a Deus por todo esse trabalho.

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, esperamos V.Exa.
como Relator no ano que vem, uma vez que a Presidência ficará na Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra, primeiro o
Deputado Pedro Novais e, depois, o Deputado Anivaldo Vale.

O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Parabenizo V.Exa., em nome da bancada do
PMDB, o Relator, a Dra. Myrna, Secretária da Comissão, e os demais membros da
consultoria que prestaram relevantes trabalhos para a finalização desta luta.

Quero, em meu nome, desejar-lhe uma reeleição tranqüila e fazer votos de que no
ano de 2007 V.Exa. esteja novamente conosco como o novo Presidente.

Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO ANIVALDO VALE - Sr. Presidente, Sr. Relator, parabenizo

todos e a equipe da consultoria técnica.
Compreendo perfeitamente que o debate é a forma maior de se construir um Brasil

civilizado, um Brasil mais justo.
Temos certeza de que V.Exa. releva o episódio de conclusão da votação, naquele

episódio ruim, o acordo que foi assinado e que ninguém cumpriu e que muito nos
marcou.

Desejo a todos muitas felicidades. Não tenho de pedir desculpas pela forma
determinada com que defendi meu ponto de vista. Penso que isso tem de ser fortalecido.

Comunico a todos os meus colegas que no dia de hoje deixo a Comissão de
Orçamento. Acredito que no decorrer de vários anos emprestei todo o meu esforço e
minha dedicação a esta Comissão, entendendo que a partir do nosso conhecimento e da
nossa vontade de trabalhar poderíamos ajudar os Municípios dos rincões, dos grotões
brasileiros. Vim com esse objetivo a esta Comissão, trabalhando com uma proposta
republicana.



Comunico a V.Exas. que deixo a coordenadoria do PSDB com a sensação do dever
cumprido nesses longos anos que aqui trabalhei. Certamente, devo ficar como suplente
nesta Comissão, e vou comparecer de forma pontual. O Deputado Gilmar será nosso
próximo Presidente.

Deputado Gilmar, tenho certeza de que, no próximo exercício da Presidência, com
o meu comparecimento pontual, quando V.Exa. assinar um requerimento, não vai retirar,
porque vou estar lá, juntamente com V.Exa., para que não retire sua assinatura. Vamos
continuar.

Sr. Presidente, assumo a Presidência da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, e coloco-me à disposição de todos os meus colegas com a mesma disposição
que tive aqui de continuar trabalhando para edificar um Brasil melhor.

Um abraço a todos e muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Tem a palavra o Deputado

João Grandão. (Pausa.)
Tem a palavra o Deputado Eduardo Valverde.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Sr. Presidente, a conclusão deste

trabalho na Comissão passou por diversas crises. Se o espírito público estivesse presente,
talvez não tivesse sido necessário ocorrer essas crises. Muitas vezes, a luz da Câmara
acesa acaba nos fazendo esquecer o espírito público. Essa discussão deveria ter sido
resolvida ontem mesmo.

Talvez o estrelismo de poucos –– a maioria tem espírito público –– nos tenha feito
postergar essa decisão. Precisou-se de muita têmpera, de muito bate-boca, de muito
banho frio; alguns tiveram a paciência de ficar sentados, olhando o relógio para acelerar o
processo de votação.

Esperamos que o próximo Presidente, na próxima reunião da Comissão, limite o
tempo e respeite a ordem de inscritos. Esta é uma Casa de debates dos interesses
republicanos.

Não me posso conformar, pois sou um assíduo membro desta Comissão, de ter de
ficar aqui parado, quando há mais coisas importantes a se fazer, enquanto alguns pegam
o microfone e não têm sequer a compreensão de que existem 80 membros na Comissão.
Isso não é palanque, não é palco, não é show. Esta é uma Casa republicana, e é preciso
ater-se ao interesse público.

Lamento que se tenham passado quase 3 meses de esforços, alguns infrutíferos,
mas parece que chegamos a bom termo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado João Grandão,
V.Exa. tem a palavra.

O SR. DEPUTADO JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, sem sombra de dúvida,
ontem, V.Exa. nos deu um susto quando ficou um pouco nervoso, mas depois, com
competência e compreensão, V.Exa. retomou os trabalhos, tendo implementando outra
dinâmica. E graças a Deus conseguimos aprovar o Orçamento.

Sr. Presidente, quero, de público, registrar nossa admiração por V.Exa., não só por
essa mas também por outras atitudes que já comentei com V.Exa. de forma particular.
Também quero cumprimentar o Relator, que, com certeza, passou por dias de angústia, e
a Assessoria da Comissão, que em determinados momentos nos tirou de grande tensão.
Talvez não tenhamos usado a palavra como gostaríamos, devido a uma orientação da
Chefia da Comissão. Às vezes não falávamos exatamente por orientação do Partido dos
Trabalhadores, em especial do companheiro Gilmar Machado.

Neste momento, quero registrar o meu contentamento e dizer que tenho a
sensação do dever cumprido. Evidentemente, poderíamos ter aprovado o Orçamento há 2
meses, mas acredito que o fizemos em tempo hábil. Quero parabenizar a todos, em
especial a Assessoria da Casa, na pessoa da D. Myrna, bem como a Segurança e a
Taquigrafia.

Há pouco, a Deputada Laura declarou que votava para facilitar para o Alckmin.
Transmiti esse recado e, com certeza, o Lula vai facilitar para S.Exa.

Muito obrigado.



O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Zé Gerardo.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro

lugar, quero parabenizá-lo pela presteza, paciência e dedicação a esta Casa e pelo que
tem feito pelo Brasil ao dialogar com todos os membros desta Comissão. Em nome da
bancada do Ceará faço este agradecimento a V.Exa. e também ao Relator Carlito Merss,
que, apesar da pressão que sofreu por causa da falta de recurso, teve a clareza de discutir
várias vezes para encontrar a melhor solução para o País.

Quero também agradecer a toda a bancada do PMDB por ter estado ao nosso lado
contribuindo para o progresso do País. Orgulhamo-nos muito de fazer parte dessa
bancada, composta de 11 Deputados, que muito têm contribuído para que possamos
encontrar soluções com amizade, conversa, dedicação e acordos que levem o País ao
crescimento.

Nossos Municípios do Estado do Ceará agradecem a todos os membros da
Comissão por ter sido resolvido parte dos problemas do Ceará que incluímos na pauta. O
Ceará é um Estado pobre que vem sofrendo grandes dificuldades, mas acima de tudo
estamos lutando pela igualdade social e pela melhoria de vida do nosso povo. Este é o
nosso dever, e eu tenho o sentimento de que cumpri meu dever nesta Comissão. Tenho
trabalhado 24 horas para que o Estado dê melhores condições para o nosso povo.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Deputado Walter Pinheiro,
V.Exa. tem a palavra.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, quero subscrever o que
já foi dito por diversos companheiros, particularmente em relação ao esforço desenvolvido
por V.Exa., que, mais do que paciência, demonstrou tolerância e, talvez pela passagem
dos anos, demonstrou também ser possuidor de grande sabedoria ao tratar momentos
como esses.

Não devemos estranhar o fato de a Comissão de Orçamento desempenhar essa
tarefa em tempo tão longo. Na realidade, isso é da essência do Parlamento. Talvez
tenhamos que produzir mudanças substanciais na forma, na nossa postura, no método,
mas não podemos deixar de salientar a natureza da disputa, a forma enfática com que
cada um defende a sua região e as suas emendas. Às vezes, a temperatura sobe, mas isso
também é da essência do Parlamento. Acredito que introduziremos poucas mudanças
daqui para a frente.

Sr. Presidente, quero parabenizar V.Exa., assim como toda a equipe da Comissão
de Orçamento, estendendo os cumprimentos à consultoria, à assessoria do Plenário, à
assessoria da Mesa, à Segurança, à Taquigrafia, enfim, a toda a estrutura montada para
nos atender. Todos esses servidores se colocaram à disposição de cada um de nós.
Parabenizo também o companheiro Carlito Merss, que, como V.Exa., talvez tenha tido a
tarefa mais espinhosa, a de tentar compreender as sutilezas e as indiferenças. S.Exa.
soube, de maneira correta, suportar isso e aportar recursos dentro dos limites concedidos
para atender à demanda.

Registro grande insatisfação, lamentavelmente, com a maneira pela qual
concebemos a peça orçamentária. Na minha opinião é um modo perverso, porque
terminamos por não debater temas importantes que deveriam ter um tratamento
diferenciado. Ao longo dos anos, tenho insistido muito, nesta Casa, em atender à
demanda da área de pesquisa e desenvolvimento; não dos nossos pesquisadores, mas do
País. Por isso insisti veementemente em obter recursos para o CNPq, para o Fundo de
Desenvolvimento, para o FUST/ANATEL, para os nossos laboratórios, para o MEC e até
para os Tribunais Regionais Eleitorais. Temos ainda a necessidade de compreender quais
são as lacunas a ser preenchidas, mas, no geral, o esforço feito até aqui, neste momento
sob o comando de V.Exa., deu resultado.

O companheiro Gilmar Machado prepara-se para essa árdua tarefa, no próximo
período. Espero que tenha S.Exa. a mesma sorte que teve V.Exa., acompanhado não só
por aqueles que o apóiam, mas também por aqueles que labutam nesta Casa de forma
respeitosa, digna e concorrente no esforço desenvolvido por V.Exa.



Esperamos ainda estar todos nesta Casa em 2006, e encontrá-lo, de volta em
2007, Senador nesta Casa.

Um grande abraço.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Agradeço a V.Exa.
Com a palavra o Deputado Rogério Teófilo.
O SR. DEPUTADO ROGÉRIO TEÓFILO - Sr. Presidente, serei breve. Em nome do

PPS, dos Deputados Colbert Martins e Geraldo Resende, não poderia deixar de
parabenizá-lo pela maneira serena, equilibrada e paciente com que conduziu os
trabalhos. V.Exa. foi o grande gerente nessa tumultuada votação, mas chegou-se a um
denominador comum eficaz e eficiente.

Também gostaria de parabenizar o Deputado Carlito Merss pelo equilíbrio com que
agiu. Às vezes o sangue sobe quando se defende o próprio Estado e respectivas regiões. É
importante que a sociedade saiba que este trabalho tem um objetivo social. É um
trabalho no qual os Deputados defendem os interesses não só do Estado que
representam, mas do Brasil como um todo.

Quero ainda parabenizar a Myrna, toda a equipe técnica de apoio, incluindo a do
PPS, a do meu gabinete e a da Comissão.

É importante esse debate democrático para atendermos aos anseios e às
necessidades de todo o Brasil. Defendemos saneamento básico para o interior de Alagoas.
Houve um processo democrático. Talvez este seja um orçamento mais impositivo, muito
mais democrático para o momento que estamos vivendo de transparência do Congresso
brasileiro. Espero que o próximo Presidente tenha a mesma paciência de V.Exa.

Parabéns a todos os colegas, independentemente da corrente partidária, de ser
oposição ou situação. Tenho certeza de que o anseio no coração de cada um que está
presente é trabalhar em benefício da sociedade brasileira.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Muito obrigado, Deputado.
Concedo a palavra ao Deputado Humberto Michiles.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO MICHILES - Sr. Presidente, procurarei ser muito

breve, até porque são quase 4 horas da tarde e V.Exa. sequer teve oportunidade de se
levantar para comer alguma coisa e também porque a maioria dos presentes precisa
viajar.

Sr. Presidente, num país de inflação galopante, é natural que o Orçamento seja
uma peça virtual. De uns anos para cá, o Brasil já convive com uma inflação civilizada, e
o Orçamento passa a ser efetivamente a lei que estabelece parâmetros e direcionamento
para os gastos do Estado. O grande gargalo entre sociedade e Estado é exatamente definir
a forma de como devem ser gastos os recursos.

Esses conflitos foram vividos e debatidos na Comissão de Orçamento. É natural,
Sr. Presidente, que num ano eleitoral esses conflitos sejam potencializados. Há que se
registrar que operações substanciais e importantes foram feitas a partir do trabalho na
Comissão de Orçamento, como por exemplo o reajuste maior do salário mínimo, o
reajuste salarial e outras conquistas feitas e realizadas a partir do trabalho das Sras. e
dos Srs. Deputados e das Sras. e dos Srs. Senadores.

Isso só foi possível, Senador Gilberto Mestrinho, pela competência, capacidade,
tolerância, paciência com que V.Exa. conduziu os trabalhos e, sobretudo, pela sabedoria
que V.Exa. adquiriu ao longo da vida. Quero, portanto, cumprimentar V.Exa. e o Relator,
Deputado Carlito Merss. Tenho a impressão de que, depois desse período de relatoria, o
Deputado disputará a Prefeitura de sua cidade com mais empenho. S.Exa. soube
exercitar, ao limite da exaustão, o diálogo e a busca do entendimento.

Cumprimento também toda a assessoria, na pessoa da Myrna, que agora já pode
dar um sorriso mais aberto e mais franco. Cumprimento especialmente, inclusive a
pedido do Deputado Anivaldo Vale, às taquígrafas. Enfim, cumprimento todos que
contribuíram para que aprovássemos o Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Muito obrigado, Deputado.
Concedo a palavra à Deputada Laura Carneiro.



A SRA. DEPUTADA LAURA CARNEIRO - Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero
agradecer aos servidores da Casa, nas pessoas da Dra. Myrna, do Eugênio e do Romiro.
Enfim, agradeço a todos que fazem com que seja possível todo o nosso trabalho.

Agradeço às equipes técnicas, tanto do meu gabinete quanto do PFL, que de
alguma maneira auxiliaram os trabalhos desenvolvidos pela bancada do meu partido
nesta Comissão.

Sr. Presidente, os últimos dias não foram os melhores, mas gostaria de resgatar o
começo desse processo, doloroso, lento, mas muito discutido entre todos nós. Nós,
Líderes ou coordenadores, tivemos uma centena de reuniões e fizemos avanços,
principalmente no que diz respeito ao salário mínimo e ao salário dos servidores públicos,
no que diz respeito ao Imposto de Renda e aos anistiados; fizemos avanços no que diz
respeito à questão da educação, quando previmos recursos para o FUNDEB. Enfim, Sr.
Presidente, avançamos em relação ao que foi apresentado a esta Casa pelo Poder
Executivo. Isso só se deu por um momento de conjugação de esforços entre a Oposição e
a bancada dos Srs. Deputados e Srs. Senadores que compõem os partidos da base.

Gostaria de louvar essa conjugação de esforços. Infelizmente, em determinado
momento — e tenho certeza de que isso não partiu de um Deputado ou de um Senador,
mas das circunstâncias políticas que nos movem —, a questão da Lei Kandir se perdeu. O
acordo assinado entre nós se perdeu.

Tenho certeza de que a matéria voltará ao plenário. Trata-se de uma discussão
muito ampla: a regulamentação e a exata divisão por todos os membros da federação. Isso
é uma discussão republicana entre todos aqui, no plenário. Está em bom lugar, Sr.
Presidente.

Nós, do PFL, do PSDB e de outros partidos, vamos defender a Lei Kandir. Algumas
bancadas vão defender, outras não, e é absolutamente legítimo.

Portanto, quero saudar os Líderes por este momento, saudar os Relatores
Setoriais, o Deputado Claudio Cajado. Foram relatórios importantes que modificaram
muito o status quo do que foi apresentado pelo Presidente e que resolveram problemas
específicos de cada Ministério.

Somos do PFL, partido da Oposição, nem por isso deixamos de resolver a questão
específica do Ministério da Saúde. Conseguimos resolver o maior avanço alcançado neste
momento, ou seja, os recursos que eram da Assistência Social voltaram para ela, e os que
eram da Saúde, da PEC nº 29, permanecem na Saúde.

Sr. Presidente, avançamos nos relatórios setoriais, como também no trabalho
tanto do Comitê de Receita — que tanto auxiliou, e o Deputado Luiz Carreira ali se fez
presente —, quanto do Comitê de Emendas.

Sr. Presidente, claro que o Comitê de Emendas não pode fazer mágica. Quisera eu,
pela bancada do Rio de Janeiro, que os recursos fossem outros, mas não era possível.

Vi agora o Relator-Geral, Deputado Carlito Merss, meio emocionado com as
palavras do Deputado João Grandão. S.Exa. se segurou na cadeira, o olhinho marejou e
ele se emocionou.

O Relator passou momentos complicados: brigamos, discutimos. Mas também não
é muito simples sentar nessa cadeira e ser pressionado por todos: Oposição, Governo,
Deputados da base. Não é muito simples fazer uma matemática que dê para contentar
todo mundo. É difícil!

Obviamente, podemos discordar do ponto de vista ideológico em várias questões,
mas que foi um grande esforço feito pelo Deputado, isso foi!

No começo, S.Exa. tentou até ser democrata demais para o meu gosto. Foi tão
democrata que não soube guardar um dinheiro para resolver o problema no final. Por
isso, tivemos essa confusão toda. S.Exa. resolveu atender, antes, a todas as bancadas da
maneira que podia, sem ter a noção de que quanto mais recebemos mais as bancadas
querem — e me incluo nisso.

Sr. Presidente, parabenizo V.Exa. pela perseverança e sabedoria. Eu brincava hoje
com S.Exa. dizendo que queria ouvi-lo com esse seu jeitinho de falar baixinho e de
resolver tudo com a perseverança e a sabedoria de um homem que não só passou a vida



lutando pelo Amazonas — como Governador e Senador que é e continuará sendo —, mas
principalmente pelo manejo com a coisa pública. V.Exa. conseguiu, com sabedoria
invejável, aos poucos, enquadrar cada um de nós.

Ontem, todos nós nos levantamos para pedir-lhe que não saísse, porque isso seria
inviabilizar a votação do Orçamento. V.Exa. não ia sair, mas na hora certa se posicionou
de forma tão difícil de solução que todos tivemos que lhe pedir para ficar. Ao mesmo
tempo, V.Exa. disse: “Deixem que nós votemos até amanhã.” E V.Exa. conseguiu. É o
grande vitorioso, e hoje estamos aqui votando o Orçamento.

Então, Sr. Presidente, em nome do PFL, agradeço a todos. Apenas lembro a V.Exa.
que não pode sair hoje, porque temos que votar na terça-feira. Eu já disse umas 10 vezes,
mas vou repetir, que temos de votar o PPA, sob pena de não adiantar nada esse trabalho.

Sr. Presidente, parabenizo V.Exa., o Relator, os Líderes que participaram desse
processo e os demais Deputados da Comissão. O PFL agradece a todos. Estaremos juntos
brigando pela Lei Kandir no plenário da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Muito obrigado, Deputada
Laura Carneiro.

Com a palavra o Deputado Jovair Arantes.
Peço a V.Exa. e aos demais Deputados que usarão da palavra que sejam breves,

porque tenho de pegar um avião daqui a pouco.
O SR. DEPUTADO JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente, quero agradecer-lhe o

ensinamento que recebemos com o seu comando. V.Exa. comandou uma nau meio
desgovernada. Desde que participo desta Comissão, este foi o pior ano do Orçamento.
Houve muita dificuldade e toda a legitimidade. É necessário reconhecer a legitimidade de
cada Parlamentar lutar pelos seus direitos, pelos recursos, para que seu Estado e a sua
cidade possam melhorar. Muita gente pensa que o que se dá aqui é uma briga de cego no
escuro. Não é verdade. Aqui cada um tem o interesse claro de defender a melhora das
condições de vida da sua região.

Então, em nome do PTB, quero agradecer a todos os que nesse período fizeram
muita força para que concluíssemos bem os trabalhos. Agradeço aos garçons os serviços
prestados; às taquígrafas, tão bem humoradas, apesar do frio que faz onde desenvolvem
seu trabalho; aos seguranças, que sempre nos deram guarida, sobretudo nos momentos
de tensão na Comissão; aos assessores de Deputado, de Senador e da Comissão, muitos
deles comandados pelo Romiro e o Wagner — o Wagner foi muito competente na
assessoria do Comitê de Emendas; à Myrna e à sua equipe — a Myrna comanda bem a
equipe, que trabalha com qualidade; à imprensa, pela lucidez das informações, que
possibilitou à população tomar conhecimento até por que as coisas estão atrasadas; ao
Deputado Carlito Merss, que, apesar da dificuldade, do pouco dinheiro de que dispunha,
conseguiu atender razoavelmente a todos os Parlamentares desta Casa.

Sr. Presidente, volto a repetir, V.Exa. foi um comandante austero e competente.
Ontem, quando V.Exa. ameaçou largar o comandou da Comissão, eu lhe disse — e era
verdade — que, se saísse, eu sairia também, porque não concordava com a sua retirada.
Foi a sua lucidez e equilíbrio que possibilitou encerrarmos hoje. E, repito, os pleitos
defendidos pelos Deputados e Senadores neste plenário ou fora dele são legítimos.
Ninguém pode colocar dúvida sobre o trabalho realizado nesta Comissão.

Parabéns, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Muito obrigado, Deputado

Jovair Arantes.
Com a palavra a Deputada Rose de Freitas.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, ao longo da minha vida

pessoal e política aprendi que qualquer caminho é bom desde que não se esteja só. E, nos
momentos de crise, V.Exa. nos proporcionou uma Presidência tranqüila. Esta Casa
sempre esteve cheia deste Plenário, que nos fez companhia nas batalhas, nas
reivindicações, e V.Exa. respeitou a todos. Soube também V.Exa. conviver com a
imprensa e os funcionários: da Taquigrafia, da Assessoria Técnica, da Segurança.



Sr. Presidente, travamos essa batalha ao seu lado, e V.Exa. a travou conosco e ao
lado do povo. Esse registro na sua vida jamais será esquecido. Essa batalha foi a mais
difícil. Nos 20 anos na Casa, nunca participei de uma Comissão com tantos entraves, com
um Governo confuso em determinadas situações, mas que não se fez perder também na
hora de encontrar o acordo final.

Ao Relator, Deputado Carlito Merss, quero dizer que vou levar para o Espírito
Santo a lembrança da sua tenacidade política. O mesmo digo aos técnicos. E a V.Exa., Sr.
Presidente, quero dizer que a sua renúncia retiraria deste plenário mais de dois terços de
Parlamentares. Veja o que um homem com respeito e dignidade como V.Exa. é capaz de
fazer.

Agradeço a audiência da Casa, a todos que lutaram por suas bandeiras e
sobretudo pelo companheirismo com que contamos nesta batalha.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Muito obrigado, Deputada

Rose de Freitas.
Concedo a palavra ao nobre Senador Augusto Botelho.
O SR. SENADOR AUGUSTO BOTELHO - Sr. Presidente, serei breve. Parabenizo

V.Exa. e todos os membros desta Casa, a equipe da Dra. Myrna e a imprensa. Realmente
foi a sabedoria e a paciência de V.Exa. que fizeram com que concluíssemos os trabalhos.
Ontem, vi V.Exa. dizer que nunca voltaria atrás em uma atitude, mas foi seu espírito
republicano que o fez voltar, porque mais de dois terços dos membros desta Comissão o
acompanhariam, e o Orçamento se tornaria inviável. O Brasil não mais pode esperar por
este Orçamento.

Parabenizo V.Exa., o Relator, Deputado Carlito Merss, Líderes, assessores e todos
que trabalharam nesta Comissão. Espero que o Orçamento se torne uma peça impositiva
neste País, para que não fiquemos trabalhando, trabalhando e trabalhando sem se
implementar o que foi acordado, pelo menos nas partes mais essenciais, como pesquisa,
educação e saúde.

Parabenizo o Relator, principalmente pelas conquistas na área de Saúde. Este é o
nosso quarto ano nesta Casa e o primeiro em que fomos atendidos. Foi um avanço, e não
mais podemos perder este espaço.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Obrigado, Senador Botelho.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Lupércio Ramos.
O SR. DEPUTADO LUPÉRCIO RAMOS - Sr. Presidente, ao encerrar, gostaria de

dizer poucas palavras, nem tanto como membro da Comissão, mas como amazonense,
por ter podido ouvir da parte de inúmeros colegas desta Comissão palavras gratificantes e
de reconhecimento a V.Exa.

Presidente Gilberto Mestrinho, a atitude de ontem de ameaçar renunciar nunca foi
de V.Exa. A Comissão conseguiu esgotar a sua paciência. E olha que isso não é coisa
fácil. Nós, os amazonenses, conhecemos a paciência e as grandes qualidades de V.Exa. E
uma delas foi demonstrada com o reconhecimento de que não poderia abandonar a
Comissão nesta hora tão importante para o País. V.Exa. gostaria de ter aprovado o
Orçamento no período preconizado pela Constituição e pelo Regimento. Hoje é o
penúltimo dia do primeiro trimestre, e o Governo e o Brasil estão sem Orçamento. O País
não tem apenas pressa por desenvolvimento, mas necessidade de investimento. Era esta a
angústia do Senador Gilberto Mestrinho.

Sr. Presidente, gostaria de parabenizá-lo e o nosso Relator, Deputado Carlito
Merss. Foi um grande desafio. Não é fácil. As demandas são enormes, intransponíveis; os
recursos, finitos. Parabéns.

É importante que fique para nós uma lição: o Congresso Nacional precisa,
urgentemente, fazer uma reforma em todos os campos, não só político-eleitoral, mas
também na administração pública. Urge realizar uma reforma na Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, no seu papel, nos procedimentos desta
Comissão e nos do Poder Executivo. Não mais podemos produzir peça de ficção. O



Congresso Nacional não deve usar o tempo dos Parlamentares — um desperdício de
dinheiro — na confecção de peça apenas fictícia. Urge o Orçamento impositivo e um
acompanhamento mais propositivo do Congresso Nacional.

Parabéns, Senador Gilberto Mestrinho!
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Muito obrigado, Deputado

Lupércio Ramos.
Com a palavra o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, parabenizo V.Exa. pela

condução dos trabalhos que nos propiciou bons diálogos e ao mesmo tempo seu
encerramento neste dia.

Saúdo o companheiro Carlito Merss, que hoje sai daqui um pouco mais aliviado
após esta madrugada meio indigesta. Creio que S.Exa. sai daqui aliviado, com a
consciência tranqüila de que prestou grande serviço ao País.

Deputado Carlito Merss, tenho certeza de que V.Exa. sai daqui mais forte em razão
de ter crescido nesse processo, aliás, todos nós. Espero que V.Exa. continue
desempenhando outras funções em nome de nossa bancada.

Aproveito a oportunidade para saudar os servidores. Às vezes, a Taquigrafia não
conseguia nem fazer as anotações direito. Agradeço a colaboração aos técnicos e ao
pessoal dos Ministérios, que nos aturaram em alguns momentos.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. ajuda no sentido de marcarmos, para terça-feira pela
manhã, reunião com o intuito de contarmos os prazos do PPA. Estamos acertando com o
Senador Sibá a entrega do relatório até terça-feira para que possamos contar os prazos de
emendas. Assim, na próxima semana, poderemos ver esgotado tanto o PPA quanto o
Orçamento. Sem o PPA não podemos proceder à votação do Orçamento no plenário.

 Sr. Presidente, alerto V.Exa. para a necessidade de o relatório ser entregue na
terça-feira para que possamos contar os prazos. Caso contrário, não teremos condições
de, até quinta-feira, ver o Orçamento esgotado no plenário do Congresso Nacional.

Apelo para V.Exa. no sentido de que marquemos uma reunião para terça-feira pela
manhã, a fim de que o Senador Sibá Machado entregue o relatório, e assim possamos
abrir os prazos de emendas e fazer o processo necessário. De acordo com o Regimento —
como V.Exa. sempre agiu aqui — vamos poder então concluir definitivamente esse
trabalho. A meu ver, todos aqui merecem ser cumprimentados.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - Obrigado, Deputado Gilmar

Machado.
Com a palavra o Deputado Carlito Merss.
O SR. DEPUTADO CARLITO MERSS - Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sras. e Srs.

Deputados que ainda se mantêm nesta Casa, em primeiro lugar, agradeço à bancada do
Partido dos Trabalhadores a oportunidade de ter recebido a tarefa mais importante da
minha vida pública. Não tenho dúvida, mesmo com dificuldades e problemas enfrentados
nesse processo, de que essa foi a minha maior experiência, porque tive a oportunidade de
conhecer melhor o Brasil e suas dificuldades, o poder, os interesses legítimos e todos os
movimentos da sociedade civil organizada.

É oportuno registrar que nunca presenciei, nos meus quase 8 anos de mandato,
tantas pessoas nesta Comissão. Sentia-me sempre incomodado quando, muitas vezes,
falas de Senadores e Deputados desta Comissão, em vez de enaltecerem o nosso trabalho,
procuravam o tempo todo rebaixá-lo. Por isso, entendo que a fala de alguns Deputados
hoje é importante. Nunca, na história desta Comissão, tivemos aqui tantas pessoas.
Nunca tinha visto tantos servidores públicos federais e a Comissão de Orçamento se
transformar no grande espaço do debate sobre as questões do salário mínimo, do
pagamento dos anistiados políticos e da educação. Mesmo sabendo que a PEC do
FUNDEB ainda está sendo votada, a Comissão teve a capacidade política republicana de
manter 550 milhões de reais. Tivemos também a resolução da questão da Saúde. Há anos
a discutíamos aqui. A modificação da tabela do Imposto de Renda, como também a
dedução, deu-se muito em função dos nossos debates e por ter sido acoplada à discussão



do salário mínimo nesta Casa. Precisamos promover ampla divulgação dessas
informações.

Claro que a reconstrução do Estado brasileiro — e aí me refiro à reconstrução dos
Ministérios e dos salários dos servidores — não é trabalho fácil.

Fiquei muito impressionado ao tomar conhecimento da situação das Forças
Armadas, da Saúde, da Educação, da estrutura e, principalmente, da infra-estrutura do
País. Sentimos grande angústia ao saber que, mesmo o PPI, dinheiro que vem sendo bem
aplicado, resultado da política macroeconômica do Brasil, que nos dá estabilidade e hoje
nos permite fazer o investimento praticamente quase 4 vezes maior do que o que tivemos
no ano de 2003, o primeiro do Governo Lula, corria risco de não ser aprovado. Temos de
aprender a valorizar mais essas questões.

Não há dúvida, Sr. Presidente, de que sem uma mudança radical da Resolução nº
01, vamos a cada dia piorar ainda mais a situação desta Casa. Nisso estou de acordo com
o Deputado Lupércio Ramos. A partir do momento em que for aprovado o Orçamento e o
PPA, torna-se fundamental que os novos componentes desta Comissão, Presidência e
Relatorias, tenham como prioridade recuperar o trabalho de mudanças profundas, feito
no início do ano passado, na Resolução nº 01. Não mais é possível iniciar, votar,
modificar e terminar um Orçamento como fizemos neste ano. É desgastante para todos,
porque, além de não permitir o debate, acaba de certa forma prejudicando algumas
demandas fundamentais que tivemos e que acabaram não acontecendo, em função das
modificações do último período.

Quero publicamente demonstrar meu carinho e simpatia cada vez maiores pelo
Senador Gilberto Mestrinho. S.Exa. conseguiu uma proeza. Conheço mais ou menos o
Estado do Amazonas — quero conhecê-lo melhor — e me apaixonei pelo Boi Garantido, o
de Parintins, folclore mais popular da região hoje conhecido no mundo todo. Perguntei ao
Senador qual era o seu Boi preferido. Ele respondeu: “Meu Boi é o “Garanchoso”. O
Garanchoso é a escolha daquele que consegue assistir àquela festa maravilhosa — muitos
brasileiros ainda não a conhecem — e torcer ao mesmo tempo pela alegria do Boi
Garantido e do Boi Caprichoso. Isso é impossível de se conseguir em qualquer outro
Estado brasileiro. É quase como se um gaúcho ao mesmo tempo pudesse torcer pelo
Grêmio e pelo Internacional. Ninguém torce pelo Grenal. O Senador, com a sua habilidade
e sensibilidade política, reconhece o movimento popular maravilhoso, que tive o privilégio
de conhecer. Então, o Boi Garanchoso, que não existe, mostra carinho e solidariedade
vistos aqui. Se alguém duvida, basta lembrar que ontem à noite verificamos a angústia e
a preocupação de todos os membros, quando percebemos que o Senador poderia ter
renunciado à Presidência da Comissão, o que seria muito ruim.

A solidariedade, Senador, veio efetivamente de todos os partidos, porque lhe
reconhecemos a tenacidade e a tolerância. Eu, com certeza, aprendi a tê-las. Não sou tão
tolerante assim, mas os 6 ou 7 meses de convivência com V.Exa. fizeram de mim um ser
humano bem melhor do que era antes de vir para esta Comissão. Aprendi a estar mais em
silêncio, a ouvir mais e a entender melhor o ser humano, especialmente os membros
desta Casa, guerreiros que vieram para cá pela qualificação técnica e principalmente pela
noção de que este é o espaço mais importante da República. Se ainda não o é, é porque
não percebemos que aqui se decide o futuro do País. Senador, quiçá, possamos ter um
dia um Orçamento positivo, o sonho de todos nós.

Quero agradecer a todos, à Myrna, ao Romiro, aos outros técnicos, à Taquigrafia,
tão lembrada hoje — que bom —, porque seus funcionários ficam silenciosos e, às vezes,
passam despercebidos. Enfim, agradeço a toda essa equipe cujo valoroso trabalho aprendi
a conhecer nesses 8 anos.

Sei que tive muitas falhas. Em alguns momentos, recebi críticas públicas, mas não
agi por covardia, ao contrário. Eu sabia da complexidade de um texto como este, que não
terminamos ainda, pois teremos nova batalha em itens como o FUNDEB, os anistiados, o
Imposto de Renda e, o mais complexo e o mais injusto de todos, a discussão sobre a Lei
Kandir. Tanto é verdade que o próprio Relator setorial, Deputado Anivaldo Vale, fez



modificações profundas nos critérios de distribuição da riqueza que sai do Orçamento
para disputar outras áreas.

Não mais quero ver em final do ano o próximo Relator ter de disputar dinheiro de
Lei Kandir com Saúde, Educação, aumento do servidor e do salário mínimo. Isso não é
possível. Se não tivermos a capacidade de regulamentar essa questão, sairemos
derrotados desse processo.

Agradeço a todos — sei que o Presidente tem de viajar, eu também, mas que
possamos ainda nos encontrar no plenário e, com certeza, mais vezes nesta Comissão - a
confiança e o carinho que tiveram comigo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho ) - Agradeço ao Relator Carlito

Merss as palavras.
Em face da necessidade de votarmos o PPA, convoco reunião para terça-feira, às

10h30min. Possivelmente teremos na terça-feira ou no máximo na quinta-feira a eleição
da nova Mesa.

O SR. DEPUTADO WASNY DE ROURE - Sr. Presidente, um rápido registro.
Quero deixar os meus cumprimentos ao Relator, homem de grande envergadura,

pela oportunidade deste convívio, a cada um dos companheiros Parlamentares e a toda a
assessoria desta Comissão.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilberto Mestrinho) - A todos, muito obrigado.
Está encerrada a reunião.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar Machado) - Declaro reiniciada a 1ª reunião
ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas nº 1, 2, 3 e 4 de
2006.

Em virtude da não-entrega do relatório final da revisão do PPA 2004/2007,
encerro os trabalhos e convoco nova reunião para o dia 11 de abril, terça-feira, às
14h30min.
Está encerrada a reunião.


