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O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Declaro iniciada a 12ª reunião ordinária da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 11, 12,
13, 14, 15 e 16, de 2006.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, pela ordem, se V.Exa. me permite.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Tem V.Exa. a palavra pela ordem.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, sei que temos inúmeras questões importantes a

serem apreciadas, mas em face da mudança ocorrida... (Pausa.) Sr. Presidente, está uma barulheira brava aqui. Nem
eu estou conseguindo me ouvir. Não sei se é melhor pedir para aumentar o som, ou para o pessoal parar de fazer
barulho. Não sei qual dos 2 pedidos funcionará mais rapidamente.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Peço silêncio ao Plenário e aos que estão nas galerias,
porque há um orador com a palavra.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, em face da convocação de reunião extraordinária
para às 14h30min, solicito a V.Exa. que comecemos esta reunião pela Pauta nº 16, que se refere à leitura do relatório da
LDO, para dessa maneira evitarmos a surpresa do início da Ordem do Dia e a conseqüente suspensão ou até o
encerramento dos trabalhos desta Comissão. Esse o pleito que apresento a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - V.Exa. tem razão, e a respeito disso eu já recebi aqui uma
notícia auspiciosa. Por intermédio do Deputado João Leão, estou sabendo que o Presidente da Câmara dos Deputados
cedeu até as 16 horas o tempo necessário para aprovarmos o relatório.

Havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura da ata por ter sido distribuída
antecipadamente.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - De acordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Não havendo impugnação e conforme o estabelecido na

alínea f, do art. 8º, do Regulamento Interno da Comissão, coloco em votação a ata da 11ª reunião ordinária, realizada
em 27 de junho de 2007.

Na representação da Câmara dos Deputados, como votam os Srs. Deputados? (Pausa.)
Aprovada, na representação da Câmara.
Na representação do Senado da República, como votam os Srs. Senadores? (Pausa.)
Aprovada, na representação do Senado.
A ata está aprovada.
Leitura do expediente.
Na reunião anterior, o Deputado Regis de Oliveira ofereceu uma sugestão aprovada pelos membros da

Comissão. Mas eu consultaria novamente, atendendo ao Deputado Regis de Oliveira, se poderíamos dar como recebido
o material constante do expediente e, nesse caso, dispensar a sua leitura.

Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado, na Câmara.
Os Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O expediente dado como lido será incluído pelo Departamento de Taquigrafia:

_
Correspondência recebida pela Secretaria da Comissão

DE ORDEM do Presidente,  da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Senador José
Maranhão, dou conhecimento da correspondência recebida, em atendimento ao disposto no art. 8º “b” do Regulamento
Interno da Comissão:

EXPEDIENTE

I) CORRESPONDÊNCIA INTERNA RECEBIDA:
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1) Ofício nº 2183, de 26 de junho, do Deputado Odacir Zonta, solicita que as emendas apresentadas pelo
próprio parlamentar sejam analisadas como emendas de interesse da Bancada do Estado de Santa Catarina.

- Solicitação indeferida, tendo em vista que não há previsão legal para troca de autoria da emenda.
2) Ofício nº 889, de 27 de junho, do Deputado Henrique Eduardo Alves, Líder do PMDB, indicando o Deputado

Eunício Oliveira para exercer a função de Relator Setorial da Área Temática Integração Nacional e Meio Ambiente.
3) Ofício nº 890, de 27 de junho, do Deputado Henrique Eduardo Alves, Líder do PMDB, indicando o Deputado

Carlos Eduardo Cadoca para exercer a função de Relator Setorial da Área Temática Poderes do Estado.
4) Ofício nº 202, de 27 de junho, do Senador Renato Casagrande, encaminhando sugestões de emendas para

serem incorporadas ao Substitutivo do PLDO/2008.
- Solicitação indeferida tendo em vista que o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei nº 2/2007-

CN – PLDO/2008 encerrou em 04/06/2007.
5) Ofício nº 180, de 13 de junho, do Senador Valdir Raupp, solicitando cópia do relatório constante no Art. 27 da

Lei nº 11.439, de 29/12/2006 (LDO 2007).
6) Ofício nº 251, de 19 de junho, do gabinete da Senadora Roseana Sarney, solicitando submeter à apreciação

da matéria relativa a Errata à Lei Orçamentária Anual para 2007.
7) Ofício nº 127, de 18 de junho, do Deputado Gilmar Machado, encaminhando ofício de nº 1516, enviado

equivocadamente ao seu gabinete, da Delegacia de Polícia Federal de Araraquara, São Paulo, solicitando relatório de
emenda parlamentar para fins de aquisição e fornecimento de ambulâncias ou equipamentos hospitalares aos
Municípios de Taquaratinga e Itápolis.

8) Ofício nº 40, de 14 de junho, do Deputado Marco Maia solicitando correção de emendas na Errata ao
Orçamento Geral da União para 2007.

- Expedientes indicando membro para compor o Comitê Permanente de Exame de Admissibilidade de Emendas:
1) Ofício 64, de 20 de junho, do Senador João Ribeiro , Líder do PR, indicando o próprio nome.
2) Ofício nº 471, de 3 de julho, do Deputado Luciano Castro, Líder do PR, indicando o nome do Deputado

Wellington Roberto.
3) Ofício nº 893, de 27 de junho, do Deputado Henrique Eduardo Alves, Líder do PMDB, indicando os

Deputados Zé Gerardo e Rose de Freitas.
4) Ofício nº 226, de 3 de julho, do Deputado Onyx Lorenzoni, Líder do PFL, indicando o Deputado Gervásio

Silva.

- Expedientes indicando membro para compor o Comitê Permanente de Avaliação da Receita:
1) Ofício nº 456, de 3 de julho, do Deputado Luciano Castro, Líder do PR, indicando o nome do Deputado João

Carlos Bacelar.
2) Ofício nº 894, de 27 de junho, do Deputado Henrique Eduardo Alves, Líder do PMDB, indicando o Deputado

Pedro Novais.
3) Ofício nº 224, de 3 de julho, do Deputado Onyx Lorenzoni, Líder do PFL, indicando o Deputado Luiz Carreira.

- Expedientes indicando membro para compor o Comitê Permanente de Avaliação das Informações sobre Obras
e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves:

1) Ofício nº 457, de 3 de julho, do Deputado Luciano Castro, Líder do PR, indicando o nome da Deputada
Gorete Pereira.

2) Ofício nº 891, de 27 de junho, do Deputado Henrique Eduardo Alves, Líder do PMDB, indicando o Deputado
João Magalhães.

3) Ofício nº 225, de 3 de julho, do Deputado Onyx Lorenzoni, Líder do PFL, indicando o Deputado Claudio
Cajado.

- Expedientes indicando membro para compor o Comitê Permanente de Avaliação, Fiscalização e Controle da
Execução Orçamentária:
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1) Ofício nº 892, de 27 de junho, do Deputado Henrique Eduardo Alves, Líder do PMDB, indicando o Deputado
Marcelo Castro.

2) Ofício nº 396, de 3 de julho, do Deputado Luciano Castro, Líder do PR, indicando o nome do Deputado
Wellington Roberto.

3) Ofício nº 223, de 3 de julho, do Deputado Onyx Lorenzoni, Líder do PFL, indicando o Deputado Mussa
Demes.

- Expedientes encaminhando solicitação para adequação de emendas apresentadas ao Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias para 2008 à Resolução nº 1/2006-CN:

1) Ofício nº 62, de 18 de junho, do Deputado Paulo Piau.
2) Ofício nº 124, de 19 de junho, do Deputado Hugo Leal.
3) Ofício nº 1975, de 15 de junho, do Deputado Odacir Zonta.
4) Ofício nº 99, de 19 de junho, do Deputado Virgílio Guimarães, Coordenador da Bancada de Minas Gerais.

- Expedientes encaminhando justificativas de falta às reuniões da Comissões:

- Justificativas deferidas:

1) Ofício nº 72, de 30 de maio, do Deputado João Leão, justificando sua ausência na mesma data.

2) Ofício nº 193, de 25 de junho, do gabinete do Senador Romeu Tuma, justificando sua ausência no período
de 24 a 26 de junho.

- Expedientes solicitando alteração na modalidade de aplicação:
1) Ofício nº 148, de 26 de junho, do Deputado José Múcio Monteiro.
2) Ofício nº 163, de 29 de junho, da Senadora Lúcia Vânia.
3) Ofício nº 181, de 20 de junho, do Senador Demóstenes Torres.
4) Ofício nº 244, de 02 de julho, do Senador Gilvam Borges.

I) CORRESPONDÊNCIA EXTERNA RECEBIDA:

1) Ofício nº 265, de 27 de junho, do Supremo Tribunal Federal, encaminhando sugestões de alteração ao
Substitutivo ao Projeto de Lei nº 02/2007-CN – PLDO/2008.

- Relatórios de Gestão Fiscal, referentes ao 1º quadrimestre de 2007, em observância ao disposto no art. 55 da
Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 125 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2007, encaminhados pelos
seguintes órgãos:

- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Walton Alencar Rodrigues:
- Avisos Seses de 27 de junho:

1) Aviso nº 923/2007 (Acórdão nº 1.269/2007): obras de adequação de trecho rodoviário – Divisa MG/SP – Divisa
MG/GO – na BR-050, no Estado de Minas Gerais.

2) Aviso nº 924/2007 (Acórdão nº 1.270/2007): obras de recuperação de trechos na BR-365, no Estado de Minas Gerais.

3) Aviso nº 926/2007 (Acórdão nº 1.271/2007): Construção de contornos ferroviários no Estado de Santa Catarina.
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4) Aviso nº 931/2007 (Acórdão nº 1273/2007): Construção da Barragem Rangel, em Redenção do Gurgéia, no Piauí.

5) Aviso nº 940/2007 (Acórdão nº 1.275/2007): Ações de atenção à saúde mental – Programa Atenção à Saúde de
Populações Estratégicas e em situações especiais de agravos.

6) Aviso nº 960/2007 (Acórdão nº 1.285/2007): representação para avaliar as causas e responsabilidades pela não
publicação do Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida no Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo,
referente ao 1º quadrimestre de 2007.

7) Aviso nº 968/2007 (Acórdão nº 1.255/2007): Construção do Aeroporto Regional Sul de Santa Catarina, localizado com
Jaguaruna/SC.

8) Aviso nº 984/2007 (Acórdão nº 1.267/2007): Construção do trecho rodoviário entroncamento AC-040, divisa AC/AM,
BR-317, no Estado do Acre.

9) Aviso nº 989/2007 (Acórdão nº 1272/2007): Construção de trecho rodoviário da BR-364, em Minas Gerais -
entroncamento BR-153 – Divisa MG/GO.

O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Com a palavra o Deputado Alex Canziani.
O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI - Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero tão-somente parabenizar V.Exa.

e o Deputado Regis de Oliveira. Com essa ação de agora economizamos no mínimo uns 20 minutos da nossa reunião.
Então, parabéns a todos.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Ordem do Dia.
Pauta nº 11, de 2007.
Foi pedida a inversão da pauta pelo Deputado Walter Pinheiro.
Peço silêncio aos que estão na galeria e ao Plenário também, a fim de que possamos discutir a matéria da

pauta, muito importante para todo o País.
Em votação o requerimento de inversão de pauta.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada a inversão.
O Relator está com a palavra para fazer a leitura do relatório.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Posso iniciar, Sr. Presidente?
Sras. e Srs. Deputados, o projeto em observância, disposto no art. 166, §1º, da Constituição, foi encaminhado à

CMO para exame de parecer. Coube-nos, por designação do Presidente desta Comissão, o ilustre Senador José
Maranhão, a honrosa tarefa de relatar a matéria.

Quero aqui de público agradecer ao Senador José Maranhão a confiança depositada em minha pessoa para
relatar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma das principais leis da República.

Quero dizer a V.Exas., Srs. Deputados e Srs. Senadores, que procuramos relatar a LDO numa divisão de
funções com todos os senhores. Aqui nós acolhemos sugestões, as emendas possíveis de todos os Parlamentares
desta Comissão.

Fiz aqui um voto bem sucinto e vou procurar lê-lo, trazendo um alerta ao País.
“A prosperidade de uma família, de uma empresa, de uma nação pode se ver naquilo que se constrói e naquilo

que se lega à posteridade. O desenvolvimento econômico e social de um país ganha expressão e reconhecimento nas
obras que são deixadas como testemunho e símbolo de seu tempo.

Parece-me que o nosso País, o Brasil, perdeu há muito tempo o impulso vital e não faz mais investimentos a
longo prazo. Até há pouco, não se construíam mais novas estradas, ferrovias, portos, centrais elétricas, barragens,
universidades e outras indispensáveis infra-estruturas.
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O espírito criativo e construtivo aparentemente ficou obscurecido pela divulgação de tristes episódios de
violência, de corrupção em todos os níveis, de ineficiência burocrática, de falta de assistência médica, de mau
funcionamento do ensino e de outros graves desserviços sociais.

Estou cansado, como brasileiro, de ouvir que no meu País as pessoas de bem têm medo de sair à noite com a
própria família, porque o mundo do crime é mais forte que a polícia e que o Estado.

Estou também cansado de ouvir que nosso Brasil está sempre em fase de transição, e vejo que não se
apresentam perspectivas mais concretas e ambiciosas de seu futuro.

Considero que o Brasil não é pobre, mas com certeza é um país empobrecido! Empobrecido de princípios,
moralidade e valores éticos.

Quando eu era mais jovem, no meu tempo de escola, percebia o Brasil como um país orgulhoso, responsável e
confiante no futuro. Os maiores exemplos do que estou dizendo foi o Governo deste grande brasileiro, Juscelino
Kubitschek, que construiu a nova Capital Federal, transferindo-a do Rio de Janeiro para o cerrado, rasgou o País de
estradas, e também o de Getúlio Vargas, grande Presidente, pioneiro de nossas conquistas, transformações sociais e
de infra-estrutura.

Nós precisamos retomar novamente os valores da solidariedade e da doação, dando profundidade ao nosso
trabalho. Seria maravilhoso acreditar que todo sacrifício do dia-a-dia não estaria voltado apenas ao atendimento de
necessidades imediatas, mas a um projeto mais amplo, do qual nossos filhos e netos poderão se beneficiar, preservar e
dar continuidade.

O PPI foi criado por proposta...”
Eu gostaria que os Srs. Parlamentares prestassem atenção, principalmente os Parlamentares desta Comissão.
“...desta Comissão e hoje é o carro-chefe dos investimentos na modernização e ampliação da infra-estrutura do

Governo Federal. Transformado e ampliado na forma do Programa de Aceleração do Crescimento — PAC, hoje é
executado em parceria com os Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como com a iniciativa privada, por meio das
Parcerias Público-Privadas — PPPs.

Tenho certeza de que esse novo programa, o PAC, representa oportunidade histórica... “
Sr. Presidente, peço às pessoas que estão lá atrás que façam silêncio. Todos os Parlamentares estão calados,

só o pessoal lá de trás que está falando.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Quero mais uma vez advertir os convidados especiais que

estão nas galerias da Comissão de que é preciso guardar silêncio. Se de agora por diante não houver a observação
desse dever de respeito às decisões da Comissão e de respeito ao orador, que é o Relator, vamos ser obrigados a
evacuar as galerias.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Quero até justificar. Quando vocês falam aí atrás, isso se transforma nume
eco aqui na frente e fica inaudível qualquer coisa até para os Parlamentares.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - O som reverbera.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - O som reverbera. Muito bem, Deputado Walter Pinheiro.
“Continuando, tenho certeza de que esse programa, o PAC, representa oportunidade histórica para despertar

novamente esse espírito de orgulho do País.
 O PAC é o caminho para superar a apatia, a inércia, o imobilismo do Estado e, sobretudo, fazer com que o

cidadão brasileiro se sinta partícipe, direta e indiretamente, das transformações, beneficiando o homem comum, o
cidadão desiludido e a mãe preocupada com um posto de trabalho para seus filhos e com sua própria colocação.

O PAC é uma ocasião também para convencer aquela parte do País que não crê mais no trabalho honesto, no
valor da família, nos princípios da ética dos que distinguiram e criaram este nosso País.

Queridos Parlamentares, acreditemos mais em nossas potencialidades e trabalhemos duros, com altivez,
honestidade, sabendo que só assim poderemos nos orgulhar de sermos chamados de brasileiros.

O espírito que norteou a elaboração desta LDO foi a seriedade e a honestidade. Contamos, principalmente,
com a competência da Consultoria Técnica desta Comissão Mista.”

Gostaria aqui, Sr. Presidente, de agradecer a todos os funcionários, diretores e a todos os companheiros desta
Comissão, na pessoa do Dr. Eugênio, do Dr. Ribamar e de todos os outros que fizeram parte da assessoria desta
Relatoria.

“Este relatório é uma contribuição desta Comissão ao Brasil.
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 Nosso País vai voltar a crescer ainda mais. Nosso povo vai ter novas esperanças e, com certeza, teremos um
futuro bem melhor.”

Quero agora passar diretamente para o voto. Esse relatório foi distribuído há 5 dias, então, é de conhecimento
de todos os senhores e de toda a sociedade.

“Voto do Relator.
Ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2008 foram apresentadas 2.356 emendas, sendo 990 ao

Anexo de Metas e Prioridades, e 1.366 ao texto do projeto de lei e demais Anexos.
Das emendas ao Anexo de Metas e Prioridades, propomos a aprovação parcial de 203, a rejeição de 778 e a

inadmissibilidade de 9 emendas.
Dentre as emendas ao texto da lei e demais Anexos, propomos a aprovação de 141, a aprovação parcial de

505, a rejeição de 716 e a prejudicialidade de 4 emendas.”
Alguns Srs. Parlamentares viraram para mim nos corredores da Casa e disseram: “Mas, Leão, você não acatou

a minha emenda”. Nós criamos um critério com o Colégio de Líderes para acatar as emendas parlamentares. O critério
se baseou no seguinte: em primeiro lugar, as emendas das Comissões da Casa; em segundo lugar, as emendas de
bancada; em terceiro lugar, as emendas dos coordenadores de bancada, como se de bancada fossem; em quarto lugar,
mais nenhuma.

Então, rejeitamos todas as emendas de Parlamentares e estamos aqui abertos para discutir, conversar e, se
possível, acatar algumas dessas emendas que foram rejeitadas. Estamos abertos para sentar, discutir e acatar, dentro
da proporcionalidade que cabe ao relatório.

Quero dizer aos senhores que se as emendas que recebemos fossem transformadas, o valor total seria de 1
trilhão e 386 bilhões de reais, quando tínhamos apenas 3 bilhões e pouco de reais para acatar. Realmente, fizemos
milagre no relatório. Mas estamos à inteira disposição dos companheiros e dos colegas para discutir e conversar.

“Por todas as razões e análises apresentadas neste relatório, votamos pela aprovação do projeto de lei de
diretrizes orçamentárias para 2008, na forma do Substitutivo que ora submetemos à elevada consideração dos ilustres
pares.

Sala da Comissão, em 26 de junho de 2007.”
Deputado Federal João Leão, à disposição de V.Exas.
Está pronta a leitura do nosso relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Em discussão o relatório.
Está inscrito para falar em primeiro lugar o Deputado Eduardo Gomes, que tem a palavra por 5 minutos

improrrogáveis.
 O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Eu só quero avisar aos Srs. Parlamentares que se abriu agora o prazo para

destaques e será encerrado com a finalização das discussões.
O SR. DEPUTADO EDUARDO GOMES - Sr. Presidente, solicito que recomponha o meu tempo, já que tivemos

a brilhante intervenção do Relator para explicar que está aberto o prazo para a apresentação dos destaques.
Ao cumprimentar o Relator, Deputado João Leão, informo aos colegas sobre a decisão da bancada do PSDB

de apresentar alguns destaques e aproveito para tecer alguns comentários sobre a composição do relatório. O primeiro
comentário é sobre a disposição de discussão das emendas individuais apresentadas ao relatório. É verdade que há o
conhecimento da Casa sobre o procedimento desta Comissão na discussão do aproveitamento dessas emendas pelos
coordenadores de bancada nos Estados. Isso ocorreu e chamou a atenção de diversos Parlamentares a sintonia e a
coincidência da apresentação das emendas não acatadas no parecer do Relator como emendas parcialmente acatadas.
Nada contra, Sr. Presidente, porque é um processo de construção de acordo, não fosse a coincidência esmagadora de
emendas aprovadas no texto de Parlamentares da base do Governo e na maioria dos casos não a coincidência, mas a
total ausência do aproveitamento de emendas de Parlamentares do bloco de Oposição. Então, essa uma curiosidade a
ser apontada sobre o relatório e que será fruto de debate na discussão dos destaques ao relatório.

Em segundo lugar, Sr. Relator, na composição e na construção desse acordo foi considerada a presença do
coordenador de bancada por Estado. Nós, que coordenamos o partido na CMO — eu na Câmara dos Deputados e o
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Senador Cícero Lucena no Senado —, não fomos consultados, como coordenadores de bancada nos destaques, sobre
as emendas e o procedimento de análise e aprovação do relatório.

Considero, Sr. Presidente, Sr. Relator, isto uma falha que pode e deverá comprometer a análise do relatório,
porque fica fora da discussão consolidada e acordada pelos pares desta Comissão a figura do coordenador de bancada,
que faz a orientação do partido na votação.

Então, é um ajuste que precisamos fazer, já que, na sua grande maioria, as emendas apresentadas e
defendidas pelos coordenadores de bancada não revelam a pretensão regional localizada ou de valor de determinada
ação do Governo, e sim o mérito de procedimento, como é o caso dos destaques de supressão do PSDB e o destaque
que levanta novamente a discussão tantas vezes defendida e prometida pelo Governo Federal de ajuste e parceria com
os Estados, no tocante a investimentos, como por exemplo, de segurança pública, o que já foi aqui divulgado várias
vezes por Parlamentares do Governo e da Oposição.

Mas essa é uma dificuldade recorrente, Sr. Presidente, tanto no debate sobre a ampliação dos recursos na
tabela — que é uma luta antiga aqui da Frente Parlamentar da Saúde, do Deputado Rafael Guerra —, como sobre a
divisão desses recursos com o Estado.

O que vemos é só debate: as reuniões que o Presidente Lula faz na Granja do Torto com os Governadores e a
atitude na análise da LDO e do Orçamento são totalmente contrárias ao objetivo, que é o de parceria e de divisão com
os Estados que compõem também o bolo da receita. Com isso, cada Orçamento fica mais enfraquecido diante da
divisão de recursos, os Estados e os municípios ficam prejudicados. E, com relação ao procedimento de acordo nesta
Comissão, são prejudicados com o não-cumprimento dos acordos.

Sr. Relator, gostaria de chamar atenção para esse detalhe. Nós ainda vamos fazer o encaminhamento da
votação buscando a aprovação, sim, do seu relatório, mas ressalvando os destaques, porque entendemos que parte
fundamental desse acordo primordial para sua aprovação deixou de ser construída quando os Líderes de partido não
foram consultados, em que pesem o respeito, a amizade, a sintonia e a certeza de um bom trabalho que V.Exa. realizou
no seu relatório.

Chamo atenção para esse importante detalhe.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Quero lembrar ao Deputado Eduardo Gomes — parece que

V.Exa. quer falar outra vez para fazer os destaques — que S.Exa. já utilizou o tempo para isso. Não há 2 tempos.
O SR. DEPUTADO EDUARDO GOMES - V.Exa. encaminhou a discussão. Está gravada a hora em que V.Exa.

me passou a palavra para discutir a matéria. Mas não tem problema, Sr. Presidente, vamos cumprir o Regimento
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Encerrei porque V.Exa. ultrapassou o tempo.
O SR. DEPUTADO EDUARDO GOMES - Posso atender V.Exa. e cumprir o Regimento Interno durante toda

esta sessão.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Com a palavra o Senador Francisco Dornelles.
O SR. SENADOR FRANCISCO DORNELLES - Sr. Presidente, meu caro amigo Senador José Maranhão,

quero cumprimentar o Relator, Deputado João Leão, pela competência com que elaborou a Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

V.Exa. conseguiu abordar todos os importantes temas que mereciam atenção especial, foi profundo no
momento de analisar responsabilidade fiscal, as metas de crescimento econômico, os investimentos em infra-estrutura,
o problema das exportações, a transparência nos gastos públicos, a presença do setor privado, a situação dos Estados
e municípios, a gestão da dívida pública e os problemas de contingenciamento.

V.Exa. apresentou uma LDO que, pela primeira vez, quase chega a estabelecer aquela meta de investimento,
que era aquele grande sonho que todos nós tínhamos na Câmara dos Deputados.

O Governo, ao apresentar sua meta de inflação, deveria ter sempre a sua meta de investimento, porque esse
investimento é que vai promover o crescimento econômico. A maneira como V.Exa. apresentou a LDO praticamente
estabelece essa meta de investimento, o que é extremamente importante para o futuro e para este ano em que o País
precisa crescer gerando emprego e renda.

Meus cumprimentos a V.Exa., Deputado João Leão.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Com a palavra o Deputado Eduardo Valverde.
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O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Cumprimento o Relator. Sou testemunha de que S.Exa. ouviu
todas as bancadas. A bancada de Rondônia se sente grata pela sensibilidade do Relator ao acolher as emendas.
Algumas delas são fundamentais para viabilizar o PAC no Estado, para tornar viável o gasoduto em Urucum/Porto
Velho, a recuperação da bacia hidrográfica, para que o complexo hidrelétrico do Rio Madeira tenha a sustentabilidade
ambiental. Talvez seja a maior do PAC da região amazônica, mas tem de ser feita com sustentabilidade. A bancada de
Rondônia apresentou uma emenda de metas no anexo que prevê ações na recuperação da bacia hidrográfica, de tal
forma que o impacto ambiental da construção no Madeira seria mitigado com a preservação da bacia hidrográfica do rio.
A sensibilidade do Relator também foi grande no tocante à reforma agrária, um importante instrumento de progresso e
de sustentabilidade...

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Lembro a todos que há um orador com a palavra. Vamos

respeitar o colega.
O SR. DEPUTADO EDUARDO VALVERDE - Na Amazônia, a ocupação territorial do solo tem de ser feita de

maneira correta. A agricultura familiar, camponesa, é a maneira mais compatível com a sustentabilidade ambiental e
social que se busca ter nessa Amazônia para onde deve se dirigir o principal olhar do povo brasileiro.

Outro aspecto interessante, apresentado pela bancada como emenda no Anexo IV, também acolhida pelo
Relator, é o aproveitamento do potencial pesqueiro, da piscicultura na região. A Secretaria Especial da Pesca é o
principal instrumento que o Presidente Lula tem usado para aproveitar, de maneira correta e sustentável, os recursos da
piscicultura, dentro de um programa articulado entre a Secretaria do Governo Federal e as entidades dos Governos
Estaduais, Municipais e a colônia de pescadores, a fim de garantir a condição de vida de milhares de pescadores
brasileiros. Esses itens de metas também foram acolhidos pelo Relator.

Por último, por estar em um país onde as relações de gênero devem ser construídas com igualdade, na
preocupação com a proteção da mulher contra a violência a bancada de Rondônia não economizou, considerando que
na região amazônica ainda é muito alto o índice de violência doméstica. Fazer valer a Lei Maria da Penha depende de
política pública afirmativa. E o Relator acolheu ainda uma sugestão da bancada de colocar em evidência esse programa
da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, da qual está à frente a Ministra Matilde, no sentido de permitir que
esse programa nacionalmente articulado tenha sua visibilidade.

De tal forma que cumprimento o Relator porque foi um processo difícil. Tivemos alguns momentos de
divergência. Creio que aquelas emendas, Sr. Relator, que não afetam as metas, que não têm impacto no tocante ao
financeiro orçamentário, como as emendas de programa, várias delas foram rejeitadas aqui. A meu ver, elas deveriam
merecer uma acolhida, a fim de aperfeiçoar o texto. Trata-se de um texto coerente com o momento que o Brasil vive
hoje no sentido de fortalecer a função do Estado de promotor do nosso desenvolvimento. Aquela fase neoliberal, em que
o Estado ficava refém do mercado, é superada pelo papel hoje apontado pelo Presidente Lula de construir um programa
de aceleração do crescimento, o que permitirá ao Estado, com responsabilidade social, se colocar à frente e apontar
para a sociedade, para o capital e para o empresariado os caminhos que deve seguir a economia brasileira, visando à
distribuição de renda, ao equilíbrio social, com o enfrentamento das diversas mazelas historicamente encaradas pelo
Estado nacional.

Por essa razão, sou favorável, por tudo aquilo que foi dito, ao texto apresentado, ressalvados os destaques que
serão apresentados posteriormente pela bancada de Rondônia e por mim pessoalmente, visando ao aperfeiçoamento
do texto.

Meus parabéns, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Com a palavra o Deputado Regis de Oliveira.
O SR. DEPUTADO REGIS DE OLIVEIRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, antes de mais nada,

cumprimento de forma fraterna e respeitosa o Deputado João Leão. S.Exa. fez um trabalho costurado, tecido em
conjunto com seus colegas. Confesso que fui buscar no texto, especialmente na parte de contingenciamento, algo que
pudesse criar problema ao nobre Deputado, mas não tive o prazer de discutir com S.Exa. a matéria nem tampouco
encontrei no texto nenhum vício que maculasse o seu trabalho. Portanto, cumprimento preliminarmente S.Exa.

Segundo, e dirijo-me especificamente ao nobre Relator, há um problema no que se refere aos Tribunais
Superiores...

Sr. Presidente, peço novamente silêncio à platéia.
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(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Peço silêncio a todos pela última vez, a fim de que os

trabalhos possam se desenvolver ao menos de forma audível. Se isso não acontecer, vou suspender a reunião e
evacuar as galerias.

O SR. DEPUTADO REGIS DE OLIVEIRA - Muito obrigado, Sr. Presidente.
Dirijo-me especificamente ao ilustre Relator, Deputado João Leão. Houve uma confusão — nobre Relator, peço

a atenção de V.Exa. por 2 minutos —, ou seja, um possível confronto de competência entre os Tribunais Superiores e o
Conselho Nacional de Justiça. Conversamos a respeito da questão, mas insisto em algumas alterações pontuais já
apresentadas por mim a V.Exa. e que dizem respeito ao parecer emitido pelo Conselho Nacional de Justiça em relação
às démarches, às providências que têm de ser tomadas acerca dos arts. 14, 61 e 85 e de uma possível solução para os
§§ 6º e 7º do art. 62, para que se possa evitar qualquer tipo de confronto entre os Tribunais. Com a apresentação dessa
proposta, suponho que possa haver sintonia entre eles, a fim de que todos trabalhem harmonicamente.

Nobre Relator, proponho também a V.Exa. que algumas emendas do meu partido apresentadas especialmente
em relação a Sergipe, São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro possam ser acolhidas como emendas de bancadas por
V.Exa., uma vez que há acordo da bancada nesse sentido. Isso está sendo protocolado neste momento. Então, que
V.Exa., refletindo sobre o assunto, possa acolher tais emendas como emendas de bancada. É esse o meu pleito.

Não posso terminar sem mais uma vez cumprimentar o Relator pela excelência de seu trabalho, que dignifica
os trabalhos da Comissão de Orçamento e do Congresso Nacional.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Com a palavra, pela ordem de inscrição, o Deputado Ricardo

Barros. S.Exa. dispõe de 5 minutos.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Nobre Relator, peço sua atenção para a questão dos Restos a

Pagar, na qual V.Exa. fez uma alteração. Estabelece o art. 108 a disciplina dos Restos a Pagar: “os não processados
terão vigência de um ano a partir da sua inscrição”.

Deputado João Leão, preciso da sua atenção, porque estou pedindo uma explicação, depois, V.Exa. dará o seu
parecer. V.Exa. fez uma restrição aos Restos a Pagar, no item 33.1 do resumo dos assuntos: “os não processados terão
vigência de um ano a partir da sua inscrição, salvo se vierem a ser liquidados nesse período”. Em seguida, V.Exa. diz
que os não processados, cujos contratos, convênios e instrumentos congêneres não venham a ser celebrados até 90
dias após o encerramento do exercício, devem ser imediatamente cancelados.

Não há, portanto, um ano, porque, se em 90 dias não se fizer o convênio, ele será cancelado. Então, no que se
refere a essa vigência de 1 ano do não-processado, não entendi como essas 2 regras convivem. Peço a atenção de
V.Exa. para isso.

Quero agradecer ao Sr. Relator o atendimento da emenda que apresentei e que propõe uma facilitação para o
empenho e a assinatura de convênio sem a exigência do CAUC. A exigência do CAUC, portanto, fica só para o
pagamento, porque são muitos os municípios que, ao final do ano, regularizam a sua situação, mas o Ministério não tem
estrutura física para processar essa regularidade e dar a liberação aos municípios. Então, o Prefeito vai lá, acerta a sua
previdência municipal, só que a estrutura da Secretaria de Previdência Complementar não consegue processar aquilo e
liberar o município para o empenho. Portanto, S.Exa. está de parabéns no atendimento dessa emenda.

Eu, como coordenador da bancada do Paraná, estou fazendo os destaques de todas as emendas dos nossos
Parlamentares e peço, na condição de coordenador do Partido Progressista, que o Relator dê atenção especial,
portanto, a todos esses destaques que estão sendo apresentados, em nome, evidentemente, dos nossos colegas de
bancada.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Com a palavra o Deputado Paulo Rubem Santiago.
O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, prezado Relator,

Deputado João Leão, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o Relator pela apresentação da proposta da qual
vamos fazer a leitura e iniciar a discussão. Mas eu gostaria de recuperar o esforço que fizemos, Sr. Presidente,
sobretudo pelo empenho do Deputado Ricardo Barros, que foi o Relator da proposição aprovada para a Resolução nº
01. No art. 84 do Capítulo VI da tramitação do projeto de lei das diretrizes orçamentárias, a Resolução sinalizava pela
realização de audiências públicas. Na proposta de tramitação prevista na Resolução nº 1, reservou-se para a LDO o
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menor prazo, em um país de dimensões continentais e que vem acumulando uma larga experiência de participação. E
não me refiro apenas àquela participação conhecida, dos movimentos sociais, mas das entidades da iniciativa privada, a
CNI, a Confederação Nacional do Comércio, os setores terciários, a Organização das Cooperativas do Brasil, todas as
entidades que têm participação direta na vida econômica, na vida social, na vida do povo brasileiro.

Infelizmente, não foi possível, já nesta primeira sessão legislativa sob a égide da Resolução nº 1, realizarmos
as audiências públicas. Posição preliminar apresentada pelo Relator em relação ao fruto do esforço feito por inúmeros
Deputados e Deputadas, Senadores e Senadoras desta Comissão, no sentido de acolhermos sugestões dos diferentes
segmentos sociais, parece indicar que S.Exa. rejeita a imensa maioria das propostas individuais, com o que estaríamos
contrariando esse espírito inscrito no art. 84, proposto pela Resolução nº 1.

Vou citar aqui alguns exemplos, Sr. Presidente. Algumas emendas encaminhadas por Deputados e Deputadas,
por Senadores e Senadoras não têm qualquer referência a impacto orçamentário e financeiro. Elas não tratam da
ampliação do número de pessoas a serem atendidas ou de unidades a serem executadas.

Diversas emendas tratam do aperfeiçoamento do relatório; da avaliação dos programas setoriais, como, por
exemplo, programas que atendam a população feminina vítima da violência; da precariedade dos serviços de saúde
materno-infantil.

Todos os jornais do País revelaram, na última semana, números estarrecedores quanto à morte de mulheres
brasileiras vítimas de câncer de mama. E os programas de saúde destinados às mulheres são muito falhos no tocante a
esse atendimento.

É preciso, portanto, que algumas dessas emendas — é o apelo que faço ao eminente Relator, Deputado João
Leão — que não têm impacto orçamentário e financeiro, que não acrescem metas numéricas, quantitativas, sejam
objeto de reavaliação por parte do Relator.

Há também propostas de emendas visando aperfeiçoar o acesso da sociedade brasileira — empresas,
cooperativas, sindicatos, movimentos sociais — ao acompanhamento da execução orçamentária. Todos aqui temos
conhecimento de que muitas das decisões inseridas na matéria orçamentária têm sido objeto de protelação até o fim do
exercício. Alguns programas encerram o ano fiscal com execução inferior a 50%.

Vamos apresentar alguns destaques, Deputado João Leão, especialmente quanto às emendas que não alteram
o quantitativo de programas, ou seja, número de pessoas ou de unidades, e que, evidentemente, não representam
incremento de despesas na lei orçamentária para o exercício de 2008.

Deputado João Leão, fomos porta-vozes do Fórum Brasil de Orçamento, do CFEMEA, de entidades que
trabalham com crianças e adolescentes e de entidades que se têm especializado no acompanhamento de programas e
da execução orçamentária.

Nobre Relator, essas emendas não representam, repito, impacto orçamentário e financeiro. Elas visam
aperfeiçoar o acesso das instituições da sociedade ao acompanhamento de programas por meio eletrônico. O Portal da
Transparência, iniciativa de Governadores de Estado, é hoje uma realidade.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Alerto o orador de que já excedeu em 1 minuto o seu tempo.
O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO - Sr. Presidente, entenda esse 1 minuto como crédito

suplementar ao tempo de que dispunha, já que apresentei diversas emendas.
Encerro com o apelo ao Relator no sentido de que reconsidere sua posição. Que as emendas oriundas de

propostas de instituições da sociedade e que não representam impacto orçamentário e financeiro sejam reavaliadas, a
fim de serem acolhidos os destaques, para podermos incluí-las no relatório da LDO.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Com a palavra o Deputado Narcio Rodrigues.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, nobre colega Relator,

Deputado João Leão, chamo a atenção para 2 destaques por nós apresentados. Solicito a V.Exa, Deputado João Leão,
que analise com carinho nosso pleito, que não é apenas de Minas Gerais. Refiro-me à inclusão na peça final da LDO,
por meio de destaque ou errata, de trecho da BR-364, que vai da BR-153 à BR-365, em Minas Gerais. Trata-se do
Destaque nº 005.

Sr. Relator, essa rodovia liga São Paulo a Rondônia, passando por Cuiabá. De Rondônia, segue para o Acre e
chega ao território do Peru. Portanto, é uma rodovia de interesse internacional, de interesse binacional, e o único trecho
não asfaltado...

Gostaria de solicitar ao Presidente que garanta a possibilidade de falarmos. O barulho está insuportável.
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(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Lembro os colegas de que há um orador com a palavra.

Vamos respeitar o nosso colega. O barulho agora não vem mais do fundo da sala, mas daqui da frente.
O SR. DEPUTADO NARCIO RODRIGUES - Muito obrigado, Sr. Presidente.
Quero dizer ao Sr. Relator que essa é uma estrada de integração nacional, porque liga a Região Sudeste às

Regiões Centro-Oeste e Norte do País, e o único trecho não asfaltado da BR-364, de São Paulo a Cuiabá, é exatamente
esse trecho cuja conclusão estamos defendendo.

Essa rodovia teve asfaltados 46 quilômetros, nos últimos 10 anos. Faltam ainda 140 quilômetros para que todo
o trecho seja complementado. Efetivada essa rodovia, ela vai encurtar a distância entre São Paulo e Cuiabá em 80
quilômetros. Portanto, ela dá ganho extraordinário também para facilitar o escoamento da produção e a integração da
Região Sudeste com a Região Norte, passando por todo o Centro-Oeste brasileiro. É uma rodovia que tem papel
fundamental na integração do pontal do Triângulo.

Sr. Relator, neste ano, nós da bancada de Minas Gerais patrocinamos emenda que até hoje não foi liberada, no
valor de 81 milhões de reais, para que as obras dessa rodovia fossem retomadas. Desejamos então, com a sua
sensibilidade, converter a sua retomada em obra irreversível e fundamental para complementar a malha viária nacional.

Quero destacar também que o Relator da lei que criou a rede nacional de rodovias, a malha viária federal,
coloca essa como uma rodovia prioritária entre aquelas que foram traçadas para a integração nacional.

Conto, portanto, com a sensibilidade de V.Exa., Sr. Relator. Já tive oportunidade de pessoalmente mostrar a
V.Exa. esse trecho, mas quero entregar-lhe o detalhamento técnico da BR-364.

Peço também a atenção e a sensibilidade de V.Exa. para proposição apresentada pelo Senador Renato
Casagrande, uma emenda que diz respeito à adequação na área de ciência e tecnologia.

Nós temos hoje uma situação que gera irregularidade na aplicação da funcional programática destinada à
implantação de centros vocacionais tecnológicos, arranjos produtivos e inclusão digital, e o Senador Renato Casagrande
apresentou, com o respaldo do Deputado Beto Albuquerque e do Deputado Walter Pinheiro — que também conhecem o
problema e estão tendo a oportunidade de mostrar a V.Exa. —, correção absolutamente necessária à regularização da
aplicação de recursos que várias bancadas destinaram aos seus Estados e vários Parlamentares também
individualmente apresentaram.

Tenho certeza de que vamos poder contar com V.Exa. nesses 2 pleitos. Quero cumprimenta-lo especialmente
pela qualidade do relatório que produz, o que não é novidade, em se tratando de V.Exa., que atua há muito tempo nesta
Comissão e que tem dado seguidas demonstrações de conhecimento da matéria orçamentária e de sensibilidade para
com os problemas do País.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Com a palavra o Deputado Beto Albuquerque.
O SR. DEPUTADO BETO ALBUQUERQUE - Sr. Presidente, caro Relator, Deputado João Leão, quero abordar

assunto, em nome do Governo, de interesse do Ministério de Ciência e Tecnologia. Apresento essa fala, já secundada
pelo eminente Deputado Narcio Rodrigues, como sugestão de emenda ao Relator, já que se trata de assunto cuja
exigência de alteração de texto na LDO surgiu posteriormente à conclusão do prazo de apresentação de emendas.

Os Deputados Eduardo Sciarra, Walter Pinheiro e outros subscreveram essa emenda de sugestão ao Relator.
Fato é que, quando os Srs. Deputados fazem emendas parlamentares na área de inclusão digital, todos apresentam
projeto ou na área de implantação de centro vocacional tecnológico, ou de arranjo produtivo, ou de inclusão digital. A
Controladoria-Geral da União, nobre Relator, entendeu que se deve mudar a definição da ação, para que possamos
executar essas emendas. Portanto, se nós não adequarmos apenas a nomenclatura da ação, no orçamento do
Ministério, não teremos como executar emendas parlamentares de arranjos produtivos, de centros tecnológicos, de
núcleos de inclusão digital.

Essa sugestão que faço, subscrita por um conjunto grande de Deputados, é uma sugestão de emenda a
V.Exa., para que apenas ajuste o texto da ação, para que nós com isso possamos executar o orçamento em curso, o de
2007, e também o próximo, o de 2008, no que diz respeito a inclusão digital e centros tecnológicos. Do contrário, nobre
Relator, Sras. e Srs. Deputados, infelizmente, ficaremos impedidos de executar um orçamento que os Srs.
Parlamentares desejaram aprovar. Estamos apelando para V.Exa. porque essa é uma solicitação da Controladoria-Geral
da União — CGU, no sentido de que devemos adequar o texto.
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Eu vou encaminhar a V.Exa. a proposta. Isso não altera em absoluto nenhum tipo de recurso. Trata-se apenas
da adequação da Ação nº 0862, que passa a comportar projetos de centros tecnológicos, arranjos produtivos locais e
inclusão digital. É a sugestão que quero passar a V.Exa.

Permita-me abusar 1 minuto mais da sua paciência, primeiramente, para elogiar seu trabalho. De fato, é
impossível um Relator acatar um sem-número de emendas individuais, nobre Presidente. É impossível acomodar dentro
de uma lei de diretrizes orçamentárias todas as nossas ansiedades, necessidades e expectativas. Aliás, governar é
administrar as possibilidades, e não os desejos. E relatar a LDO e o Orçamento não é outra coisa senão administrar as
possibilidades.

Entretanto, quero apenas, na hora oportuna, fazer um apelo a V.Exa. Ontem instalamos nesta Casa a Frente
Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro. O Brasil vive uma epidemia que mata 100 pessoas todos os dias no
trânsito. Não há guerra no mundo que mate 35 mil pessoas ao ano, como mata o trânsito no Brasil. Eu apenas estou
sugerindo a possibilidade de ampliarmos as metas para comprarmos bafômetros e fiscalizarmos o uso do álcool por
aqueles que estão na direção de um veículo, para pouparmos vidas. Não adianta combater o álcool se não temos como
fiscalizar, se a polícia, se o agente não tem como fiscalizar. Então, em tempo oportuno, lembrarei V.Exa. dessa emenda
em que trato desse tema.

Acho que a seguir poderíamos esgotar o debate dos encaminhamentos e votar o relatório, ressalvados os
destaques, porque assim já cumpriríamos etapa extremamente importante a seguir.

Meus cumprimentos pelo trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Antes de anunciar o próximo orador, concedo a palavra à

Deputada Rose de Freitas, que quer fazer uma comunicação.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, queria fazer uma sugestão. V.Exa. sabe que todos

aqui estamos dispostos ao trabalho. Queria apenas sugerir que votemos o relatório, ressalvados os destaques, porque
há uma fila imensa de destaques. Todos terão que defender os seus destaques, e poderíamos transferir a discussão
dos destaques para amanhã. Votaríamos o relatório, ressalvados os destaques, e o senhor convocaria uma reunião
para amanhã, a fim de que pudéssemos tratar dos destaques. Queria que V.Exa. submetesse a proposta ao Plenário,
por favor. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - A Mesa acolhe a sugestão da Deputada Rose de Freitas e a
submete à apreciação do Plenário.

Os Srs. Deputados que concordam com a proposta permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. SENADOR FRANCISCO DORNELLES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Estamos em processo de votação. Não há pedido de palavra

pela ordem agora. Concederei a palavra a V.Exa. após a votação.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, um momento.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Está em votação na Câmara dos Deputados.
Os Parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
No Senado.
Os Srs. Senadores que concordam com a proposta permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Em virtude da aprovação da sugestão da Deputada Rose de Freitas, vamos submeter à apreciação dos

presentes o relatório, ressalvados os destaques.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, queria dizer a V.Exa. que, uma vez encerrada a

discussão, indo já para a votação do projeto, vamos encerrar o prazo também dos destaques. Ainda estou procedendo à
formulação de destaques. Gostaria que fosse prorrogada um pouco mais a discussão para que eu tivesse prazo para
apresentação de destaques. Não sendo assim, queria que V.Exa. estipulasse pelo menos mais 1 hora para que se
apresentem os destaques. Aí estaria resolvido o meu questionamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Acato a sugestão de V.Exa. e desconsidero a decisão
anterior. Sugiro aos presentes outra forma de votarmos esse relatório, porque o Presidente da Câmara nos cedeu prazo
até as 16h, que já expirou. Então, se formos admitir — e temos que admitir regimentalmente todas as inscrições aqui —,
não vamos votar o relatório hoje.

Consulto os inscritos sobre se abrem mão de suas inscrições para votarmos o relatório e os destaques.
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(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. DEPUTADO HUMBERTO SOUTO - Seria o caso, Sr. Presidente, de V.Exa. dar um prazo de meia hora,

mesmo que encerre a discussão, para se apresentarem os destaques.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Meia hora ou enquanto tiver a fila lá, Sr. Presidente. A fila está

grande. Em meia hora não dá para atender, é muito pouco.
O SR. DEPUTADO EDUARDO GOMES - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Quero fazer outra consulta. Peço que a secretaria me informe

se, com o volume de destaques que está aí, com 1 hora de reunião conseguiríamos receber todos os destaques.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Nós ainda estamos produzindo alguns destaques, Sr. Presidente.

Temos que ter pelo menos 1 hora e meia, 2 horas.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, V.Exa. poderia votar a matéria, permitir que os

Deputados falem e abrir prazo até as 19 horas para recepcionar os destaques. Portanto, fixaria como prazo o fim da
sessão plenária da Câmara.

O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - E a gente vai discutindo.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Se pudesse fazer isso...
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Isso não é possível. Temos que cumprir o prazo de

apresentação de destaques e só iniciar a votação do relatório após recebermos o último destaque.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, poderia fazer uma sugestão?
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Consulto os presidentes sobre se no prazo de 1 hora

conseguiremos apresentar todos os nossos destaques.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, estamos discutindo a possibilidade de realizarmos a

votação antes que se inicie a Ordem do Dia. Quando tentei manifestar-me, V.Exa. encerrou a discussão e submeteu o
assunto à votação. Estou inscrito e gostaria de me manifestar. Não tenho problema de estar aqui à noite para votar o
relatório ou na hora que for marcada a reunião. O que não gostaria é de não poder manifestar-me, em função dos
argumentos que pretendo aduzir. Isso sem querer fazer obstrução, simplesmente porque estamos num processo. Não
temos culpa do que está acontecendo. Desejo, sim, a manifestação livre de todos os Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Tenho a impressão de que começa a surgir uma luz, após a
sugestão do Deputado Eduardo Sciarra.

Suspenderíamos agora a reunião, ou continuaríamos com ela até a hora em que se iniciasse a votação nos
Plenários da Casa, e retomaríamos a reunião após as sessões deliberativas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal.

O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem, nos termos do
Regimento Interno da Casa.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, V.Exa. vai seguir a relação de inscritos?
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Tem a palavra o Sr. Deputado Zé Gerardo.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, gostaria de saber do Relator, considerando que minhas

emendas não constam do relatório, se poderei apresentar destaques. Preocupo-me com o fato de, na fase final da
análise do relatório, eu não poder apresentar destaques e isso prejudicar o meu Estado, o Ceará.

Eu e 2 assessores do PMDB já procuramos no relatório as emendas, para saber se foram ou não aprovadas. A
não-aprovação dessas emendas será um prejuízo grande para mim e para o meu Estado.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Sr. Deputado Zé Gerardo, peço a V.Exa. que se dirija ao
Relator, para que S.Exa. preste as devidas informações e esclareça a posição que interessa a V.Exa.

Tem a palavra o Sr. Deputado Cláudio Cajado.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - A questão que formulo é se V.Exa. dará continuidade ao processo de

discussão da LDO, seguindo a lista de inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Se continuarmos com a lista de inscritos e quebrarmos o

acordo já feito, não terminaremos a apreciação desta matéria.
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O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Desculpe-me, Sr. Presidente, mas V.Exa. propôs que fosse
encerrada a discussão, para que procedêssemos à votação. O Sr. Deputado Eduardo Sciarra, que coordena o
Democratas na Comissão, sugeriu que nós, no início da Ordem do Dia na Câmara dos Deputados, suspendêssemos a
reunião e retornássemos depois de concluída a Ordem do Dia, para retomarmos o processo de discussão e de votação.
Se os Parlamentares que estiverem inscritos abrirem mão, tudo bem, mas eu, por exemplo, sou o próximo inscrito e
quero falar. Não abro mão da minha inscrição. O Deputado Eduardo Sciarra disse-me que também não abrirá mão de
sua inscrição.

Então, a sugestão do Deputado Eduardo Sciarra a que V.Exa. aquiesceu era a de suspendermos os trabalhos
quando se iniciasse a Ordem do Dia na Câmara dos Deputados e de retomarmos o trabalho nesta Comissão após o
término da Ordem do Dia, ainda hoje.

Ora, já ficamos diversas vezes na Casa até depois da meia-noite para discutir e votar relatórios, tanto da LDO
quanto da LOA. Este não seria um caso excepcional. Isso é comum. Até porque desejamos na próxima semana concluir
a votação da LDO. Então, a questão de ordem que formulo a V.Exa. é se V.Exa. vai seguir a ordem dos inscritos,
porque sou o próximo a falar. Quem desejar abrir mão que abra, para acelerar o processo e podermos votar. A Oposição
pode pelo menos falar. O Governo que sabe o que deveria estar votando.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - O que V.Exa. está defendendo é que, reabertos os trabalhos,
prevaleça a inscrição que já existe aqui. Quanto a isso não há problema.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Deputado Walter Pinheiro com a palavra.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, eu queria insistir com V.Exa. e fazer uma sugestão

ao Plenário, até porque asseguraria as emendas e até as intervenções. O problema é a Ordem do Dia. A minha
proposta era de que pudéssemos, na linha da proposta feita pela Deputada Rose de Freitas, apreciar o relatório,
ressalvados os destaques, ou seja, entrarmos em processo de votação, continuar com a lista de inscritos, fixando prazo
para os emendamentos, para os destaques, até o fim da sessão da Câmara dos Deputados, ou até as 19h. Portanto, o
acordo que podemos fazer é o de votamos o relatório, ressalvados os destaques, continuar ouvindo as inscritos e
permitir que a Secretaria da Comissão receba os destaques até o horário das 19h ou até o encerramento da sessão da
Câmara dos Deputados.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. DEPUTADO AFONSO HAMM - Sr. Presidente, conceda a palavra para quem está inscrito. Já perdemos

meia hora nessa discussão.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, acho que há aquiescência do Plenário com a

proposta que fiz a V.Exa. Vários Deputados manifestaram apoiamento a essa proposta, no sentido de votarmos a
matéria, ressalvados os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Eu peço aos oradores que explicitem suas sugestões, sua
questão de ordem.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Mas, Sr. Presidente, eu já fiz a proposta, falta só ser apreciada pelo
Plenário, se V.Exa. assim aquiescer.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Já há um orador para falar antes de V.Exa. Quero chamar a

atenção dos colegas para o fato de que já há um orador com a palavra.
O SR. DEPUTADO AFONSO HAMM - Sr. Presidente acho que já se deliberou aqui sobre o assunto. Passe de

imediato a palavra a quem está inscrito, com isso o tempo vai correndo, e os Parlamentares podem dar entrada nas
emendas. Eu sou o terceiro inscrito. Acho que já faz meia hora que discutimos isso aqui. Garanta a palavra a quem está
inscrito.

O SR. SENADOR JAYME CAMPOS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Jayme Campos.
O SR. SENADOR JAYME CAMPOS - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados Federais, Sras. e

Srs. Senadores, antes de mais nada, quero cumprimentar o Relator, Deputado João Leão, que certamente procurou, na
medida do possível, atender todas as emendas encaminhadas por esta Comissão. Entretanto, imagino que isso não foi
possível.
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Senador José Maranhão, peça, por favor, que os presentes tenham um pouco de paciência, porque senão fica
muito difícil falar. Não há como se expressar aqui. Há muito falatório, muitas pessoas conversando fiado lá no fundo.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Há um orador com a palavra.
O SR. SENADOR JAYME CAMPOS - Sr. Relator, mesmo V.Exa. não tendo acatado as minhas 4 emendas,

quero louvar sua atitude. Imagino que V.Exa. gostaria de ter atendido todos nós Parlamentares. Entretanto, faço apelo à
bancada do Democratas, particularmente aos Deputados Cláudio Cajado e Eduardo Sciarra, no sentido de iniciarmos a
votação.

O Relator, Deputado João Leão, já nos assegurou que conversará com a bancada do Democratas sobre os
destaques. Imagino que o ilustre Relator cumprirá seu compromisso, conforme a conversa que tivemos há menos de 5
minutos nesta Comissão.

Deputado João Leão, estou fazendo um compromisso, em nome de V.Exa., com os Parlamentares da Câmara
dos Deputados que representam a bancada do Democratas nesta Comissão. Com a permissão de V.Exa., vamos nos
reunir com V.Exa. para que naturalmente nossos destaques sejam também atendidos pela relatoria.

Espero que os democratas também sejam contemplados com suas emendas, até porque isso permitirá que os
Parlamentares possam apresentar seus destaques. Isso será de fundamental importância.

A emenda que eu, particularmente, estou propondo visa permitir que o Poder Executivo atenda os Estados e,
sobretudo, os municípios brasileiros. Vale lembrar que o meu Estado tem dimensão continental, com 904 mil quilômetros
quadrados. Lá há problemas gravíssimos relativamente ao escoamento da produção. Lamentavelmente, V.Exa. sabe
que as prefeituras, praticamente todas, estão quebradas, falidas. Por isso, precisamos tentar conseguir recursos do
Orçamento da União para comprar equipamentos para escoar a produção agrícola, algo que certamente a maioria dos
municípios não tem condições de fazer.

Concluo minha fala na certeza absoluta de que, conforme combinamos, V.Exa. se reunirá com a bancada do
Democratas, tanto do Senado Federal quanto da Câmara dos Deputados, para atender os nossos destaques.

Parabéns, Senador José Maranhão e Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. SENADOR FRANCISCO DORNELLES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Tem a palavra o Sr. Senador Francisco Dornelles.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, eu sou o próximo inscrito.
O SR. SENADOR FRANCISCO DORNELLES - Sr. Presidente, V.Exa. poderá fazê-lo, ressalvados os

destaques. E quando se diz ressalvados os destaques, V.Exa. pode dizer: ressalvados os destaques apresentados na
próxima hora.

Apelo para V.Exa. que submeta à votação a proposta apresentada pelo Deputado João Leão, a fim de que
possamos votá-la, ressalvados os destaques apresentados na próxima hora.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Queria esclarecer ao Senador Francisco Dornelles, pelo
respeito e atenção que merece, que não poderemos votar o relatório sem encerrar o prazo para apresentação de
destaques. Temos de esgotar a apresentação de destaques.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Apelo para os presentes que apresentem seus destaques.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Eu até já consultei o Plenário sobre isso. A grande maioria

concordou, mas houve vozes divergentes. Assim, pergunto a todos se concordam com a concessão de prazo até 19
horas para apresentação dos destaques. Todos concordam? (Pausa.)

Então, os destaques serão admitidos pela Mesa, visto que são regimentais, até 19 horas. Encerrado este prazo,
vamos iniciar o processo de votação do relatório.

Tem a palavra o Sr. Deputado Walter Pinheiro.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, siga a lista de inscrição.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Não se trata de inscrição.
Sr.  Presidente, sei que o problema é a Ordem do Dia se iniciar e nós não votarmos essa matéria. Pretendo

deixar com a Mesa uma errata, que tem a ver com o art. 3º, que trata do superávit. Portanto, gostaria de fazer uma
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alteração de texto que contempla o superávit, o Judiciário, o Ministério Público, os arts. 14, 22, 24, 25, 61, 62, 74, 85,
110, 114, 125, incluindo os parágrafos e as seções.

Quero apresentar isso à Mesa e insistir com V.Exa. para votarmos essa matéria por acordo e abrir prazo a fim
de que os Deputados apresentem seus destaques.

Temo que, com esse encaminhamento de V.Exa, a Ordem do Dia já se tenha iniciado.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Não, o Presidente está querendo votar a matéria às 19 horas.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO SOUTO - Não!
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Ele acabou de propor isso, Deputado Humberto Souto.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO SOUTO - Não, Deputado Walter Pinheiro, o Presidente quer votar agora.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Queria entregar a V.Exa. estas erratas.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, quero apenas saber se vai ser mantida a lista de

inscrições.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Há um orador com a palavra.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Existe uma lista de inscrição, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, tenho uma questão de ordem.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Há uma lista de inscrição. Gostaria apenas que V.Exa.

esclarecesse em que momento ela será retomada, para que os inscritos possam se manifestar sobre o Orçamento.
A lista de inscrição que está com V.Exa., para discussão do relatório, será mantida, Sr. Presidente?
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Tem V.Exa. a palavra, para uma questão de ordem.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, o art. 171 do Regimento Interno é claro:

“Art. 171. Os Deputados que desejarem discutir proposição incluída na
Ordem do Dia devem inscrever-se previamente na Mesa, antes do início da
discussão.”

 Eu me inscrevi, estou aqui há 20 minutos pedindo a palavra, já falaram dezenas de Parlamentares, e V.Exa.
não está seguindo a ordem de inscrições. A questão de ordem tem prevalência sobre a inscrição, mas já ultrapassamos
esse momento, porque...

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Deputado Claudio Cajado, os Parlamentares que estão
falando fora da lista de inscrições estão formulando questão de ordem. Eles têm preferência.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Muitos não estão formulando questão de ordem. Foi apresentada,
inclusive, uma solicitação de errata, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - A lista de inscrição, Sr. Presidente, será retomada em que
momento?

O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Sr. Presidente, queria um esclarecimento.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - V.Exa. vai seguir a lista, Sr. Presidente?
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, V.Exa. vai seguir a ordem de inscrições?
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Sr. Presidente, queria um esclarecimento da Mesa.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, eu sou o próximo inscrito. Eu posso discutir a

matéria?
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Sr. Presidente, eu quero um esclarecimento da Mesa.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, Senador Maranhão...
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Sr. Presidente, eu quero um esclarecimento de V.Exa.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, eu posso discutir a matéria?
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Eu tenho uma dúvida e quero um esclarecimento de V.Exa., Sr.

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - V.Exa. está pedindo a palavra para uma questão de ordem?
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Para um esclarecimento da Mesa.
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O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Pois não.
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Sr. Presidente, no último encaminhamento, V.Exa. disse que abriria

prazo até as 19 horas para que pudéssemos apresentar as emendas.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Deputado, não estou abrindo prazo. Ele já existe.
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Isso. E que não poderia votar...
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - A Mesa está acolhendo um prazo do Plenário, no sentido de

agilizar a apresentação dos destaques, para, após o encerramento desse tempo, votar o relatório, ressalvados os
destaques.

O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Isso.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - É essa a questão.
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Foi o que entendi. Mas há vários companheiros aqui que não

entenderam desse forma. Entenderam que será votado agora o relatório, ressalvados os destaques.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Não existe isso no Regimento.
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Então é isso. Eles entenderam errado.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - O relatório não pode ser votado antes da apresentação dos

destaques.
O SR. DEPUTADO DEVANIR RIBEIRO - Da minha parte está esclarecido, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, eu peço a V.Exa. que siga a ordem de inscrições e

me assegure a palavra como o próximo inscrito para discutir o relatório.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - V.Exa. está pedindo a palavra para uma questão de ordem?
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Para uma questão de ordem, a fim que V.Exa. siga a ordem de

inscrições e me conceda a palavra para discutir o relatório.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Com a palavra o Deputado Claudio Cajado, para discutir o

parecer.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, queria primeiro ressaltar a participação democrática

que o Deputado João Leão, Relator da LDO para o exercício de 2008, teve não apenas ao atender, como é do seu
perfil, os demais partidos que integram esta Casa e esta Comissão, como também a sociedade organizada e os diversos
segmentos e instituições representados pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

 Contudo, Sr. Presidente, tenho algumas observações a fazer. Por exemplo, no que se refere a Restos a Pagar,
acho que S.Exa. adotou postura apropriada, ao tentar limitar o Restos a Pagar para 1 ano após o exercício.

No entanto, no momento em que, a partir de 2008, o montante de Restos a Pagar de 2006 para trás forem
cancelados, pode-se criar tremenda confusão na execução orçamentária do exercício de 2008.

Ora, a LDO dá as diretrizes para a lei orçamentária que deverá ser enviada a esta Casa, neste ano, para
vigorar no próximo ano, 2008. Se este exercício de 2007 não puder ser executado na sua inteireza e tiver que ser
transferido como Restos a Pagar em 2008, e o Orçamento de 2008 não contemplar o superávit previsto como nesse
exercício está, e o aumento dos investimentos do PAC e do PPI, como consta do parecer, nós vamos ter uma
impossibilidade para executar o Orçamento de 2008, por conta dos Restos a Pagar de 2007.

Não sei se fui claro. Vou reiterar a minha observação. O parecer apresentado pelo Deputado João Leão faz
com que os Restos a Pagar tenham o prazo de 1 ano, a partir do seu não-cumprimento no exercício financeiro.

Ao iniciarmos o ano de 2008, se houver Restos a Pagar de 2007 que sejam consideráveis, até porque temos
Restos a Pagar de 2006 e de 2005, das duas uma: ou o Orçamento de 2008 estará comprometido com Restos a Pagar
de 2007, condensados com os de 2005 e de 2006, ou não haverá sequer recurso para executarmos o Orçamento de
2008 e os Restos a Pagar, ou pelo menos parte dele.

Levanto essa questão porque acho uma postura condizente com a Lei de Responsabilidade Fiscal limitar os
Restos a Pagar, mas fazê-lo de forma abrupta, com prazo limitado já para o próximo ano, poderá causar enorme
desorganização nas contas do Governo e cancelamentos que podem vir a prejudicar investimentos importantes em
Estados da Federação e em municípios brasileiros. Então, chamo a atenção do Relator para esse ponto.

Não consegui também entender como se pretende atingir o superávit primário de 3,75% do PIB com o aumento
dos investimentos do PPI, objeto do PAC.
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Se o Governo Federal não sinaliza com a redução do custeio e se estamos votando na LDO o aumento dos
investimentos para o Programa Piloto de Investimento, oriundo do Programa de Aceleração do Crescimento — sem
redução de custeio, repito — não haverá recursos, Sr. Presidente, porque a meta fiscal não será atingida. Estamos
autorizando aqui a redução da meta fiscal estabelecida para 3,75%, para alocarmos recursos no PPI, sem a garantia de
que haverá, como se pretende, arrecadação que não permita haver déficit nominal.

Com os juros praticados no País, juros extorsivos e absolutamente absurdos, não temos garantias de que os
recursos efetivamente existirão e alavancarão o Programa de Aceleração do Crescimento, a bandeira do segundo
mandato do Governo Lula. Então, chamo a atenção para essas 2 observações. Quero ouvir do Relator as explicações
para esses fatos, que considero absolutamente graves.

Quero, no conjunto, parabenizar e elogiar o Deputado João Leão, que fez o possível para atender as bancadas
— como disse anteriormente, na premissa inicial do meu discurso —, as instituições, agora acho que nesse aspecto,
segundo os estudos técnicos que me foram fornecidos, não conseguiríamos fechar as contas do Governo Federal no
próximo ano.

Haverá um rombo, Sr. Presidente, a não ser que se trabalhe com a redução da Taxa SELIC de forma
vertiginosa e grave. Porque, se for como está sendo sinalizado pelo COPOM nos últimos anos, com reduções a conta-
gotas, teremos novo déficit nominal, e isso criará um rombo nas contas do Governo. Somado ao limitador dos Restos a
Pagar, esse rombo vai causar tremendo desconforto para o Governo Federal.

Nesse particular, atuo não como membro da Oposição, mas na condição de alguém que quer alertar os
gestores públicos acerca do que estamos votando.

Podemos estar criando um problema para os nossos próprios Estados. Vejam V.Exas.: se, por exemplo, houver
recursos direcionados para o Estado da Bahia, cujas emendas foram apresentadas de forma pluripartidária pelo
eminente Deputado Walter Pinheiro, que inteligente e transparentemente, com a anuência da bancada, inseriu obras
estruturantes para a Bahia, e esses recursos não forem liberados no ano de 2008 e ficarem como Restos a Pagar, o
Estado poderá ficar prejudicado por conta do que está estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 4º.

Portanto, chamo a atenção dos nobres pares para isso.
Sr. Presidente, insistentemente, na discussão da matéria, é preciso alertar as Sras. e o Srs. Deputados e as

Sras. e os Srs. Senadores a respeito dessa questão.
Gostaria de ouvir do Relator as explicações de S.Exa. em relação aos fatos aqui relatados.
No mais, Sr. Presidente, é esperar que os destaques que não forem individuais possam ser acatados, dentro da

margem disponibilizada pelo Relator, porque foi feito acordo de procedimento nesse sentido.
Segundo esse acordo, cujos termos reitero, as emendas apresentadas individualmente não seriam aceitas.

Seriam aceitas as emendas oriundas das bancadas, por intermédio dos coordenadores de bancada, e 5 por Estado,
também de acordo com a orientação dos coordenadores de bancada, no total de 10.

Dessa forma, se forem aceitas emendas individuais, não votaremos o relatório. E estamos deixando claro que
queremos cumprir o acordo de procedimento celebrado desde o início da apresentação do relatório.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Comunico aos colegas que já teve início o processo de
votação da Ordem do Dia na Câmara dos Deputados.

Assim, vou suspender a reunião, para continuarmos após a conclusão da Ordem do Dia na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal.

Está suspensa a reunião.
(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Claudio Cajado) – Declaro reiniciada a 12ª reunião ordinária da Comissão

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas nºs
11, 12, 13, 14, 15 e 16, de 2007.

Tendo em vista que o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Arlindo Chinaglia, suspendeu a sessão
da Câmara e a mesma deve se estender até mais tarde, suspendo a presente reunião e convoco sua continuação para
amanhã, quinta-feira, às 10 horas.

Está suspensa a sessão.

(A reunião é suspensa.)
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O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Havendo número legal, está reaberta a 12ª reunião ordinária da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, para apreciação do relatório proferido pelo Deputado
João Leão, a LDO e as Pautas nºs 11, 12, 13, 14, 15 e 16, de 2007.

Pauta nº 16/2007.
 Item 1 - Apreciação do relatório do Projeto de Lei nº 2/2007-CN, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias

para o exercício de 2008, e dá outras providências.
Relator: Deputado João Leão.

Emendas: Foram apresentadas 2.356 emendas, sendo 990 ao Anexo de Metas e Prioridades e 1.366
ao texto do projeto de lei e demais anexos.
A matéria continua em discussão.
Concedo a palavra, seguindo a lista de inscrições, ao Deputado Eduardo Schiava. (Pausa.) Ausente.
Concedo a palavra ao Senador Jayme Campos. Como S.Exa. tratou da matéria na sessão anterior, desiste da

inscrição.
Concedo a palavra ao Deputado Humberto Souto. (Pausa.) Ausente.
Concedo a palavra ao Deputado Daniel Almeida.
O SR. DEPUTADO DANIEL ALMEIDA - Sr. Presidente, nobre Relator, que está fazendo uma reunião paralela,

gostaria de fazer considerações a respeito do relatório levando em conta que traz elementos positivos à LDO, além de
mecanismos muito claros que podem aprimorar o controle dos recursos, especialmente aqueles repassados para os
Estados, as Prefeituras e as ONGs. Esse é um aspecto relevante e faz parte do esforço da Casa e desta Comissão no
sentido de melhorar o controle dos recursos orçamentários.

Além disso, Sr. Presidente, gostaria de ressaltar aquilo que está expresso no art. 4º do projeto no que se refere
à relação de prioridades nas diretrizes que foram estabelecidas para o próximo Orçamento.

Estão muito claras as diretrizes e as funções, mas, queria dizer ao nobre Relator que, no item trabalho, estão
estabelecidas as diretrizes de ações de qualificação profissional e primeiro emprego. Contudo, nobre Relator João Leão,
não verifiquei a prioridade para a fiscalização. Acho que seria útil, no momento em que verificamos a necessidade de
ampliarmos a fiscalização nas relações de trabalho com denúncias freqüentes de localização de trabalhadores em
situação análoga à de escravo, que pudéssemos também priorizar a fiscalização como uma das ações e uma das
diretrizes prioritárias do próximo Orçamento.

Nobre Relator João Leão, gostaria de fazer algumas outras considerações a respeito do relatório apresentado.
No seu art. 13, § 3º, até falei com V.Exa. a respeito, a dotação autorizada para a Agência Nacional de Petróleo prevista
foi de 15%, além do executado em 2007, previsto para 2008. Mas, no final, há uma formulação indicando que os
recursos que excederem os 15%, além do previsto para 2007, podem constituir reserva de contingência. Fiz um
destaque em relação a isso por não achar correto nem conveniente que haja permissão de se contingenciarem recursos
das agências reguladoras.

Sr. Presidente, nobre Relator, também gostaria de ponderar em relação ao art. 56 do relatório, pois me parece
que há uma correção a ser feita.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Comunico ao orador que já excedeu 2 minutos do tempo e,
devido ao número de oradores inscritos, não vou conceder prorrogação.

Como não havia feito o aviso, V.Exa. dispõe de mais 1 minuto.
O SR. DEPUTADO DANIEL ALMEIDA - Agradeço, Sr. Presidente.
Assim, no art. 56, o salário mínimo se refere ao ano de 2007. E acabamos de aprovar lei, nesta Casa e no

Senado da República, determinando que o salário mínimo tenha como base o PIB de 2006, não o PIB de 2007.
Também em relação ao art. 85, parágrafo único, há impossibilidade de o Orçamento prever recursos com retroatividade,
o que, acreditamos, pode ser um elemento de inconstitucionalidade dessa limitação prevista no artigo.

Portanto, são ponderações que faço ao Relator no sentido de que pudesse...
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Deputado, informo que V.Exa. já excedeu também o tempo

de prorrogação solicitado. V.Exa. haverá de entender que não podemos dirigir os trabalhos com liberalidade infinita.
Concedo a palavra ao Deputado Walter Pinheiro. (Pausa.) Ausente.
Concedo a palavra ao Deputado João Magalhães.
Concedo a palavra ao Deputado Afonso Hamm. (Pausa.) Ausente.
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Concedo a palavra ao Deputado Zé Gerardo. (Pausa.) Ausente.
 Concedo a palavra ao Deputado Vignatti. (Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra ao Deputado Márcio Reinaldo Moreira. (Pausa.) Ausente.
Aviso que o tempo é de 5 minutos, improrrogáveis.
O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Obrigado, Sr. Presidente.
Inicialmente, gostaria de cumprimentar o nobre Relator, Deputado João Leão, pelo excelente trabalho

desenvolvido. Gostaria da atenção de S.Exa., Deputado João Leão. Estou usando a palavra por 5 minutos. Gostaria que
V.Exa. tivesse os ouvidos voltados para o orador, sem conversas paralelas.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - O orador está com a palavra. Vamos ter a devida atenção.
O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Quero me referir ao Destaque nº 256, que foi

apresentado pela bancada de Minas Gerais, mas que não atende àquilo que fora combinado. Portanto, gostaria que
V.Exa. revisse os termos desse destaque.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO  - Qual é o número do destaque?
O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Destaque nº 256. É a implantação do campus avançado

da Universidade Federal em Sete Lagoas. Conforme eu já disse a V.Exa. particularmente antes, quiseram embutir
outras coisas e prejudicaram todo o sentido objetivo da emenda.

Portanto, gostaria de apresentar esse destaque com prioridade absoluta. Da mesma maneira, apresentaria o
Destaque nº 255, que se refere à BR-135, Manga—Montalvânia—Cocos, que naturalmente vai fazer a interligação
daquela rodovia com a Bahia. Gostaria da atenção especial de V.Exa. nessa matéria. São essas as minhas prioridades,
Sr. Relator, e eu encareço a atenção especial de V.Exa.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Tenha certeza V.Exa. de que faremos o possível para acatá-las.
O SR. DEPUTADO MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Com a palavra o Sr. Deputado Duarte Nogueira. (Pausa.) Não

está presente.
Vamos ao seguinte inscrito. Deputado Vanderlei Macris. (Pausa.) Também está ausente.
Deputado Alex Canziani. (Pausa.) Ausente.
Deputado Manoel Júnior. (Pausa.) Ausente.
Com a palavra o Deputado Darcísio Perondi.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Meu caro Deputado João Leão, Deputado Walter Pinheiro, a Frente

Parlamentar da Saúde tem plena confiança na coragem, na competência dos senhores comandados pelo Senador
Maranhão. A Frente Parlamentar tem dois, três pleitos fundamentais.

Ao longo do tempo, a saúde tem sido prejudicada no Orçamento. Os orçamentos que acertamos aqui, os
Ministros não os têm cumprido ao longo do tempo. Então, as propostas que deixamos são fundamentais até para fazer
pressão. Deputado João Leão, quando cessa a vida, tudo cessa; o senhor sabe, eu sei. Esse é o compromisso que o
senhor tem.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - O orador está de parabéns pela concisão com que soube

argumentar de forma segura em defesa de seus destaques.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, nem todos os Deputados têm o poder do resumo.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Com a palavra o Deputado Giovanni Queiroz.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, Sr. Relator João Leão,

tenho certeza de que V.Exa. fez um bom relatório. V.Exa. tem uma experiência ampla nesta Casa, e tenho certeza de
que V.Exa. deve ter tido critérios na distribuição, principalmente na área de metas. Eu fiz alguns destaques sobre os
quais conversarei com V.Exa., logicamente após a votação. Entendo que o Estado do Pará, que V.Exa. colocou como
tendo critérios, não teve o critério adotado proporcionalmente a outros Estados, principalmente no que diz respeito a
investimentos em infra-estrutura de transportes. E V.Exa., conhecendo a dimensão territorial que temos na Amazônia,
calcula a extensão das nossas rodovias.

Com relação às emendas de texto, também destaquei algumas para tentar contribuir de modo a melhorar um
pouco mais a peça, que já é boa. Quero discutir com V.Exa. a possibilidade de melhorá-la. Era isso o que tinha a dizer.

Parabéns pelo seu relatório.
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O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Agradeço a V.Exa. a forma concisa com que se pronunciou e
sobretudo pelos seus profundos conhecimentos da matéria orçamentária.

Deputado Geraldo Resende.
O SR. DEPUTADO GERALDO RESENDE - Sr. Presidente, Relator Deputado João Leão, estou fazendo um

destaque nas emendas apresentadas pela bancada do Mato Grosso do Sul. São os Destaques nsº 205 e 206, em que o
Governo do Estado nos remeteu as demandas acerca das rodovias do Mato Grosso do Sul. V.Exa. acatou parcialmente,
e queremos agradecer, mas esse acatamento parcial não contempla a adequação e nem a construção de rodovias no
sentido de poder realizar parcela importante das obras, tendo em vista que de uma rodovia que corta o meu Estado de
ponta a ponta V.Exa. só acatou 6 quilômetros. E essa rodovia está sendo conhecida como corredor da morte, com
acidentes gravíssimos, já que toda a produção agrícola do Mato Grosso, de Rondônia, do Acre desce por essa rodovia,
que corta o Estado de ponta a ponta. Nós apresentamos os Destaques nºs 205 e 206, e o de nº 212, para que V.Exa.
possa melhorar e aumentar os trechos recuperados e os trechos ampliados e construídos nas rodovias do Mato Grosso
do Sul, que hoje é um dos principais gargalos para exportação da nossa grande produção e que, sem dúvida nenhuma,
é a base fundamental da economia do meu Estado. Gostaria que V.Exa. verificasse com carinho, como o fez durante o
relatório, inclusive nos chamando para poder adequar nossas emendas conforme a resolução. Eu gostaria que V.Exa.
pudesse ver os destaques da bancada do Mato Grosso do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Com a palavra o Deputado Rafael Guerra.
O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente, nobre Relator Deputado João Leão, queria apenas

fazer um registro. Nós estivemos ontem tratando desse assunto. Estamos fazendo uma solicitação para que seja
incluída na LDO uma recomendação, uma indicação de que, havendo recursos disponíveis no orçamento do Ministério
da Saúde, deverá parte desse recurso ser destinado a reajuste das tabelas do SUS. É apenas esse pedido. Nós
sabemos, só para lembrar ao Deputado João Leão, que nos últimos 2 anos, segundo o IBGE, 255 hospitais fecharam as
portas no Brasil. Atualmente, por semana uma Santa Casa fecha suas portas por inanição, por falta absoluta de
recursos. Então, havendo disponibilidade,  queremos uma indicação de V.Exa. para que haja um reajuste nas tabelas do
SUS, evidentemente dentro das condições orçamentárias. Essa indicação seria apenas uma manifestação da Comissão
de Orçamento favorável a esses hospitais que estão estrangulados financeiramente.

Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, pela ordem, gostaria de fazer uma proposição à Comissão.

Quero tranqüilizar os Parlamentares e propor o seguinte: votaríamos o relatório agora, ressalvados os destaques;
terminada a votação, eu iria para a sala da Presidência, republicanamente, para conversar com cada um dos Srs.
Parlamentares.

Posso ficar o dia todo ali conversando e verificando. Agora, quero lembrar uma coisa aos Srs. Parlamentares.
Nós ainda temos um problema para resolver, para os ônus não ficarem nas costas do Relator. Nós fizemos um acordo
nesta Comissão, aprovado pelo Plenário, de que eu só acataria as emendas de Comissão, de bancada e de
coordenadores de bancada, autorizadas pela bancada. Nós já recebemos mais de 600 destaques, a maioria deles de
emendas individuais. A quantidade de água que eu tenho é a de um único copo de água. Eu não posso fabricar água.
Então, eu já distribuí para as bancadas, para as Comissões um volume de recursos. Tenho ainda alguma coisa de
metas e prioridades para distribuir no banco, e posso atender a alguns destaques nesse sentido. Muito pouco. É isso
que nós precisamos decidir.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Mas emendas individuais de texto sim.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Eu quero expor à Comissão o problema que eu estou vivendo. A Comissão

vai ter que decidir. A decisão não será do Relator.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Emenda individual de texto V.Exa. atende, não é verdade?
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Quanto às emendas individuais de texto não há problema algum. Poderei

acatar ou não.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Relator, já existem 3 emendas apresentadas pela bancada do

PSDB. Quero saber se chegaram a V.Exa. e se estão sendo consideradas dentro dessa sua estratégia de atendimento
às questões das bancadas.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - A maioria das bancadas já foi acatada.
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O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, nós achamos que o critério utilizado agilizou os
trabalhos para a elaboração do relatório. Se for analisado novamente o critério que foi proposto e que foi aceito por
todos os Parlamentares, vai-se criar dois pesos e duas medidas, porque os Deputados que apresentaram os destaques
e que estão presentes na Comissão serão atendidos, e há os que não apresentaram porque estão no Congresso. Isso
vai inviabilizar a votação da LDO no Congresso. Eu quero alertar para que mantivéssemos o acordo.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Eu gostaria, antes de discutir essa matéria, ou até mesmo de colocá-la em
votação na Comissão, de ler a Errata nº 1. Posso ler a errata, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Evidentemente, V.Exa. poderá ler, mas seria aconselhável
que o fizesse no momento próprio. V.Exa. vai ter oportunidade de fazê-lo.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Então, concluído o meu...
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente, uma questão de ordem. Há inscritos ainda para se

pronunciarem ou  já encerrou a discussão?
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Já encerrou a discussão.
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Então, V.Exa. irá proceder à votação do relatório ressalvados os

destaques. É isso?
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Exatamente.
Eu gostaria de comunicar aos Parlamentares que, como o comitê de admissibilidade de emendas ainda não foi

constituído, por razões que todos conhecem, precisarei consultar o Plenário sobre essa questão. O Plenário precisa
autorizar a votação do relatório apresentado pelo Relator, Deputado João Leão, sem o relatório do referido comitê,
conforme dispõe o parágrafo único do art. 25 da Resolução nº 1/2006-CN.

O Deputado João Leão precisa ler a errata antes do seu relatório. Evidente que quando eu disse que era
melhor fazê-lo no momento próprio era porque S.Exa. estava falando pela ordem. Como Relator, S.Exa. vai falar sobre a
errata ao seu relatório.

O término da discussão encerra automaticamente o prazo de pedidos de destaque. Peço à secretária que faça
o encerramento formal dos pedidos de destaque a partir deste momento.

Em votação a autorização do Plenário que substituirá o parecer da Comissão de Admissibilidade de Emendas,
conforme já expliquei.

Em votação na Câmara.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
 Os Senadores que aprovam a proposição permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Concedo a palavra ao Relator para fazer a indicação das erratas.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Errata nº 1, de 2007. PLN nº 2, de 2007.
Substitutivo ao PL nº 2, de 2007-CN:
“1.Onde se lê:
Art. 3º (...)
Leia-se:
Art. 3º. O superávit a que se refere ao art. 2º desta lei será reduzido em 13 bilhões, 825 milhões de reais, para o

atendimento da programação relativa ao Projeto Piloto de Investimentos Públicos — PPI, conforme detalhamento
constante de anexo específico do projeto de lei orçamentário, observado o disposto no § 5º do art. 60 desta lei.

2.Onde se lê:
Art. 4º-A (...)
Leia-se:
IV - Agricultura: ações de apoio à sanidade animal e vegetal e ao desenvolvimento regional, desenvolvimento

sustentável de pesca.
3. Inclua-se os seguintes parágrafos ao art. 12:
Art. 12. (...)
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§ 5º No âmbito do Programa 0471 — Ciência, Tecnologia e Inovação para Inclusão e Desenvolvimento, podem
integrar a Operação Especial 0862 — Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento, as
ações destinadas à implantação de Centros Vocacionais Tecnológicos — CVT, Arranjos Produtivos Locais — APL, e
Inclusão Digital, sendo que esta última também poderá integrar a Operação Especial 001F — Apoio à Implantação e
Modernização de Centros Vocacionais.

§ 6º O projeto de lei orçamentária para 2008 incluirá dotações necessárias à implantação e funcionamento da
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste — SUDENE.

4. Onde se lê:
Art. 14. (...)
Leia-se:
§ 1º As propostas orçamentárias dos órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público da União,

encaminhadas nos termos do caput deste artigo, deverão ser acompanhadas de parecer de caráter opinativo do
Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, de que tratam os art. 103-B e 130-A da
Constituição, que constarão das informações complementares previstas no art. 10º desta lei.

§ 2º Não se aplica o disposto no § 1º deste artigo ao Supremo Tribunal Federal.
5. Onde se lê:
Art. 22-D. O projeto e a Lei Orçamentária de 2008 e seus créditos especiais, observado o disposto no art. 45 da

Lei Complementar nº 101, de 2000, somente incluirão novas ações se:
Leia-se:
Art. 22-D. O projeto e a Lei Orçamentária de 2008 e seus créditos especiais, observado o disposto no art. 45 da

Lei Complementar nº 101, de 2000, somente incluirão ações ou subtítulos novos se:
6. Onde se lê:
Art. 25. (...)
Leia-se:
Art. 25 (...)
§ 4º A falta de comunicação a que se refere o § 3º pressupõe a inexistência de divergências entre a relação

recebida e os processos que originaram os precatórios, sendo a omissão, quando existir divergência, de inteira
responsabilidade dos órgãos e entidades devedores.

 7. Onde se lê:
Art. 34. (...)
II - (...)
Leia-se:
Art. 34 (...)
II - (...)
c) reformas e conclusão de obra em andamento, cujo início tenha ocorrido com recursos dos Orçamentos Fiscal

e da Seguridade Social, vedada a destinação de recursos para ampliação do projeto original.
d) ampliação e conclusão de obras na assistência social às crianças, adolescentes, idosos e pessoas com

deficiência.
8. Exclua-se o seguinte inciso do § 2º do art. 43:
Art. 43.  § 2º (...)
IV - beneficiarem os municípios com registros de certificação de comunidades remanescentes de quilombos,

ciganos e indígenas, assim identificados pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial,
mediante publicação de relação no Diário Oficial da União.”

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Peço ao Plenário a devida atenção à leitura do relatório.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO -  “9. Inclua-se inciso III e § 5º no art. 56:
Art. 56 (...)
III - do reajuste das tabelas de procedimentos hospitalares e ambulatoriais do SUS em 15%, no mínimo, a partir

de janeiro de 2008.
(...)
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§ 5º A dotação adicional referente ao reajuste referido no inciso III deste artigo deverá estar contemplada na
ação Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena no Sistema e nos Estados
Habilitados em Gestão Plena/Avançada.

10. Onde se lê:
Art. 61. (...)
Leia-se:
Art. 61 (...)
§ 15 Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais de órgãos do Poder Judiciário do Ministério

Público da União, encaminhados nos termos do caput deste artigo, pareceres de caráter opinativo do Conselho Nacional
de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público de que tratam os arts. 103-B e 130-A da Constituição, sem
prejuízo do disposto no § 5º deste artigo.

§ 16  Excetuam-se do disposto no § 15 deste artigo os projetos de lei para abertura de créditos adicionais
relativos ao Supremo Tribunal Federal.

11. Onde se lê:
Art. 62 (...)
Leia-se:
Art. 62 (...)
§ 6º As aberturas de crédito previstas no § 1º, deste artigo, no âmbito do Poder Judiciário, deverão ser enviadas

ao Conselho Nacional de Justiça.
§ 7º As propostas de créditos suplementares dos órgãos do Poder Judiciário, cuja abertura dependa de ato do

Poder Executivo, serão enviadas concomitantemente ao Conselho Nacional de Justiça para emissão de parecer de
caráter opinativo.

§ 8º O disposto nos §§ 6º e 7º deste artigo não se aplica ao Supremo Tribunal Federal.
12. Onde se lê:
Art. 74, § 1º (...)
Leia-se:
Ar. 74 (...), § 1º (...)
V - despesas com a realização das eleições municipais de 2008, constantes de programações específicas.
13. inclua-se o seguinte parágrafo no art. 82:
 § 3º Não serão considerados como cargos e funções vagos, para efeito deste artigo, as autorizações legais

para a criação de cargos efetivos em comissão e funções de confiança cuja efetividade esteja sujeita à implementação
das condições de que trata o art. 169,  § 1º da Constituição.

14. Onde se lê:
Art. 85 (...)
Leia-se:
Art. 85 (...)
IV - parecer de caráter opinativo sobre o mérito e o atendimento aos requisitos deste artigo, do Conselho

Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, de que tratam o art. 103-B e 130-A da Constituição,
em se tratando respectivamente de projeto de lei de iniciativa do Poder Judiciário e do Ministério Público da União.

§ 1º Não se aplica o disposto no inciso IV deste artigo aos projetos de lei referentes ao Supremo Tribunal
Federal.

§ 2º Os projetos de lei ou medidas provisórias previstos neste artigo não poderão conter dispositivo com efeitos
financeiros retroativos a exercícios anteriores à sua entrada em vigor.

15. Onde se lê:
Art. 110, § 2º (...)
Leia-se:
Art. 110, § 2º (...)
II - desembolsos realizados mediante créditos na conta bancária de titularidade dos fornecedores de

prestadores de serviço ou por outros meios que possam identificá-los; e
16. Onde se lê:
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Art.114 (...)
Leia-se:
Art. 114 (...)

b) os custos de manutenção das reservas cambiais, demonstrando a composição das reservas
internacionais com metodologia de cálculo de sua responsabilidade e de custo de captação; e.
17. Onde de lê:
Art. 125- A(...)”
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Rentabilidade. Foi isso que falei, caro Parlamentar.
“17. Onde se lê:
Art. 125-A (...)
Leia-se:
Art. 125-A Os restos a pagar não processados terão vigência de um ano a partir de sua inscrição, exceto se:
I) vierem a ser liquidados nesse período; ou
II)  referirem-se a convênio, ou instrumento congênere, por meio do qual já tenha sido transferida a

primeira parcela de recursos, ressalvado o caso de rescisão.
§ 1º  Durante a execução dos restos a pagar, não serão admitidas alterações nos valores anteriormente

escritos.
§ 2º Fica vedado, no exercício de 2008, a execução de restos a pagar inscritos em exercícios anteriores a 2007

que não tenham sido liquidados até 31 de dezembro de 2007, ressalvado o disposto no inciso II do caput.
§ 3º  Os restos a pagar processados, observada a ordem cronológica, terão prioridade na utilização dos limites

de movimentação financeira.
§ 4º  Os órgãos de controle interno e externo verificarão o cumprimento do disposto neste artigo.
18. Incluam-se os seguintes parágrafos no art. 22-C (antigo art. 29):
Art. 22-C (...)
 § 3º As dotações de projeto de lei orçamentária para 2008, no âmbito de cada Poder, destinadas à construção

de imóveis no exercício de 2008 não poderão ser superiores a 70% dos valores autorizados para 2007.
§ 4º  A economia orçamentária decorrente da aplicação do disposto no parágrafo anterior será destinada ao

aumento em relação aos valores autorizados para 2007 das dotações correspondentes à implantação e melhoria de
escolas técnicas de ensino profissional.

19. Inclua-se na Seção II do Anexo IV o seguinte item:
...
7.  Despesas com ações da Agência Nacional de Petróleo, vinculadas às funções 753  (Petróleo); 130

(Administração de Concessões) e 125  (Normatização e Fiscalização).
20. Inclua-se novo parágrafo ao art. 22-D:
Art. 22-D (...)
 § 5º O disposto no § 3º deste artigo não se aplica às obras licitadas e contratadas no âmbito da Lei nº 11.079,

de 30 de dezembro de 2004.
Sala das Comissões, 5 de julho de 2007.
Deputado João Leão.
 Relator.”
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Maranhão) - Na falta do Comitê de Admissibilidade de Emendas, a

Presidência declarou inadmitidas as emendas a seguir.
O Relator da matéria, Deputado João Leão, indicou para inadmissibilidade as seguintes emendas constantes

do relatório:
50330001, 50330002 e 50330003, da Comissão da Amazônia, Integração Nacional e Desenvolvimento

Regional;
50110001, da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática;
50340001, 50340002, 50340003, 50340004 e 50340005, da Comissão de Legislação Participativa.
Declaro as emendas inadmitidas.
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A pedido da Presidência, a Coordenação Técnica do Processo Orçamentário para 2008 fez uma análise das
emendas apresentadas e elaborou uma lista contendo 129 emendas individuais e uma emenda coletiva com indicação
de inadmissibilidade.

Declaro inadmitidas as emendas contidas na referida lista, que se encontra na Secretaria. Encaminho ao
Departamento de Taquigrafia e determino a inclusão da mesma nas notas taquigráficas desta reunião.

Declaro, ainda, inadmitida a Emenda nº 71110001, da bancada do Maranhão, pelo fato de que a ação proposta
pela emenda contraria o disposto no inciso II do art. 47 da Resolução 1/2006, verbis:

Art. 47: As emendas de bancada estadual deverão:
I......................................................................
II - Identificar, de forma precisa, o seu objeto, vedada a designação genérica

de programação que possa contemplar obras distintas ou possam resultar, na
execução, em transferências voluntárias, convênios ou similares para mais de um
ente federativo ou entidade privada;”

A emenda não identifica de forma precisa o seu objeto, haja vista que a ação proposta permite, por exemplo,
tanto o levantamento das necessidades de infra-estrutura turística, quanto a execução de obras de infra-estrutura.

Além disso, contém designação genérica de programação que pode contemplar obras distintas, sem projetos
apoiados, como construção de centros de convenção em diversos municípios, ou até mesmo a urbanização e
reurbanização de pólos turísticos.

Declaro inadmitidas as emendas e encerro a discussão.
 Foram apresentados 565 destaques. O relatório com as alterações decorrentes da errata está em votação na

apresentação da Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Senadores que aprovam o relatório com os respectivos destaques permaneçam como se encontram.

(Pausa.)
Aprovado o relatório, ressalvados os destaques.
Vamos suspender a sessão pelo tempo necessário para o exame dos destaques pela Relatoria.
Consulto o Relator. Quanto tempo será necessário para a devida comunicação ao Plenário?
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, o meu relatório depende de duas modalidades. Se forem

acatadas as emendas individuais, vou precisar de um tempo maior. Se não forem acatadas, dentro de meia hora
concluirei meu relatório; no máximo, uma hora.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Deputado João Leão, o primeiro inscrito sou eu. A conversa lá
no confessionário.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Emendas individuais...
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Não, emendas de bancadas.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Emendas individuais de texto, eu posso analisar.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Deputado João Leão, o segundo inscrito sou eu, Deputado Zé Gerardo.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, temos alguns problemas, e eu gostaria que a Comissão

ficasse atenta ao que vou dizer.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - E as erratas?
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Já foi votado o Relatório?
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Vamos ouvir o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Gostaria que a Comissão prestasse atenção ao que vou dizer. Com relação

a alguns Estados, os coordenadores de bancada não apresentaram nem emenda de bancada nem emenda de
coordenador.

O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI - É o caso de Goiás.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Alguns Estados estão com esse problema. Alguns Parlamentares

apresentaram emendas individuais nesses Estados. Eu preciso de autorização do Plenário e da aquiescência da
bancada.
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Em segundo lugar, a emenda individual é perfeitamente legal, moral e plena. Está prevista na Constituição, no
Regimento Interno e faz parte da Resolução nº 1, que norteia esta Comissão. Então, a Comissão, o Plenário, tem de
definir se eu posso acatar. No início do relatório, quando começamos a discuti-lo, o Plenário definiu que eu só acataria
emendas de Comissão, de bancada e de coordenadores de bancada.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Deputado João Leão, se já foi definido, por que definir de novo?
Ponto final. Vamos seguir.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Estou sendo muito cobrado, caro Parlamentar. Quero jogar isso para o
Plenário. Não quero que a responsabilidade fique só nos meus ombros.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Se já foi definido assim, vamos seguir em frente.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Quero jogar a responsabilidade sobre os ombros da Comissão.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, eu estou pedindo a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Tem V.Exa. a palavra.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, o Sr. Relator fez uma proposta que considero clara.

Mas, da próxima vez, Sr. Relator, quando fizer uma proposta, peça ao Presidente para encaminhá-la, para irmos
vencendo as etapas. Não podemos é abordar todos os assuntos de uma vez.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Foi isso o que fiz, cara Deputada.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Na primeira etapa, V.Exa. está propondo que onde não existe...
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Agora eu tenho um intérprete. V.Exa. está propondo que onde não

existe emenda de coordenador, em caso específico, ou de bancada, que sejam olhadas as emendas individuais? É
isso?

O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, de acordo com art. 128...
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Cara Deputada Rose de Freitas, o problema é que o peso que cabe à

emenda individual do Deputado José Gerardo, por exemplo, é o mesmo peso que cabe à emenda individual do
Deputado Claudio Cajado. Não posso acatar a emenda de um e não acatar a emenda de outro.

O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - E V.Exa. tem recursos para acatar as emendas de todos da
Comissão?

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputado Claudio Cajado...
O SR. DEPUTADO CLAUDIO CAJADO - Não tem.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Tem a palavra o Deputado Vanderlei Macris.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Peço ao Plenário que acompanhe esta questão, que é da

maior gravidade, com a devida atenção. O que está sendo proposto é uma exceção à Resolução nº 1, e eu acho que
esta Comissão não pode trabalhar assim.

A Resolução nº 1 foi aprovada pelo Congresso Nacional, e só ele tem atribuições para modificar os termos
dessa resolução.

De todo modo, vamos ouvir os oradores com a devida atenção, já que a questão é realmente da maior
gravidade.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, primeiro, não estou propondo nada contra a Resolução nº 1,
que dá a qualquer Parlamentar desta Comissão o direito de fazer emendas e destaques. Como Relator, tenho o poder
de acatar ou rejeitar qualquer emenda de qualquer um dos Parlamentares membros da Comissão, mas quero cumprir o
acordo firmado por esta Comissão.

Repito: eu tenho, como Relator, o poder, concedido pelo Presidente e pela Comissão, de acatar ou rejeitar
qualquer emenda ou qualquer destaque de V.Exas.

Agora quero responder ao Deputado Claudio Cajado quanto a se tenho ou não dinheiro para acatar ou não
emendas e destaques. Eu não tenho dinheiro, a LDO não tem dinheiro, mas tenho metas. Ainda tenho, no banco de
metas, um resíduo que me permite acatar algumas emendas individuais ou, se assim definirmos aqui, exclusivamente
emendas de bancada.
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O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, para uma questão de ordem.
Primeiro, pergunto a V.Exa. se a errata já foi votada.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Foi votado o relatório com o destaque e a errata.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - A errata foi votada?
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Foi votada.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Então, Sr. Presidente, invoco o art. 128 da Resolução nº 1. V.Exa.

não poderia ter colocado a errata em votação, pois diz o art. 128 que a apreciação dos relatórios somente poderá
ocorrer 3 dias úteis após a sua distribuição, nos casos do relatório do Relator-Geral do projeto de lei orçamentária anual,
do relatório do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e do relatório do projeto de lei do plano plurianual, e — atenção
Sr. Presidente e Srs. Deputados — somente poderá ocorrer 2 dias úteis após sua distribuição nos casos das demais
proposições, salvo se a Comissão dispensar esse último prazo por deliberação de maioria absoluta de seus membros.

Portanto, Sr. Presidente, a votação da errata não poderia ter sido feita, em virtude do art. 128. Peço a V.Exa.
que leve em conta a proposta de não considerarmos votada a errata, uma vez que esse procedimento está na
contramão do que prega a Resolução nº 1 desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - V.Exa. faz uma observação pertinente; entretanto, a Mesa
consultou os presentes, e houve acordo quanto à votação da errata.

O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, eu não tenho conhecimento disso, não participei
desse acordo.

Peço ao Plenário que se manifeste: houve algum acordo no sentido de votarmos hoje a errata? Não houve
acordo, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, tenho o maior respeito por V.Exa., mas esse acordo não ocorreu, e, portanto, invoco os 2 dias
úteis de prazo que tem esta Comissão para tomar conhecimento da errata antes de votá-la.

O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, quero me manifestar em nome dos Democratas. O
Deputado Cláudio Cajado estava aqui. Foi conversar com o Deputado João Leão. A maioria dos Parlamentares
presentes neste plenário não entendeu o que estava sendo votado. E, quanto ao que foi suscitado pelo companheiro do
PSDB com base no Regimento Interno, gostaríamos de dizer que, para que não tenhamos necessidade de resolver
pendências que poderão ser apresentadas aqui, acho que deveríamos rever a situação e discutir o que tínhamos feito
ontem aqui, que foi votar o relatório conforme foi apresentado, ressalvados os destaques. Não é possível votarmos aqui
uma errata sem que ninguém das assessorias dos partidos possa fazer uma análise sobre o que aconteceu. Acabaram
de nos entregar isso aqui. É um absurdo, e não vamos concordar com isso.

O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, são 7 folhas nesta errata. Não é possível deixarmos
de avaliá-la com critério e com cuidado, a fim de que esta Comissão tome a melhor decisão. Não é possível isso. O
artigo da Resolução nº 1 é perfeitamente claro. É evidente que nós podemos até antecipar essa análise, desde que haja
entendimento, desde que haja acordo, desde que não seja atropelado o direito que tem a Oposição de avaliar as 7
folhas da errata apresentada. Isto não está correto.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Quero informar aos presentes que é exatamente para evitar a
ocorrência de fatos como esse que chamei a atenção sobre a questão suscitada pelo Relator, porque foi provocado pelo
interessados: a bancada do Rio Grande do Sul e outras.

Então, diante do fato que está ocorrendo, quero fazer mais uma consulta ao Plenário, qual seja se considera
válida ou não a votação da errata que elaboramos.

É bom lembrar também que a decisão anulará, se o Plenário considerar insubsistente a aprovação da errata, a
aprovação do relatório, já que ele não poderá ser votado sem a aprovação da errata.

Tem a palavra o Sr. Deputado Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, acho que é prudente neste momento suspendermos

a reunião para que possamos, além de analisar a errata, discutir o ocorrido. Depois voltaríamos para deliberar sobre o
que foi suscitado pelo Sr. Presidente.

(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Novais.
O SR. DEPUTADO PEDRO NOVAIS - Sr. Presidente, passo a ler o seguinte:
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“Art. 128. A apreciação dos relatórios somente poderá ocorrer 3 (três) dias
úteis após a sua distribuição, nos casos do relatório do Relator-Geral do projeto de
lei orçamentária anual, do relatório do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e do
relatório do projeto de lei do plano plurianual, e 2 (dois) dias úteis nos casos das
demais proposições (...)”.

Ora, Sr. Presidente, uma errata não é uma proposição. Errata é o conserto da proposição. Errata não é
proposição, repito. Mas como está havendo tumulto na reunião, sugiro a V.Exa. que a suspenda por algum tempo para
que haja entendimento entre as Lideranças.

O segundo ponto que deve ser levado em conta é que o Relator não está querendo assumir a
responsabilidade de acatar ou não os destaques. S.Exa. não pode submeter ao Plenário aquilo que é do seu
arbítrio. O Relator é que tem que decidir se aceita ou não os destaques.
Assim, não posso permitir que V.Exa. submeta à votação a proposta do Relator do projeto.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, a Oposição não quer criar dificuldades no sentido

de que não haja votação do relatório. A única coisa que queremos da Oposição é tranqüilidade para avaliar a errata
apresentada e fazer sugestões. Nós gostaríamos que V.Exa. suspendesse a reunião, a fim de que haja tempo para a
avaliação e para que prossigamos no entendimento sobre os destaques das emendas. É apenas isso.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão)  -  Então, atendendo de forma prudente às ponderações feitas
por vários Deputados e Senadores, suspendo a reunião por 1 hora para que os coordenadores de bancadas se
entendam com o Relator a respeito da questão há pouco suscitada.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, só corroborando com a proposta de V.Exa., gostaria
de sugerir que suspendesse a sessão até as 14h, porque daria tempo de discutirmos com as bancadas, e, em seguida,
iniciaríamos o processo de apreciação dos destaques.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão)  - Nada a opor. Se a maioria preferir suspender a sessão até
as 14h, assim o faremos. Esta é a consulta que faço ao Plenário. (Pausa.)

Os trabalhos estão suspensos até as 14 horas.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Está reaberta a sessão.
Comunico aos presentes que, após os esclarecimentos prestados pelo Relator às Lideranças partidárias,

chegou-se ao entendimento de votar a matéria na próxima terça-feira. Nesse caso, peço à Consultoria que agilize a
confecção da relação dos destaques e a entregue até segunda-feira, para que a Secretaria possa organizar a pauta da
sessão.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, desejo fazer um alerta. Oito bancadas não

apresentaram emendas como bancada. Mas elas poderão ser consideradas emendas de bancada se até terça-feira
obtiverem o apoiamento do percentual da bancada que a resolução exige.

Quero apenas alertar os colegas para esse aspecto. Do contrário, vamos chegar aqui na terça-feira e ocorrerá
um pandemônio, porque alguns Deputados não tiveram essa ou aquela emenda atendida. Não há divisão do crédito da
emenda. A emenda precisa ser adotada por uma bancada.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Creio que o encaminhamento não é esse, ilustre Deputado. O
prazo de apresentação de emenda de bancada já expirou, mas o Relator tem a prerrogativa de acolher as emendas
individuais apresentadas dentro do prazo e destacadas.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Concordo, Sr. Presidente. Só que...
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Não existe a figura da emenda de bancada.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Eu sei, tanto que as emendas individuais estão sendo acatadas em

nome do Coordenador, mas tiveram o apoiamento da bancada. Por exemplo, são 5 emendas do Paraná, em nome do
Coordenador, e outras 5, em nome da bancada, mas a bancada toda assinou e apoiou essas emendas.

Então, qual o critério aqui adotado? Que as emendas de bancada, em nome do Coordenador ou em nome da
bancada, seriam aprovadas em número igual e proporcional para todas as bancadas.
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Estou apenas alertando os colegas para o fato de que, para o Relator acatar emendas individuais dentro da
cota estabelecida por bancada, as emendas precisam receber o apoiamento da bancada. Senão, não serão emendas
de bancada, e teremos Estados para os quais foram aprovadas emendas de bancada e Estados para os quais foram
aprovadas emendas individuais.

Aí, alguns ficariam prejudicados, porque não terão aprovado emenda individual, só o que foi acordado, e não
terão oportunidade de também serem atendidos. Na terça-feira que vem, se não adotarmos esse critério de que as
bancadas precisam formalizar apoio às emendas individuais para que elas possam ser aprovadas, vamos ter muita
dificuldade neste plenário, porque haverá Deputados que terão emendas aprovadas e Deputados que não terão. E isso
vai criar uma divisão.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Creio que V.Exa. está apegado a uma questão formal.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Não é formal, é essencial. A emenda é da bancada.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Não é essencial. O essencial é a emenda individual ter sido

apresentada no prazo; o essencial também é o Relator aproveitar a emenda. Mas carimbar a emenda, como V.Exa.
quer, é uma questão apenas formal.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Deputado Ricardo Barros, gostaria de fazer uma sugestão que
talvez ajude. Peço a atenção de V.Exa.

A sugestão que faço é muito semelhante à do Deputado Ricardo Barros. Evidentemente, do ponto de vista
formal, a emenda é individual, mas o Relator poderia explicitar a questão politicamente, até para o Deputado poder
explicar na sua base porque suas próprias emendas não puderam ser acolhidas.

Se o  Relator explicitasse o critério adotado nos seus comentários, embora não tenha peso legal, isso nos
daria, Deputado Ricardo Barros, o respaldo que V.Exa. e muitos da minha bancada também querem, e assim falo
porque sou o Coordenador da Bancada de Minas Gerais.

Então, penso que deveríamos resolver da seguinte forma: as bancadas que não apresentaram emendas ou
tenham emendas em número menor, poderiam substituí-las por emendas individuais, com o apoio da bancada, Sr.
Presidente, nos termos do seu entendimento.

É que, talvez, na terça-feira de manhã, não tenhamos condição de ter a assinatura dos dois terços. Então,
bastaria o Coordenador da Bancada informar o Relator, que certamente terá o bom senso para acolher.

V.Exa. tem toda a razão, Sr. Presidente: emenda de bancada não existe mais; quem tem, tem; quem não tem,
não tem. Mas, para fins de justificativa política, para explicar por que algumas vão ser aceitas e outras não, o Relator
adotaria esse critério. Para sua orientação, S.Exa. acolheria as emendas individuais que seriam indicadas pelo
Coordenador, desde que com o apoiamento da bancada. Repito, Sr. Presidente: do ponto de vista formal, V.Exa.
tem toda a razão, porém um aviso, uma nota de pé de página, qualquer coisa que explicitasse esse procedimento será
muito bem-vinda para aqueles que não tiveram seu nome inscrito como alguém que aprovou uma emenda.

Encerrando, agora mesmo fui não interceptado — porque essa é uma palavra grosseira —, mas chamado por
um Deputado da minha bancada do PT que reclamou porque ele não poderia ter emenda aprovado e outros podiam.
Ora, uma explicitação dessas daria respaldo político para esse companheiro – o Deputado Gilmar Machado deve ter
sido abordado pelo mesmo companheiro – dizer na sua base que estava, como todos nós estamos, representados no
conjunto da bancada. E a emenda individual serve de referência para dizer que a luta que continua, e quem sabe?, será
concretizada com uma emenda individual ao próprio Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Quero esclarecer, mais uma vez, que a conversão de
emenda individual em emenda de bancada não é possível; regimental e eticamente inviável. Embora as intenções sejam
as melhores possíveis, o modo de fazer não o é.

Creio que o aspecto político da questão estaria ressalvado com a sugestão que o nobre colega acabou de
oferecer. Ou seja, o Relator faria uma nota explicando a quem pertence aquela emenda, ou seja, nominaria o Deputado
ou Senador autor da emenda, para que o Parlamentar não ficasse excluído do processo. Esse seria um ato revestido de
toda a lisura e transparência.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, apenas para deixar então...
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Com a palavra o Deputado Walter Pinheiro.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Deputado Ricardo Barros, quero lembrar alguns pontos importantes.
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Primeiro, penso que o Presidente foi correto quando disse que o que estamos fazendo aqui é acatando
emendas individuais apresentadas. Bancadas que não apresentaram emendas, paciência, perderam o prazo, não há
como reabrir prazo. O que o Relator vai fazer é acatar emendas legais e regimentais.

Segundo, fizemos um acordo para que as emendas individuais fossem rejeitadas e se priorizasse emendas de
bancada. Portanto, a exceção a esse acordo é o caso das bancadas que não apresentaram emendas. Para tanto, está
se tentando encontrar um caminho.

Terceiro, é impossível fazer isso daqui para terça-feira, a não ser que seja por fax, e se passasse todo o final de
semana todo colhendo assinaturas. E é bom lembrar que, no acordo que acabamos de fazer para terça-feira de manhã
votarmos a matéria, a resposta do Relator acerca das emendas e dos destaques têm de ser dada de hoje para a manhã.
O Relator tem de se articular com os
Deputados, com as bancadas e com os partidos e apresentar o trabalho, para que a Consultoria produza a peça
correspondente, ela seja publicada e, na terça-feira, tudo esteja pronto para ser apreciada. Portanto, bancadas que
ainda vão apresentar emendas na terça-feira estariam fazendo isso de forma extemporânea. Ou seja, essa proposta
está prejudicada.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Deputado Walter Pinheiro, sem querer interferir, mas já o
fazendo, lembro que emenda nova seria algo inteiramente inadmissível. Não há mais prazo para emenda nova.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Já era, não há mais emenda nova.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - O que o Relator vai fazer para contemplar os Estados que

não apresentaram suas emendas é aproveitar emenda dos integrantes da bancada.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Emenda individual. Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - S.Exa. não pode fazer mais do que isso.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO – É isso, Sr. Presidente.
Vou encerrar. Então, para a garantia, Deputado Ricardo Barros, de não haverá problema, os Coordenadores de

Bancada — os que estão aqui e os que não estão — têm de acertar isso no dia de hoje, têm de oficializar as posições
de bancada perante o Relator. Se S.Exas. tiverem problemas com sua bancada no futuro, será um problema entre eles.
O que não pode é o Presidente da Comissão nem o Relator se responsabilizarem por bancadas.

O prazo dado é idêntico ao que demos às bancadas que estão aqui, ou seja, às 15h, conforme o acordo que
fizemos. Esse é o prazo que as bancadas têm para apresentar ao Relator as emendas individuais que serão
aproveitadas para suprir o erro cometido por elas próprias. E temos de fazer isso no dia de hoje, para viabilizar a
votação na terça-feira.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente, quero fazer uma ponderação.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Com a palavra o Deputado Giovanni Queiroz.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Na verdade, esse Plano de Metas só é um indicativo, que vai

funcionar ou não em função do PPA. Como o PPA não está pronto, resolveu-se fazer um Plano de Metas. Não há nada
definido. O Estado que não apresentou, se continuar fora, também não estará prejudicado, porque no PPA é que se vai
definir definitivamente. E a próxima LOA também vai, logicamente, trazer embutido o que está no PPA.

Mas quero registrar que não sabia do acordo de aproveitar 5 emendas de Coordenador da Bancada. Eu não
sabia disso. O meu Coordenador não consultou a bancada e só apresentou 2 emendas por iniciativa própria. Então, só 2
puderam foram acolhidas. Se houvesse mais 3, seriam 5 a ser acolhidas.

Não vou questionar, porque, como disse, isso é apenas uma indicação para o futuro Orçamento. Senão, dava
para criar um caso agora. Não vou fazê-lo, porque o Relator está com a boa vontade de trazer alguma indicação para o
PPA, mas quero registrar que esses procedimentos não ficam muito bem.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Sr. Deputado, creio que V.Exa. não alcançou o tamanho da
solução. Se a bancada do Pará, por uma razão ou por outra, deixou de apresentar 3 emendas, se houver diligência por
parte de V.Exa., chamando atenção de seu Coordenador e de outros Parlamentares que tiverem emendas apresentadas
no prazo e destacadas, isso ainda poderá ser feito.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Sim, mas não está destacado, porque foi um acordo.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Alguém destacou, até para registro. E penso que o prazo deveria

ser hoje. Quero lembrar — os mais antigos hão de se recordar — que, no dia 28 ou 29 de dezembro de 2005, eu era
Coordenador do Sudeste, o Presidente Renan Calheiros me deu prazo para apresentar as assinaturas até a reabertura
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dos trabalhos, no dia 5 de janeiro. Está presente a D. Myrna Pereira, que me jogou nessa situação, com todo o seu
brilhantismo. Buscamos assinaturas na praia, na fazenda, não sei mais onde. E, no dia 5, a Bancada do Sudeste teve 2
emendas consignadas, por sinal, 100% executadas.

Então, esses desafios são bons para os Coordenadores de Bancada. Se Deus não socorre a quem dorme, é o
Presidente da Comissão que vai socorrer?

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Deixem-me fora disso.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Há mais um detalhe: eu não soube desse acordo em nenhum

momento. Foi acordo de gaveta talvez, porque eu não soube.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Mas V.Exa. é o Coordenador.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Não sou Coordenador.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Quem dormiu no ponto, então, foi o Coordenador, não foi V.Exa.
O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Que acordo foi esse? Não soube desse acordo. Minha bancada

não foi comunicada. Que acordo é esse?
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - V.Exa. pode até dizer mais: que essa situação só ocorreu

com as bancadas que não tiveram emendas, porque elas negligenciaram o dever de apresentar as emendas, perderam
o prazo.

O SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ - Está fora da lida. Não está previsto no Regimento.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Com a palavra, pela ordem, o Relator João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, gostaria de saber de V.Exa. e dos nobres colegas se me

liberam para eu começar a trabalhar.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Fora de dúvida, V.Exa. está livre, desembaraçado.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, então teremos a formalização dos Coordenadores de

Bancada para escolher, entre as emendas individuais apresentadas, quais serão assumidas pela bancada, e só essas
serão aprovadas, certo?

Vamos deixar claro isso, senão teremos dificuldade. O Relator só acatará emendas individuais quando o
Coordenador da Bancada enumerá-las e assumi-las como emendas de bancada.

(Não identificado) - Sr. Presidente, qual é o prazo que o Coordenador tem para indicar as emendas?
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - É necessário diligenciar imediatamente: o prazo é hoje.
Agradeço aos companheiros a tolerância.
A presente sessão está suspensa, ficando, desde logo, marcada sua continuidade para terça-feira, às 10h.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Havendo número regimental, declaro reaberta a 12ª reunião
ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamento Públicos e Fiscalização com a finalidade de apreciar as matérias
constantes das Pautas de nºs 11 a 16, de 2007.

Ordem do Dia. Continuação da apreciação do PLN nº 2/2007-CN, Projeto de Lei de Diretrizes orçamentárias
para 2008, iniciada na semana passada.

Esclareço que foi autorizado pelo Plenário a votação do Relatório apresentado pelo Relator, Deputado João
Leão, sem o Relatório do Comitê de Admissibilidade de Emendas, tendo em vista que o mesmo ainda não foi
constituído.

Esclareço ainda que o Relatório foi aprovado com as alterações constantes da errata, ressalvados os
destaques.

Portanto, passaremos a partir de agora à apreciação de 565 destaques, apresentados em tempo hábil.
Antes, porém, informo que, em virtude da aprovação da errata, sofreram alterações de parecer as seguintes

emendas: 13310007, da Deputada Alice Portugal; 200500017, do Senador Augusto Botelho; 24370003, do Deputado
Chico Lopes; 50180005, da Comissão de Energia/CD; 13390007, do Deputado Daniel Almeida; 25000004 e 25000003,
do Deputado Edmilson Valentim; 34850006, do Deputado Evandro Milhomen; 11930006, do Deputado Henrique
Eduardo Alves; 24780007, do Deputado Jô Moraes; 11170008, do Deputado José Otávio Germano; 11970007, da
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Deputada Maria Perpétua de Almeida; 25090009, da Deputada Marina Maggessi; 16900002, do Deputado Renildo
Calheiros; 13000008, da Deputada Rita Camata; 13010016, da Deputada Rose de Freitas; 34970007, da Deputada
Vanessa Grazziotin.

Passo a palavra ao Relator, Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, em virtude da oposição de veto ao Projeto de Lei de

Conversão nº 3, de 2003...
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Chamo a atenção do Plenário e das galerias para a

necessidade de fazerem silêncio. Há um orador com a palavra, exatamente o Relator da LDO, Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - É tão bom falar quando o Deputado Ricardo Barros está prestando atenção!
Em virtude da oposição de veto ao Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2003 (Mensagem Presidencial nº 198,

de 19 de maio de 2003, relativo à Medida Provisória nº 82/2002, que tratava da transferência de rodovias federais para a
competência dos Estados, faz-se necessária segunda retificação do texto da alínea “d” do Inciso VI do art. 22. Aliás,
peço desculpas ao Plenário, porque isso decorreu de um erro meu.

Onde se lê — seria bom que todos prestassem atenção, porque não se modifica absolutamente nada — “d) à
malha rodoviária federal, cujo domínio foi descentralizado aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos da Medida
Provisória nº 82, de 7 de dezembro de 2002” , leia-se “d) à malha rodoviária federal, cujo domínio seja descentralizado
aos Estados e ao Distrito Federal”.

Peço ao Sr. Presidente que coloque em votação a matéria. Depois, ainda tenho outra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Solicito à Secretaria que me informe o número do destaque

para essa matéria. (Pausa.)
Eu pedi o destaque, mas quero dizer que a retificação que o Relator está propondo é de redação.
Para ficar bem claro, porque havia certo barulho, eu vou ler a proposta. Diz ela o seguinte:

“Onde lê:
Art. 22-C (antigo art. 29).........................................
Inciso VI - ................................................................
 d) à malha rodoviária federal, cujo domínio foi descentralizado aos Estados

e ao Distrito Federal, nos termos da Medida Provisória nº 82, de 7 de dezembro de
2002.

 leia-se:
d) à malha rodoviária federal, cujo domínio seja” — o tempo do verbo está

sendo substituído — “cujo domínio seja descentralizado aos Estados e ao Distrito
Federal”.

Eu também entendo que a solução proposta pelo Relator é uma forma racional de corrigir o texto original, de
sua própria autoria.

Submeto proposta à apreciação do Plenário na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Submeto à apreciação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que aprovam a proposta permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
O SR DEPUTADO JOÃO LEÃO - Continuando, Sr. Presidente, esta aqui é uma proposição um tanto quanto

diferente. Chamo a atenção dos Parlamentares da Oposição para o fato de que essa questão refere-se a Restos a
Pagar de 2005, 2006 e 2007.

Para os senhores terem idéia, o que aconteceu?
Eu recebi diversos pedidos de Parlamentares para modificar um pouco esse artigo, no intuito de garantir a

execução do que tinha sido empenhado em 2005 e em 2006, mas isso só poderá ser feito mediante acordo da
Comissão.

Se V.Exas. quiserem ouvir a leitura da modificação que foi feita, vou fazê-la. O PSDB está de acordo, o
Democratas está de acordo. Então, eu vou proceder à leitura. Se V.Exas. não quiserem acordo, eu retiro a proposição,
mas reitero que eu estou atendendo a pedidos de Parlamentares de maneira geral.
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A minha opinião era manter como estava. Mas, como a relatoria está sendo feita pelo conjunto da Comissão
Mista de Orçamento — eu sou mero instrumento dos Srs. Parlamentares —, ouvindo a reclamação de vários deles, fiz
nova redação no intuito de atendê-los.. Eu vou ler como estava:

“Art. 125-A. Os Restos a Pagar não processados terão vigência de um ano
a partir de sua inscrição, exceto se vierem a ser liquidados nesse período ou
referirem-se a convênio ou instrumento congênere por meio do qual já tenha sido
transferida a primeira parcela de recursos, ressalvado o caso de rescisão.

§ 1º. Durante a execução dos Restos a Pagar, não serão permitidas
alterações nos valores anteriormente inscritos”.

Alguns parlamentares pediram-me que incluísse esse parágrafo:
 § 2º. Referirem a convênios ou instrumentos congêneres cuja efetivação

dependa de licença ambiental ou do cumprimento de ordem técnica estabelecido
pelo concedente”.

O que significa isso? Se há Restos a Pagar relativamente a determinada obra que dependa de licença
ambiental. Por exemplo, uma obra no Município de Maringá depende de uma licença ambiental para ser efetivada. Pelo
meu Relatório, essa obra seria cancelada, só poderia ser incluída no exercício seguinte. Todavia, alguns Parlamentares
podem achar que a licença ambiental não saiu por causa do IBAMA ou por causa do órgão competente ou por algum
problema de ordem técnica. Então, inclui-se isso.

Continuando a leitura:
“ Fica vedada, no exercício de 2008, a execução de Restos a Pagar

inscritos em exercícios anteriores a 2007 que não tenham sido liquidados até 31 de
dezembro de 2007 ressalvado no Inciso II do caput”.

Aí nós tiraríamos o § 3º. O que é que diz o § 3º?
“§ 3º. Os Restos a Pagar processados, observada a ordem

cronológica, terão prioridade na utilização dos limites de movimentação financeira”.
Então, sai isso.

“Art. 4º. Os órgãos de controle interno e externo verificarão o cumprimento
do disposto neste artigo”.

Então, seria a inclusão de um parágrafo e a exclusão de outro.
O SR. DEPUTADO EDUARDO GOMES .- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Concedo a V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO GOMES .- Sr. Presidente, desejo apenas fazer uma consulta ao Relator, em

que pese concordarmos com o mérito: não há aí uma falha de procedimento? Segundo o Regimento, isso só pode ser
votado pelo Plenário. Nós estamos apenas discutindo os destaques.

O SR DEPUTADO JOÃO LEÃO - Acontece é o seguinte: se o Plenário, por unanimidade, concordar com essa
proposição, que é da maioria do Plenário, inclusive de alguns Deputados do partido do Deputado Eduardo Gomes, do
Democratas, do PFL, do PT, do PSB, do PCdoB, pois praticamente todos me pediram para modificar esse artigo — e,
inclusive, nós fizemos uma reunião com os democratas —, esse artigo poderá ser modificado sem problema algum.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Quero lembrar ao Deputado João Leão que ainda resta algum
poder discricionário ao Presidente.

O SR DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sim, se o Presidente concordar.
O SR. PRESIDENTE ( Senador José Maranhão) - Eu não posso colocar em votação essa matéria, porque não

houve destaque a respeito. Então, não pode haver essa unanimidade, até porque eu já sinto, pelo posicionamento de
alguns Parlamentares, que não haverá unanimidade. E, de mais a mais, ainda que houvesse uma presunção de
unanimidade — porque por ora não se conhece a manifestação do Plenário —, a Presidência não pode colocar em
votação matéria que não tenha sido objeto de destaque.

O SR DEPUTADO JOÃO LEÃO - Então, não vamos mais discutir, Srs. Deputados. Acabou a discussão, vamos
levar a proposição ao Plenário.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Concedo a palavra ao Deputado Ricardo Barros.
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O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a matéria
apresentada pelo Depurado João Leão é relevante. Durante a discussão do Relatório de S.Exa., eu fiz a observação
sobre os processados. Então, quero pedir ao Deputado João Leão que faça um esclarecimento sobre o que é o
processado, pois há certa dúvida quanto a isso, se é o que já foi empenhado, se é o que foi conveniado, ou se é o que
está à disposição no Orçamento.

Peço a V.Exa., Senador José Maranhão, que consulte o Plenário, antes de tomar a decisão, na medida em que
V.Exa. é o Presidente da Comissão e, portanto, reflete o pensamento de todos. Se houver unanimidade, não vejo
prejuízo na votação.

Aliás, é comum não só aqui, mas no plenário da Câmara e no do Senado, superamos óbices regimentais
justamente por haver unanimidade em relação a algumas questões.

Então, em primeiro lugar, peço ao Relator que explique o que é processado e, em segundo, que o Presidente
consulte o Plenário e, se houver unanimidade, que coloque a matéria em votação.

O SR DEPUTADO JOÃO LEÃO - O processado é o que foi empenhado e não foi liquidado. Os recursos para
determinada obra foram empenhados, porém não foram processados, não foram liquidados e ela nem foi iniciada.

Então, qual é o objetivo desse artigo? Nós estamos trabalhamos com o Orçamento deste ano, 2007, e com o
dos anos de 2006, 2005, 2004, 2003. Nós estamos operando o orçamento de 2007 com Restos a Pagar de 2003 ainda
sendo processados. Não tem sentido isso. Essa prática precisa ser modificada. Esse é o objetivo desse artigo.

Então, por compreender que os recursos referentes a algumas obras, por problema no IBAMA e em órgãos
competentes, tinham sido empenhadas e não processadas, eu fiz essa nova moldura nesse artigo.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, é muito louvável a posição do Relator, até porque,
em alguns casos, como o Governador do Estado, que detém o controle do instituto ambiental, é oposição ao Prefeito,
ele segura a expedição da licença ambiental e acaba prejudicando o Prefeito, que teria recursos assegurados para a
execução de uma obra.

Então, é muita justa a decisão do Relator de salvaguardar recursos conquistados por um Prefeito no âmbito da
União e que, muitas vezes, acabam sendo perdidos por falta da emissão da licença ambiental em tempo hábil.

Por isso, faço um apelo ao Sr. Presidente para que consulte o Plenário sobre a existência de unanimidade a
respeito da questão.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, eu faço uma proposição ao Plenário. V.Exa. tem razão, Sr.
Presidente. O mais correto é decidirmos isso no Plenário do Congresso Nacional, até para termos matéria para
consertar.

Mas há outras matérias para as quais eu peço, depois, uma reunião entre o Presidente, o Relator e os Líderes,
no intuito de fecharmos esse pacote e levarmos ao Plenário algumas modificações necessárias. Há outras matérias que
precisam ser equacionadas e consertadas, no Parecer Preliminar.

Então, eu retiro a minha proposição, Sr. Presidente. Vamos tratar dos destaques dos Srs. Parlamentares.
O SR. DEPUTADO ZONTA - Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Com a palavra o Deputado Zonta.
O SR. DEPUTADO ZONTA - Sr. Presidente, Senador José Maranhão, Sr. Relator, Deputado João Leão, faço

uma reivindicação em nome da bancada catarinense, composta por 16 Srs. Deputados e 3 Srs. Senadores.
Ao expirar o prazo para apresentação das emendas de bancada, nós nos deparamos com a ausência dos 3

Senadores de Santa Catarina.
Em contato com o Relator, o Deputado João Leão, foi sugerido, para não perder as emendas, que

apresentássemos, em nosso nome, as emendas da bancada catarinense, para que elas pudessem ser avaliadas como
emendas de bancada. E assim o fizemos.

No dia 26, oficiamos a V.Exa., Sr. Presidente, anexando inclusive a ata da reunião da bancada catarinense, na
qual se indicava as 5 emendas que apresentamos como emendas individuais. Essas emendas foram destacadas na
última reunião desta Comissão pelo eminente Deputado Ricardo Barros, em nome do partido.

Ao analisar o acatamento das emendas, verificamos que, das 5 emendas, V.Exa., Sr. Presidente, acatou
apenas uma, ficando prejudicadas as outras 4, que foram efetivamente propostas pela bancada catarinense.
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Venho aqui fazer um apelo, em nome da bancada, para que V.Exa. reconsidere sua decisão e as acate, para
que possam ser discutidos os destaques nesta reunião da Comissão. Senão, Santa Catarina ficará altamente
prejudicada em relação àquilo que é um direito seu, isto é, a apresentação das emendas.

Passo às mãos de V.Exa., Sr. Presidente, cópia das emendas, do requerimento e da ata da bancada
catarinense, pedindo-lhe que reconsidere sua decisão. Caso contrário, a bancada catarinense ficará prejudicada.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Deixe-me esclarecer a V.Exa. A norma é que determinou

esse procedimento. Posteriormente, houve um entendimento entre as Lideranças de bancada e o Relator, inclusive
chancelado pelo Plenário desta Comissão — não sei se V.Exa. estava presente. Deliberou-se que, desde que tivessem
entrado no prazo, as emendas individuais seriam acolhidas como emendas de bancada. Então, faltou a V.Exa. a
iniciativa, após essa decisão do próprio Plenário, de reapresentar essas emendas ao Relator.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Quero esclarecer ao nobre Deputado Zonta essa questão. Nós tivemos 2
passos na Comissão. Quando aprovamos o Relatório, uma série de emendas foi inadmitida pelo Sr. Presidente da
Comissão. Essas emendas, quando eu fui para...

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Eu quero advertir os presentes que é necessário fazerem
silêncio. O silêncio aqui é absolutamente indispensável. Não podemos discutir essas matérias sem que tanto os
Parlamentares quanto as pessoas presente nas galerias as acompanhem devidamente em silêncio.

Aqui ao lado, há uma sala que pode ser ocupada por algum Parlamentar que tenha assunto para discutir
paralelamente, de maneira a não interferir negativamente nos trabalhos.

Com a palavra o Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Então, por essas emendas terem sido inadmitidas pela Presidência, eu não

podia, na continuidade do Relatório, admiti-las. Só uma emenda de V.Exa., Deputado Zonta, fora admitida e, então, eu a
acatei. Não tinha como acatar nenhuma das emendas inadmitidas.

O SR. DEPUTADO ZONTA - Quero ainda dizer que nós as apresentamos como emendas individuais. Elas já
estavam, Sr. Presidente, apresentadas como tal ao Sr. Relator. E foi apresentado o destaque às emendas individuais.
Nesse sentido, não podemos nos conformar com a decisão.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Segundo a Assessoria da Mesa, as emendas de V.Exa. foram inadmitidas
por não estarem dentro do escopo da Resolução nº 1. Seria bom até V.Exa. pegar essas emendas e discutir emenda
por emenda com a Assessoria. Aí, se houver algum erro da Assessoria, podemos acatar as emendas de V.Exa.

O SR. DEPUTADO ZONTA - É a solicitação que fazemos, porque, senão, vamos buscar outra forma de
recurso.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Deputado Zonta, como as emendas de V.Exa. foram
inadmitidas, não há como acolhê-las agora, inclusive compatibilizando com o entendimento do Plenário e das
Lideranças com o Relator.

Com a palavra o Deputado Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados e Senadores,

numa bancada... Sr. Relator, eu peço a atenção de V.Exa. e também porque o assunto depende do Sr. Presidente.
Sr. Presidente, o Destaque nº 77, por mim apresentado, refere-se a uma emenda da bancada do Paraná,

dentro dos critérios que estabelecemos. Ela foi inadmitida, no meu modo de entender, de forma equivocada. A emenda
diz respeito à infra-estrutura portuária do Estado do Paraná. Imagino que ela tenha sido inadmitida porque não se
mencionou o nome do porto para o qual seria destinado o recurso. No Paraná, 2 portos foram delegados ao Estado pela
União. A administração é única e os recursos do Orçamento são de uma só origem.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Vou suspender a reunião pelo tempo necessário ao
desenvolvimento, mais a contento, das conversas paralelas, porque alguns Parlamentares que estão discutindo
assuntos, certamente pertinentes, mas não querem fazê-lo pela via normal. Ou seja, não querem pedir a palavra para
apresentar as suas proposições.

A reunião está suspensa por 5 minutos para que o silêncio seja restabelecido.
(A sessão é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Estão reabertos os trabalhos.
Continua com a palavra o Deputado Eduardo Sciarra.
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O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, nós estávamos nos referindo a emenda
apresentada segundo os critérios estabelecidos por esta Comissão e pelo Relator — 5 emendas da bancada e 5 em
nome do Coordenador da Bancada.

Essa emenda foi inadmitida, imagino eu, simplesmente por não especificar o nome do porto, mas apenas
referir-se à infra-estrutura portuária do Estado do Paraná. No Paraná, há 2 portos — Paranaguá e Antonina —, que
foram delegados, no mesmo ato, pela União ao Governo do Estado.

Então, não podemos ficar prejudicados, porque, no entendimento da Assessoria, não está especificado o nome
do porto. É claro: é o único ato de delegação — Paranaguá e Antonina. Se porventura não está especificado, não
poderemos deixar de especificar neste momento ou de considerar que o que está aí se destina a um único porto
possível — Paranaguá ou Antonina.

O Relator concorda com o que estou abordando.
Então, submeto, Sr. Presidente, à avaliação de V.Exa. e à do Relator a possibilidade do Destaque nº 77.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Com a palavra o Deputado Humberto Souto. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Eduardo Gomes.
O SR. DEPUTADO EDUARDO GOMES - Sr. Presidente, obrigado.
Peço atenção ao Relator porque entendo que a negociação para a votação do relatório da LDO tem avançado

muito. E S.Exa. tem sido paciente em acatar e respeitar as instâncias de discussão.
Peço atenção ao Relator para os destaques de mérito do PSDB.
Hoje, no momento do acatamento desses destaques, queremos discutir 2 posições fundamentais para a

conclusão da nossa pauta de acordo.
A primeira: na errata, houve o mérito do Relator de acatar a proposta do Deputado Rafael Guerra, que versa

sobre o reajuste da tabela de procedimentos do SUS. Confrontamos o acatamento, de pronto, com a emenda do
Deputado Walter Pinheiro, de nº 560, que, na prática, anula os avanços conquistados no relatório. É a situação interna
que queremos discutir. É importante manter esse avanço. Sabemos da sua complexidade e da sua importância para
todos nós, bem como que há muito tempo a matéria é discutida na Comissão.

O outro assunto, nobre Relator, é relativo à Emenda nº 190, cuja defesa retiramos por entender que há
impedimento formal: a emenda é de origem da Comissão de Legislação Participativa. Não vamos discutir mais isso.

Mas queria apelar ao Relator para que acate o Destaque nº 149, que trata do fomento ao setor têxtil. Havia
acordo para o acatamento da emenda da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, defendida
pelo Deputado Vanderlei Macris, sobre a meta de crescimento de 50% das aplicações destinadas aos segmentos têxtil,
moveleiro e coureiro-calçadista. A informação que temos da Assessoria Técnica é de que não há impedimento para a
sua aprovação.

A nossa discussão permanecerá e ficará restrita ao mérito dos Destaques nº 130, 131 e 132, que tratam da
liberdade total para a utilização dos investimentos da área fiscal e de Seguridade, bem como dos investimentos das
estatais. Essa discussão, por ser de mérito, tende a ir para o voto. Entendemos que a Comissão abre mão da
prerrogativa de discutir esse assunto.

Por último, a discussão travada com os Governadores sobre o investimento em segurança pública. Vamos
discutir o percentual, mas é preciso sinalizar que os acordos, as reuniões e a possibilidade de investimento do Executivo
não ficarão só na fotografia de mais uma reunião de Governadores. Poderemos baixar esse percentual de 25%. Vamos
discutir.

No mais, acho que há entendimento para a aprovação do relatório. No entanto, chamo a atenção para esses 2
pontos previamente acordados, embora não constem por algum motivo do relatório de acatamento dos destaques.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Com a palavra o Deputado Vanderlei Macris.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, nobres Srs. Deputados, como disse o Deputado

Eduardo Gomes, que me antecedeu, queria apenas reafirmar a posição do PSDB.
Temos 3 propostas de destaque a serem defendidas: os Destaques nº 130, 131 e 132. Gostaria de pedir a

atenção do Sr. Relator para essas 3 matérias.
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A primeira delas é a Emenda nº 23660002, o Destaque nº 130, cujo objetivo é o de elevar o montante de
recursos destinados à área de segurança pública, principalmente aqueles destinados à sua modernização no âmbito dos
entes da Federação.

A segurança pública, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é uma reivindicação nacional. Em qualquer pesquisa de
opinião pública, a primeira das preocupações do cidadão hoje é com a segurança pública. O discurso do Presidente Lula
priorizou a segurança pública, seja na campanha eleitoral, seja depois da sua posse, neste segundo mandato.

Acontece que a realidade dos fatos não coincide com a dos investimentos necessários para que a segurança
pública seja contemplada com mais recursos, a fim de dar seqüência à demanda da opinião pública. Essa é uma
incoerência do Governo. E queremos, por meio do destaque a esta emenda, propiciar a oportunidade de destinar
recursos para a modernização no âmbito dos entes da Federação, tendo em vista que a segurança pública é um
problema do País e não somente da União, de Estados e Municípios.

Portanto, há importante decisão a ser tomada neste momento, razão pela qual gostaríamos de destacar a
Emenda nº 23660002.

O crescente aumento da criminalidade passou a ser, sem dúvida alguma, um problema nacional, e a solução
passa inevitavelmente por todas as esferas de governo. É importante que haja convergência de ações por parte dos
Governos Federal, Estaduais e Municipais.

A área de segurança pública, sem dúvida alguma, tem grande importância para o Governo do ponto de vista
dos investimentos, mas houve nos últimos anos diminuição das ações de governo no combate à criminalidade, bem
como diminuição dos gastos efetivos do Orçamento da União, razão pela qual se propõe, mediante o Destaque nº 130, a
destinação de 25% dos recursos do superávit primário a que se refere o art. 2º da LDO a projetos de infra-estrutura e
modernização da área de segurança pública, mediante transferências financeiras para Governos Estaduais,
adicionalmente ao volume empenhado no exercício anterior nessa modalidade.

Essa é a primeira emenda.
Os outros Destaques são os de nº 131 e 132.
Essa proposta da LDO prevê dispositivo que autoriza a execução antecipada de gastos, caso não seja

sancionada pelo Presidente da República até 31 de dezembro de 2007, destacando-se aqueles com despesas de
capital, inclusive os constantes de orçamento de investimentos, seja na administração direta, seja também investimento
nas estatais.

É importante que essas emendas sejam destacadas para preservar o poder do Legislativo. O que está se
pretendendo aqui é dar um espaço para a utilização de recursos sem autorização legislativa que não merecem a guarida
deste Parlamento.

Já vemos no plenário uma infinidade de medidas provisórias editadas pelo Presidente Lula, numa usurpação do
direito inarredável e inalienável do Legislativo de intervir nessas decisões. Acontece que, além das medidas provisórias,
a questão orçamentária também está retirando o direito deste Legislativo de equacionar ou de se posicionar sobre cada
uma das propostas de utilização orçamentária. Essa competência é indelegável. Ela não pode ser entregue ao Governo
Federal, para que use os recursos sem a manifestação do Legislativo. Ela está claramente disposta no art. 68, III, da
Constituição Federal.

Razão pela qual, Sr. Presidente, insisto em que, nos Destaques nº 130, 131 e 132, seja aprovada a proposta
que o PSDB traz para ser destacada. Esperamos que sejam votados esses 3 destaques de maneira individualizada.
Pedimos a manifestação individual aos Deputados, para que fique claro na Comissão Mista de Orçamento o seu
posicionamento sobre essas propostas que estamos apresentando em nome da bancada do PSDB.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era a manifestação que tinha a fazer neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Eu queria esclarecer ao Plenário que o processo de votação

já se iniciou na Câmara dos Deputados, razão pela qual vou suspender a presente reunião, lamentavelmente, outra vez.
Reabriremos às 14h.

(Pausa.)
Atenção! Um aviso aos Líderes de bancada: por sugestão de alguns Líderes, estamos convocando uma

reunião de Lideranças, a ser realizada na sala contígua, a partir deste momento.
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(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Havendo número regimental, declaro reaberta a 12ª reunião
ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação de matérias
constantes das Pautas nºs 11 a 16/07.

Recursos.
Encontram-se sobre a mesa recursos apresentados por Parlamentares com o intuito de alterar o status de

emendas apresentadas de inadmitidas para admitidas.
O recurso é regimental.
Recurso nº 1, do Deputado Humberto Souto, para a Emenda nº 13630004.
Em face da ausência do autor, passa-se ao Recurso nº 2, do Deputado Zé Gerardo, pela admissão da Emenda

nº 33890003.
Com a palavra o Deputado Zé Gerardo para exercer o direito de defesa de sua emenda.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, essa emenda é de relevante importância para a região

metropolitana de Fortaleza, no Estado do Ceará. A emenda está dentro da Resolução. Peço no recurso que V.Exa.
acate nossa emenda porque não há nenhuma atecnia. Na realidade, já foram aprovados 21 milhões no Orçamento de
2006 e 28 milhões no de 2007. Existe essa ação. Somente houve um erro formal, que não fere em nenhum momento a
Resolução.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Peço aos autores dos destaques que sigam o exemplo do
Deputado Zé Gerardo e sejam sucintos, porque a matéria já é conhecida de todos.

Em votação na Câmara dos Deputados o Recurso nº 2, do Deputado Zé Gerardo, pela admissão da Emenda nº
33890003,.

Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O recurso foi aprovado para admissão do destaque.
Recurso nº 3, do Deputado Zé Gerardo, pela admissão da Emenda nº 33890005.
Com a palavra o Deputado Zé Gerardo para defender a sua emenda.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Da mesma forma, Sr. Presidente, como já existia no Orçamento de 2007,

reitero os argumentos expendidos em relação à Emenda nº 33890005.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a 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 recurso foi aprovado.
Recurso nº 4, do Deputado Eduardo Sciarra, pela admissão da Emenda nº 31620005.
Com a palavra o Deputado Eduardo Sciarra para exercer o direito de defesa.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, Sr. Relator, o Recurso nº 4, rapidamente, coloca a

situação da emenda da Bancada do Paraná, de autoria do Coordenador da Bancada, Deputado Chico da Princesa, que
destaquei, que trata de infra-estrutura portuária no Estado do Paraná.

A inadequação se deu por alegada exposição genérica, porém trata-se de uma única unidade administrativa,
um único ato de delegação, e a mesma gestão administrativa. Por isso é que estamos, então, pedindo o acolhimento do
recurso.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Recurso nº 5, do Deputado Zonta, pela admissão da Emenda
nº 19770001.
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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 recurso foi aprovado.
Recurso nº 5, do Deputado Zonta, pela admissão das Emendas nºs 19770001, 19770002, 19770003 e

19770005.
Com a palavra o autor do destaque, Deputado Zonta.
O SR. DEPUTADO ZONTA - Sr. Presidente, da mesma forma como argumentamos hoje pela manhã, estamos

apresentando esse recurso para serem admitidas as emendas citadas e também para serem acatados os destaques.
Elas são do interesse do Estado de Santa Catarina e convertem-se automaticamente em atendimento à bancada
catarinense, reforçada aqui pelo Deputado Edinho Bez; refere-se a projetos estruturantes importantes para Santa
Catarina nas diversas áreas. Por isso, pedimos ao Plenário que defira o recurso para admitir as emendas e possibilitar a
convalidação dos destaques.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Em votação o recurso 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.
Aprovado.
O recurso foi aprovado.
Devo esclarecer aos Parlamentares que estamos votando o recurso, não estamos votando o destaque ainda. O

destaque será votado, como os demais destaques, no momento oportuno.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, quantos recursos faltam?
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) – Recurso nº 6, do Deputado Afonso Hamm, pela admissão

das Emendas nºs 20980002, 20980003 e 20980004.
Com a palavra o autor para exercer o direito de defesa de seu recurso.
O SR. DEPUTADO AFONSO HAMM – Sr. Presidente, Senador José Maranhão, Sr. Relator, Deputado João

Leão, insisti no recurso porque temos um programa de fruticultura no Brasil e, associado a ele, um projeto de irrigação e
uso da água com tecnologia a ser desenvolvida no País. Foi alegado — por isso o presente recurso — que o projeto não
é estruturante. Realizei estudos, recorri aos Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário e hoje temos um
programa absolutamente estruturante para a área social e a área de desenvolvimento.

Portanto, apelo ao Sr. Relator e ao Sr. Presidente para que possamos implementar uma política que defina a
inclusão de 3 milhões de famílias somente no projeto de fruticultura do País. Essa é a solicitação que faço com
veemência ao Relator e ao Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) – Em votação na Câmara dos Deputados o Recurso nº 6, do
Deputado Afonso Hamm.

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 recurso foi admitido.
Recurso nº 1, do Deputado Humberto Souto, pela admissão da Emenda nº 13630004.
Com a palavra o Deputado Humberto Souto.
O SR. DEPUTADO HUMBERTO SOUTO – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, trata-se de um erro material

que estamos corrigindo por meio de recurso. Apenas queria fazer uma ponderação ao Sr. Relator.
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Como essas matérias foram consideradas não aceitas e que, com o recurso, passam, o Sr. Relator teria de
opinar não como destaque, mas teria de opinar sobre as emendas para saber se, em sendo admitidas, acata-as ou não.

Agradeço ao Relator, reiterando que é apenas um erro material que está sendo corrigido.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) – Recurso nº 7, do Deputado José Airton Cirilo, pela admissão

da Emenda nº 24410002.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, V.Exa. não colocou em votação o recurso anterior,

do Deputado Humberto Souto.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) – É válida a observação.
Em votação o Recurso nº 1, de autoria do Deputado Humberto Souto, 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 recurso foi admitido.
Recurso nº 7, do Deputado José Airton Cirilo, pela admissão da Emenda nº 24410002.
Com a palavra o autor do recurso.
O SR. DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores,

apresentamos recurso considerando tratar-se de obra estruturante para o nosso Estado, de inquestionável importância,
particularmente para a região do Vale do Jaguaribe e para o Município de Icapuí, que consta de uma dragagem do Porto
de Barra Grande, no Município, além de reaterro, para que possamos, com esse grande empreendimento, beneficiar
toda uma população de pescadores e salineiros. Por isso, solicito o acolhimento do nosso recurso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - 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.
Não havendo objeção, está aprovado e admitido o Recurso nº 7.
Recurso nº 8, do Deputado Zé Gerardo, pela admissão da Emenda nº 33890002.
O autor está com a palavra.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, tal qual o recurso anterior, apelo a V.Exa. que acate o

nosso recurso, tendo em vista a necessidade do Estado do Ceará de que seja acolhida a emenda. Ademais, quero
agradecer ao nobre Relator e a V.Exa., Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Em votação o recurso 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 recurso foi admitido.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que informe ao Plenário quantos

recursos ainda há para serem apreciados.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Esta Presidência quer chamar a atenção dos companheiros

da Comissão para o seguinte: nós estamos aceitando, porque são pertinentes, os recursos em relação às emendas
inadmitidas. Quanto às emendas que não foram inadmitidas, não cabe recurso.

O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - As emendas inadmitidas não existem, a partir de agora, elas
desapareceram.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Posso falar, Sr. Presidente?
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O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, V.Exa. fez um alerta e eu quero chamar a atenção
das Lideranças porque durante o período em que a sessão esteve suspensa, desde a manhã até as 14h, fizemos um
acordo de Lideranças na Comissão de Orçamento, encaminhado e patrocinado por V.Exa., no sentido de que
acataríamos recursos no caso das emendas que, em virtude da decisão, a meu ver correta, da Presidência da Câmara
dos Deputados, foram julgadas inadmitidas. Portanto, essas emendas foram objeto de acordo.

Portanto, não cabe recurso — e eu quero chamar a atenção dos nobres pares para um aspecto — para as
emendas que agora serão objeto de apreciação mediante destaques, porque, na realidade, o debate das emendas
correspondentes estava localizado no mérito, isto é, na concordância ou na discordância com elas. Se houver por parte
do Plenário aceitação dessa ou daquela emenda e, portanto, o autor do destaque se posicionar diferentemente do
Relator, a solução é o recurso ao voto e não a esse modelo que nós acordamos.

Pelo que eu entendi, esse recurso inclusive faria...
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Quero esclarecer a V.Exa. que já fiz essa ressalva,

informando que a aprovação do recurso não implica aprovação da emenda.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Com certeza, até porque carece da apreciação...
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - A emenda passou a ser aceita, mas está sujeita à votação

que se dará na apreciação do destaque.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, eu solicitei a V.Exa. que informasse o número de

recursos existentes sobre a mesa. É importante tomarmos conhecimento de quantos são eles, até para poder avaliar o
tempo a ser despendido nos trabalhos desta Comissão, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Vejam bem, Sr. Presidente e Deputado Vanderlei Macris, eu estou
fazendo essa cobrança para evitar que utilizemos do instrumento de recurso para promover alteração ou correção de
determinadas emendas, o que não cabe mais. Não foi esse o acordo que fizemos.

O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, vamos ouvir o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Eu estou com 7 recursos, de autoria da nobre Deputada Rose

de Freitas, que fogem um pouco às normas do Regimento. Por quê? Porque ela está recorrendo não contra a
inadmissibilidade, prevista no nosso Regimento, mas para modificar o texto da emenda. Isso nos coloca numa situação
difícil, porque, assim, é como se estivéssemos reabrindo o prazo para apresentação de emenda. A questão de mérito
não pode ser apreciada num recurso, até porque, para tanto, não há necessidade de recurso. A emenda vai ser
discutida. Cabe destaque, mas não cabe recurso.

É isso que eu queria esclarecer à Deputada Rose de Freitas. Eu queria explicar a S.Exa. que está pedindo a
alteração de texto da emenda. O recurso admitido é contra a inadmissibilidade da emenda. Agora, quanto ao texto, não
cabe recurso.

Com a palavra o Relator, para se pronunciar sobre os recursos que acabaram de ser apresentados.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta Comissão, quando

apresentamos o Parecer Preliminar — é bom que V.Exas. prestem atenção, até para não incidirmos no erro à frente — à
Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2008, no Item 2, sexto parágrafo, da abrangência ao Anexo de Metas e Prioridades,
eu coloquei o seguinte dispositivo: “O Relator poderá efetuar agregações e ajustes nas categorias de programação e
nas metas físicas, com vistas à consolidação e à sistematização das emendas apresentadas”.

Há emendas, aprovadas recentemente por V.Exas., que terei de rejeitar, caso esse artigo não seja aprovado,
antes que eu faça a análise das emendas.

 O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Está aprovado.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Não, Sr. Presidente, V.Exa. tem de colocar em votação.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Presidente, o Relator poderia acolher. Mas, se V.Exa. quiser

sacramentar, há condições para isso.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Desculpem, Excelências, o erro foi meu. Já estou com a autorização para...
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Mas ainda há um problema: há emendas cujos textos precisam ser retirados

ou acrescentados.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - Na redação final, Sr. Deputado. Se for ajuste de redação...
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Querem V.Exas. que eu dê exemplos? Cito o do Deputado Manoel Junior.
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Qual é o número do destaque de V.Exa., Deputado Manoel Junior?
O SR. DEPUTADO MANOEL JUNIOR - Destaque nº 267. A orientação da bancada...
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Mas V.Exa. não apresentou recurso. Então, está morto, amigo. (Risos.)
O SR. DEPUTADO MANOEL JUNIOR - Estou com o recurso pronto, Sr. Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Eu queria dizer ao Relator que o caso do Deputado Manoel

Júnior não serve de exemplo, porque não se trata de recurso. A emenda de S.Exa. está aprovada.
O SR. DEPUTADO MANOEL JUNIOR - Exatamente.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Tenho outro caso, o do Deputado Zé Gerardo.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Do Deputado Zé Gerardo, Sr. Relator, já foi aprovado o

recurso.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Foi aprovado o recurso, mas... (Pausa.)
O.k., retiro o que disse anteriormente.
 Eu queria consertar. Como há ações que vamos incluir como se fossem novas, eu vou atender.
 O SR. DEPUTADO ZONTA - Sr. Relator, V.Exa. está acatando todas as emendas cujos recursos foram

aprovados?
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Não estou acatando, mas estou sendo obrigado a acatar.
O SR. DEPUTADO ZONTA - Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - O Plenário é maior do que eu. V.Exas., todos reunidos, são muito maiores

do que este pobre e coitado Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Peço ao Relator que conclua o Relatório a respeito dos

recursos que foram proferidos. Aliás, os recursos já foram aprovados...
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Não, dou o parecer agora: acatadas...
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Todas as emendas.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - ... todas as emendas até uma meta no valor de 10 milhões e 500 mil reais.

Até! Até!
O SR. DEPUTADO AFONSO HAMM - Sr. Presidente, pela ordem, para fazer um registro.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Pelo pronunciamento do Relator, entendo que seu parecer é

por colocarem-se todos os destaques na condição de emendas a serem examinadas posteriormente.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, estamos acatando, parcialmente, todas as emendas objeto

de recurso feito agora. Todas. Se V.Exa. quiser, leio uma por uma, dizendo “acatado” e seu valor.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - É bom que V.Exa. leia.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Emenda nº 2441002. Autor: José Airton Cirilo. Ação: dragagem do porto de

Barra Grande, Icapuí, Ceará. Produto: dragagem realizada. Unidade: metros cúbicos. Meta solicitada: 150.000. Vou
atender aqui a uma meta no valor de 10.5. Acatado parcialmente.

Emenda nº 13630004. Autor: Deputado Humberto Souto. Apoio ao desenvolvimento do setor agropecuário.
Ação nova: fomento a pequenos e médios produtores rurais de culturas destinadas à produção de biodiesel. Meta
solicitada: 3.000. Até 10.5.

Emenda nº 33890003. Autor: Deputado Zé Gerardo. Obras de infra-estrutura urbana e de desenvolvimento
urbano. Foi para esta emenda que solicitei à Comissão autorização para retirar a expressão “desenvolvimento urbano”,
deixando apenas “obras de infra-estrutura urbana”. Valor: 10.5. Meta solicitada: 1...

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Isso. Pedi autorização à Comissão para ficar “obras de infra-estrutura

urbana na região metropolitana de Fortaleza”. Retira-se a expressão “desenvolvimento urbano”.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Não pode? Então, fica como está. Fica uma ação nova. O.k. Aprovado.
Autor: Deputado Zé Gerardo, PMDB. PROÁGUA infra-estrutura. Implantação de canais que integram as bacias

a diversos açudes no Estado do Ceará. Meta atendida: 1. Dez ponto cinco.
Autor: Deputado Zonta. Emenda nº 19770002. Apoio financeiro a instituições de ensino superior não federais

do sistema ACAFE. Meta solicitada: 1. Valor: 10.5.
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Autor: Deputado Zonta. Emenda nº 19770003. Estudo e elaboração do projeto técnico da Ferrovia Leste/Oeste no
Estado de Santa Catarina. Meta: 1. Valor: 10.5.

Autor: Zonta. Programa: saneamento rural. Programa especial de saneamento rural no Estado de Santa
Catarina. Meta solicitada: 1. Valor: 10.5.

Autor: Zonta. Universidade do Século XXI. Ação nova: apoio financeiro a instituições de ensino superior não
federais do sistema ACAFE. Meta solicitada... Estou repetindo a mesma página...

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Já atendi aos Deputados Zé Gerardo e Humberto Souto.
Dando continuidade: Emenda nº 31620005. Esta o Deputado Eduardo Sciarra vai-me dizer se devo acatar ou

não, porque nosso acordo está global. Ação nova: infra-estrutura portuária no Estado do Paraná. Produto: porto
modernizado. Meta solicitada: 1. Valor, 10.5.

Emenda nº 19770001. Autor: Deputado Zonta. Atenção especializada em saúde. Apoio à estruturação de
hospitais regionais do Estado de Santa Catarina. Meta solicitada: 1. Dez ponto cinco.

Bem, se faltou alguma emenda parlamentar que não li...
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Afonso Hamm, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO AFONSO HAMM - Tenho 3.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Há 3 destaques do Deputado Afonso Hamm. Destaques de minha

autoria. Destaques nºs 87, 88 e 89.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Um destaque do Deputado José Guimarães. Um destaque apenas.

Eu já havia conversado com V.Exa.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputado Virgílio Guimarães, explique o que S.Exa. quer.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Relator, do Deputado Afonso Hamm foram aprovados 3

destaques que estavam inadmitidos: os Destaques nºs 87, 88 e 89.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - O.K. Aprovados.
Apoio ao desenvolvimento da fruticultura no Estado do Rio Grande do Sul. Não posso especificar a meta agora,

mas a assessoria vai dividir isso por 10.5.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, Sr. Relator...
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Para evitar dúvidas, vou ler novamente: Sistema Único de Segurança

Pública. Autor: Deputado Zé Gerardo. Emenda nº 33890005. Reaparelhamento das Instituições de Segurança Pública
— PNAPOL. Programa Ronda do Quarteirão no Estado do Ceará. Meta solicitada: 10. Valor: até 10.5.

A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Relator...
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Relator, faltam ainda 2 do Deputado Afonso Hamm.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - As do Deputado Afonso Hamm já li, Excelência.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Não. V.Exa. leu um só. São 3 destaques que estavam inadmitidos e

foram recuperados.
O SR. DEPUTADO AFONSO HAMM - São 3 destaques meus. Se me permite, Relator, há uma emenda de

caráter nacional para a fruticultura. Sou o Presidente da Frente Parlamentar, represento 211 Deputados...
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - E eu sou membro da sua Frente, caro Afonso Hamm. Então, vamos atender

à emenda. A fruticultura deste País merece, caro Deputado.
O SR. DEPUTADO AFONSO HAMM - Muito obrigado. São duas emendas.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Então vamos lá. Programa de Desenvolvimento da Fruticultura —

PROFRUTA. Nova. Desenvolvimento da fruticultura nacional. Meta solicitada: 10.5. Aprovado.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Cem.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Não, para tudo são 10.5.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - O que significam os 10.5?
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Dez milhões e meio. É o máximo que S.Exa. pode fazer.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Relator...
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Deputado, não há mais choro.
O SR. DEPUTADO AFONSO HAMM - Deputado, são 3 emendas. Há uma no Rio Grande do Sul e a de

irrigação, que também é importante. São 3 emendas.
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O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Vamos adiante. Autor: Afonso Hamm. Emenda nº 20980004. Implantação
de projetos de irrigação no Estado do Rio Grande do Sul. Meta solicitada: 1. Valor: 10.5.

Muito bem...
O SR. DEPUTADO AFONSO HAMM - E agora, a de fruticultura...
(Intervenção simultânea ininteligível.)
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - O nobre Deputado José Guimarães...
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Relator, faltou o Destaque nº 542, feito por mim à Emenda nº

31620005, do Deputado Osmar Serraglio.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Nobre Deputada, V.Exa. tem de fazer o recurso dessa emenda.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - O recurso já se encontra na mesa, Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Então, vamos votar o recurso de S.Exa. primeiro, para eu dizer que o

atendo.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Então, coloca-se em votação.
Quero fazer um esclarecimento. A princípio, o Presidente referiu-se a à emenda, dizendo que era modificação

de texto. Não era. O texto é o mesmo. Apenas o Senador Camata escreveu a palavra inversa no texto.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, permita-me insistir em saber quantos recursos

ainda estão presentes para serem votados.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Não há mais recursos na mesa.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MENDES - Sr. Presidente, como já foram apresentados todos os destaques,

solicito a V.Exa. que, se possível, votemos todos em bloco para encerrarmos o processo.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Sr. Presidente, mas tenho um destaque, que não é recurso.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Na hora em que forem votados os destaques, o requerimento

de V.Exa. vai ser votado.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Sr. Presidente, o senhor vai entrar nos destaques agora?
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Não há mais prazo para destaque.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Não. Está em votação os destaques, ou está nos recursos ainda?
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Sim. A votação é outra coisa.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Já começou agora?
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Mas os destaques foram feitos em tempo.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Porque estou inscrito para falar sobre os destaques.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Quero só esclarecer à Deputada Rose de Freitas mais uma

vez que a Emenda nº 31620005 já foi objeto de recurso do Deputado Eduardo Sciarra, já decidido pelo Relator.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, acho que há um equívoco.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Não é a mesma.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Então, V.Exa. deu o número errado.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Eu dei o número certo.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Para identificar como esse número aqui, é exatamente a

emenda de que já recorreu o Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, solicito a V.Exa fazermos a apreciação dos

destaques em globo para agilizar o processo de votação.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Após os pareceres do Relator às emendas, as mesmas

passarão a integrar o grupo de pareceres a que pertençam.
Apreciação dos destaques.
Srs. Parlamentares, o art. 138, § 2º, da Resolução nº 1, de 2006, CN estabelece: “Não será aceita solicitação

para votação em separado de destaque após a aprovação de requerimento para votação em globo dos destaques’.
Assim sendo, solicito autorização do Plenário para proceder à votação em globo dos destaques por tipo de voto do
Relator.

A proposta para votação em globo dos destaques por tipo de voto do Relator está em votação.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Sr. Presidente, peço seja votado em separado o nº 481.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Sr. Presidente, solicito votação em separado do nº 560.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, gostaria de falar pela bancada dos Democratas.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, quero falar pelo PMDB.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, quero falar pelo PR.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, pela bancada dos Democratas.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Sr. Presidente, quero falar por Minas Gerais.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores,

primeiramente, gostaria de dizer que aquele destaque que apresentei não é o mesmo que a Deputada Rose de Freitas
havia apresentado.

Em segundo lugar, refiro-me a 2 outros destaques apresentados por mim. Um deles, o nº 54, fala sobre o que
estabelece o substitutivo, ou seja, que a programação constante para 2008 do projeto de lei orçamentária que não for
sancionado pelo Presidente da República até 31 de dezembro de 2007 poderá ser executada por atendimento de
diversas despesas, entre elas, despesas de capital, inclusive constantes do orçamento de investimento; despesas de
capital relativas aos projetos em andamento e outras despesas correntes de caráter inadiável.

Sr. Presidente, 2008 será ano eleitoral, e essa disposição da LDO, conforme consta, com toda a certeza dá
margem para que, não sendo aprovado o Orçamento até dia 31 de dezembro — e o próprio Executivo pode contribuir
para que isso ocorra —, o Poder Executivo tenha poderes que são do Congresso Nacional para definir a execução
orçamentária do ano de 2008.

Então, somos contra esse dispositivo. As despesas de capital incluem investimentos, obras, inclusive emendas
parlamentares, inversões financeiras, amortização de dívida. Nós já demos, através da questão dos restos a pagar, e
agora, com o Orçamento, vamos dar à União condições de execução de uma prerrogativa que é nossa, do Congresso
Nacional. Somos contra esse dispositivo.

O destaque que apresentamos, Destaque nº 54, é justamente para eliminar 3 itens desse dispositivo.
Da mesma forma ocorre com a CPMF. Estamos aprovando recursos provenientes de receitas condicionadas à

estimativa de receitas do Projeto de Lei Orçamentária. Estamos colocando no Orçamento para atender às necessidades
receitas que ainda não foram configuradas, porque envolvem a própria votação da CPMF, cuja validade vai até 31 de
dezembro deste ano. É inconstitucional tratarmos dessas questões.

No destaque também apresentamos nossa posição contrária a que possa ser considerado estimativa de receita
algo cuja renovação ainda nem votamos no Congresso Nacional.

O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Pela ordem, Sr. Presidente, para falar pelo PSDB.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Meu caro Presidente, eu poderia fazer até uma proposição: que votássemos

os destaques em globo, que não há problema — não há problema, repito — e deixássemos os destaques que os
Parlamentares querem discutir. Já resolveríamos uma série de problemas.

O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Relator, o único problema é que a resolução diz que os
destaques têm de ser votados antes da votação em bloco.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Não. Os destaques podem ser votados em globo, ressalvados os destaques
tais e tais.

O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Pelo menos a solicitação.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - ... o destaque tal.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Não. Não pode.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Pelo menos a solicitação, Sr. Presidente. Se, por acaso, a nossa

solicitação for aceita, não tem problema nenhum.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Não pode, Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Presidente, eu me inscrevi.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Com a palavra, pela ordem, a Deputada Rose de Freitas,

falando pela bancada do PMDB.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela Liderança do Governo.
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A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, eu sei que elaborar o relatório da LDO não é fácil.
Eu sei que S.Exa., o Relator, prima sobretudo por permanecer dentro da legalidade, e acho que todos nós aqui. Quero
crer que ninguém quer fazer o contrário.

Quanto aos recursos que constam de emenda que apresentei à Mesa, tive a oportunidade de pessoalmente
mostrar o problema. O Senador Gerson Camata mostrou que errou. Não existe, no Espírito Santo, algo chamado “cais
do porto”. Eu pedi a correção da expressão “cais do porto” para “porto”. Não existe “revitalização de porto”; existe
“restauração”. Não estou mudando nada.

Eu entendo tudo o que queiram fazer, mas não terem compreensão para ler um texto e adequá-lo à sua
realidade... Não há nada, nenhum impropério,  absolutamente nada, a não ser isso.

Quando pediram que fizéssemos recurso, não achei que estavam brincando. Achei que estavam falando
seriamente. Vários Deputados fizeram recursos, que precisam ser apreciados, que precisam ser lidos. Às vezes, por não
fazer, comete-se uma injustiça contra quem trabalha e muito aqui para defender o seu Estado.

Então, eu apresentei a V.Exa. Está aqui a palavra; é só uma palavra: “revitalização” por “recuperação”. É isso.
Não é do “cais do porto” porque não temos “cais do porto”; nós temos “porto”: a CODESA. Foi isso o que eu levei a
V.Exa., Sr. Relator.

Levei a V.Exa. também uma outra questão. O Senador Gerson Camata, na redação, por falta de orientação
inclusive, errou na palavra. S.Exa. redigiu “Centro Tecnológico Profissional” e não “Centro de Educação Técnico-
Profissionalizante”. Trata-se do CEFET.

Não estou trazendo a este plenário nada de absurdo. Apenas isto. Estou pedindo que V.Exa. considere. Isso
não é mudança de texto.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - S.Exa. trocou a palavra “CEFET”. Errou a sigla, que, aliás, foi

mudada recentemente, e S.Exa. não tinha a obrigação de saber. E pedi a V.Exa. apenas isso, Sr. Relator.
Acho até que não vou pedir ao Plenário nem ao Relator, nem a nenhum dos técnicos consideração que não

seja por uma pessoa que se dedica e trabalha. E, nesse caso, infelizmente, a redação não foi a minha. Foi da minha
bancada, e tenho a obrigação de defendê-la.

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Concedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Wellington

Roberto.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, Sr. Relator, eu não vou culpar V.Exa., querido

amigo Relator, pelo acúmulo de problemas que têm batido à sua porta. Mas existem aqui 2 distorções brutais em
relação aos Destaque nº 459 e  461, que apresentei.

O Presidente da Comissão, que foi Governador da Paraíba, conhece muito bem o nosso Estado e sabe que,
para se fazer a duplicação do Contorno Raimundo Asfora, na cidade de Campina Grande, até a divisa com o Estado de
Pernambuco, em relação à cidade de Caruaru, não tem como iniciar a obra com 10 quilômetros. E o nobre Relator,
Deputado João Leão, acatou esses destaques parcialmente, com 10 quilômetros.

É impossível. É uma obra muito importante, não só para o Estado da Paraíba, como também para o Estado de
Pernambuco.

E a outra região o ex-Governador e Presidente desta Comissão, Senador José Maranhão, conhece. Trata-se da
Zona 089 do Estado, que contempla Catolé do Rocha, São Bento, Paulista, toda aquela região carente. Falo da
implantação de melhorias habitacionais para o controle da Doença de Chagas. E o Relator acatou a proposta de 2 mil
unidades residenciais. É insuficiente.

Então, eu queria que V.Exa. fizesse a reavaliação desses 2 destaques para contemplar a Paraíba, que merece
o nosso apoio.

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero cumprimentar V.Exa. pela
condução dos trabalhos e quero cumprimentar o Relator, Deputado João Leão, pela habilidade com que conduziu as
tratativas e as discussões, no encaminhamento desta matéria, até agora. Sei da sua enorme dificuldade, pela
complexidade dos interesses difusos e da incapacidade de atender a todas as demandas.

Mas, contando com a boa avaliação e o bom senso que o Relator nos demonstrou até agora, gostaria de
destacar 4 emendas de minha autoria. E vou fazer as justificativas rapidamente.
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O Destaque nº 139, rejeitado por V.Exa., Sr. Relator, trata de ressalvar de contingenciamento os recursos da
defesa animal e vegetal, no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Estamos enfrentando, há anos consecutivos — basicamente há 3 anos, principalmente desde o foco de febre
aftosa de 2005 — um contingenciamento permanente dos recursos da área de defesa animal e vegetal do Ministério da
Agricultura. E isso tem prejudicado as ações de controle, cadastramento e prevenção de doenças de natureza animal e
vegetal, com destaques para febre aftosa, bicudo e vassoura-de-bruxa, em várias regiões do nosso País, em diferentes
culturas.

Daí a emenda para ressalvar do contingenciamento do Orçamento da União os investimentos e os recursos da
defesa agropecuária.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Nobre Deputado, permita-me falar por 30 segundos.
O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Pois não.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Eu gostaria de atender a V.Exa., mas temos a emenda e não temos o

destaque. Se não tiver destaque, eu não posso atender a V.Exa.
O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Perdão, Deputado. Falo do Destaque nº 139; a Emenda é a de nº

21830010.
O segundo destaque, Sr. Presidente, diz respeito à permissão de declaração de funcionalidade dos

documentos para recebimento de recursos da União, para as entidades privadas sem fins lucrativos voltadas à saúde,
em relação ao exercício anterior, para que haja uma equiparação ao tratamento que vem sendo dado às entidades de
educação e de assistência social. Há exclusão, portanto, das entidades ligadas à área da saúde.

Daí a minha Emenda de nº 21830011, com o Destaque de nº 00140.
E, por último, o Destaque nº 141, supressivo, que vai na linha do que disse o Deputado Eduardo Sciarra e é

defendido também pela minha bancada, do PSDB, que diz respeito à supressão do dispositivo que autoriza a realização
de despesa de capital no âmbito do Orçamento de Investimento, caso o Orçamento da União não seja sancionado até
31 de dezembro.

E, de mesmo teor ou de mesma finalidade, o Destaque nº 142, também supressivo do dispositivo que autoriza
a realização de despesa de capital no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, caso o Orçamento da
União não seja sancionado até 31 de dezembro de 2007, na proporção de 1/12 por mês, até a sanção presidencial.

Ambas, estas últimas, têm por caráter manter o poder legiferante, a fim de que o Congresso Nacional não tenha
de abrir mão de legislar sobre o Orçamento da União, sem prejuízo das despesas que envolvam custeio e manutenção
da máquina e o dia-a-dia das despesas do próprio Governo Federal. Mas que nós não venhamos a abrir mão daquela
que é a nossa tarefa constitucional.

Sr. Relator, agradeço-lhe mais uma vez e cumprimento o Presidente da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Junior) - Passo a palavra ao nobre Deputado Walter Pinheiro, pela

Liderança do Governo. (Pausa.) S.Exa. vai deixar para falar depois.
Com a palavra o Deputado Ricardo Barros. Peço a V.Exa. que cumpra o tempo determinado, de 5 minutos.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, gostaria apenas de saudar o Relator...
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Eu quero lembrar aos Srs. Parlamentares que daqui a pouco começa a

Ordem do Dia no plenário. Se não votarmos este relatório agora, vamos ter de voltar aqui à noite.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Presidente, queria apenas saudar o Deputado João Leão pelo

bom trabalho realizado. S.Exa. fez grande esforço para atender a todas as demandas apresentadas à Comissão.
Quero agradecer pela revisão dos pareceres de inadmissibilidade feitos pela própria Comissão, pelos

Deputados Zonta e Afonso Hamm, que aqui se apresentaram, e pela recuperação da emenda da bancada do Paraná.
Em especial, o nosso desejo é o de ver a matéria aprovada o mais rapidamente possível.

Estão de parabéns o nosso Relator e a Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Junior) - Com a palavra o Deputado Vanderlei Macris.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, caros Deputados, secundando as palavras do meu

colega Deputado Duarte Nogueira, gostaria de defender os destaques para a votação em separado de 3 emendas. Os
de nº 130, 131 e 132.

Agradecendo também os movimentos feitos em busca da negociação,  que acabaram por não contemplar
essas emendas que, para a bancada do PSDB, são de fundamental importância.
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Vou explicar, Sr. Presidente, as razões que levaram a bancada do PSDB a defender os 3 destaques que neste
momento apresento ao Plenário desta Comissão Mista.

O primeiro Destaque, de nº 130, é sobre a segurança pública. A emenda tem por objetivo elevar o montante de
recursos destinados à área de segurança pública, principalmente aqueles destinados à sua modernização no âmbito dos
entes da Federação.

A segurança pública é um problema do País, é um problema do Presidente Lula, é um problema da sociedade
brasileira, mais especialmente do Parlamento, que precisa autorizar a destinação de recursos indispensáveis, a fim de
que seja prioridade de governo. Não é possível ficar apenas no discurso. Temos, sim, de partir para a prática da
destinação de recursos para os convênios dos entes federativos, a fim de enfrentar de frente essa questão.

Os outros destaques, Sr. Presidente, tratam de competência indelegável do Congresso Nacional. São os
Destaques nº 131 e 132. Na verdade, se no final do ano não aprovarmos o Orçamento, o Governo terá 1/12 das
despesas e custeios obrigatórios e também das despesas de capital para utilizar.

Acontece que, da maneira como está, Sr. Presidente, a administração direta e indireta retiram do Congresso a
possibilidade de intervir nesse processo. E nós estaremos dando um cheque em branco, não só para a administração
direta, mas também para as estatais.

O Governo precisa mandar ao Congresso Nacional todas as solicitações de crédito de que precisa. E nós não
podemos dar esse cheque em branco ao Governo.

É a posição do PSDB que gostaria de trazer a V.Exa. e aos demais pares desta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Junior) - Com a palavra o Deputado Rafael Guerra. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Eu gostaria de dizer algumas poucas palavras.
Eu não tenho mais recursos, excetuando-se os que vão atender aos Destaques nº 469, 461 e a todos os que

foram acatados aqui.
Acato os Destaques nº 469...
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - É o Destaque nº 459, Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Destaques nº 459 e 461 — uma meta de 4 mil, que fica dentro da meta

normal desta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Júnior) - Com a palavra o Deputado Rafael Guerra.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Então, quero dizer a V.Exas. que eu não tenho mais a mínima condição de

acatar outro destaque.
Proponho a esta Comissão que passemos à votação.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, queria solicitar o atendimento do destaque de texto da

Deputada Rose de Freitas.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Júnior) - Bom, eu vou passar a palavra ao Deputado Rafael Guerra,

pela ordem de inscrição, por 5 minutos.
O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente, muito obrigado.
Eu queria pedir a atenção do nosso Relator, eminente Deputado João Leão.
Deputado, em primeiro lugar, eu vi o esforço de V.Exa. na elaboração do relatório, inclusive para atender o

pleito da área de saúde. V.Exa. incluiu um adendo que previa reajuste médio de 15% nas tabelas de procedimentos do
SUS, para os tetos de Estados e Municípios. No entanto, uma emenda acabou retirando esse adendo.

Queria ouvir de V.Exa — porque, na verdade, não posso abrir mão de um pleito que não é meu, que é do setor
da saúde — o motivo disso e como pode ser solucionado, antes que eu dê o meu depoimento. Porque eu tenho outras
justificativas que gostaria de expor aos membros desta Comissão.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Meu nobre e querido Deputado Rafael Guerra, V.Exa. me conhece e sabe
do meu trabalho na Comissão Mista de Orçamento; sabe do meu trabalho na condição de membro da Comissão da qual
V.Exa. é Presidente.

Agora, eu tenho os meus limites.
O grande problema é que o Governo não tem caixa para atender este destaque no momento. Combinei com

V.Exa. que, na segunda fase de votação do relatório, no plenário, sentar-me-ei com o Ministro da Saúde, com o
Secretário-Executivo, se possível com o Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, para fazer a reivindicação,
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ainda que S.Exa. não atenda o pedido de reajuste de 15%, mas nos atenda com 5% ou 10%, para que possamos
resolver esse problema e obter um acréscimo de recursos para o SUS.

Realmente, V.Exa. tem razão. Gostaria imensamente de atender o destaque — o Deputado Walter Pinheiro,
que é Vice-Líder do Governo, sabe disso —, mas estamos, infelizmente, com esse problema.

Precisamos discutir, conversar e chegar a um denominador comum.
Durante tantos anos fomos companheiros nesta Casa, e sei da sua capacidade e da sua vontade de ajudar,

como tem ajudado a salvar tantas vidas neste País, sentado aqui nas cadeiras desta Comissão.
Então, peço a sua compreensão para discutirmos num segundo momento, quando da aprovação do relatório no

plenário.
Está marcada já para amanhã a conversa com o Ministro da Saúde.
O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - Posso concluir, então, Presidente? Se V.Exa. me permite. Só para

deixar ciente esta Comissão Mista de Orçamento.
No ano passado, a maioria dos aqui presentes eram companheiros desta Comissão. Fizemos um aporte de

quase 2 bilhões ao Orçamento do Ministério da Saúde. Grande parte desse aporte foi destinado aos tetos financeiros de
Estados e Municípios. Aí contemplados os Programas de Atenção Básica, Saúde da Família, bem como programas de
prevenção, saneamento, vacinas e, naturalmente, também os procedimentos de média e alta complexidades.
 Na verdade, o que estamos verificando agora? Peço a atenção dos pares. Temos hoje uma disponibilidade
orçamentária de 2 bilhões, que não estão sendo transferidos para Estados e Municípios. Isso corresponde a 12,5% de
reajuste. Quer dizer, existe a disponibilidade orçamentária. Falta a boa vontade do Governo e do gestor.

Eu gostaria também de ouvir o Deputado Walter Pinheiro, Líder do Governo nesta Comissão, sobre o que nós
faremos; queria ouvir de S.Exa. uma proposta. S.Exa. falou há pouco comigo sobre atualização pelo PIB nominal. Eu
acho que é algo que precisa ficar mais ou menos definido porque não podemos ficar completamente no ar, sem
nenhuma solução, no dia da reunião do Congresso Nacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Com a palavra o Deputado Manoel Junior, pela ordem de

inscrição.
O SR. DEPUTADO MANOEL JUNIOR - Sr. Presidente, Sr. Relator, pelo Bloco Parlamentar do qual faz parte o

PSB, gostaria de encaminhar os destaques apresentados por mim, de nº 267, 268 e 270.
Na verdade, nós fomos orientados pela Assessoria, Sr. Relator — e V.Exa. já conhece o problema —, em

relação à ação. O Destaque nº 267 diz respeito a emenda que propõe o apoio a projetos de infra-estrutura turística no
Município de João Pessoa, Paraíba, especificamente falando.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Se esta Comissão me der poderes, aqui e agora, para acatar o seu
destaque, está resolvido o nosso problema. Eu preciso ter poderes, no seu caso, para acrescentar ao texto a sua
emenda.

O SR. DEPUTADO MANOEL JUNIOR - Inclusive, Sr. Relator, efetivamente não prejudica. Muito pelo contrário.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Nem abunda nem vicia, meu companheiro.
O SR. DEPUTADO MANOEL JUNIOR - Quanto ao Destaque nº 268, da mesma forma. Dizia respeito ao

Município de João Pessoa. A orientação dada pela Assessoria foi a de deixar a ação de forma genérica.
Peço a V.Exa. que acate integralmente, já que foi acatado parcialmente.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Mas o Presidente tem de colocar em votação para que eu tenha o poder de

resolver esse problema de V.Exa.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, Senador José Maranhão, na condição de

companheiro de bancada do Deputado Manoel Junior, eu faço uma solicitação a V.Exa.: que submeta à votação o
pedido de S.Exa.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Eu posso até transformar isso em emenda de Relator, se esta Comissão me
der poderes.

O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente, eu pedi a manifestação do Deputado Walter Pinheiro.
(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Com a palavra o Deputado Darcísio Perondi.
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O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Sr. Relator, Deputado João Leão, V.Exa. é um leão, historicamente,
nesta Comissão Mista de Orçamento. Quero elogiá-lo pela diplomacia, fidalguia, inteligência, capacidade de agregação,
generosidade, capacidade de ouvir. Seus ouvidos são bem maiores do que a sua língua. Bem maiores. Do leão não é,
na selva; mas os seus são.

Mas V.Exa. tem de olhar com atenção, primeiramente, os pedidos da Líder do PMDB, Deputada Rose de
Freitas. São emendas de redação, de texto. E V.Exa. está fazendo ouvido de mercador. Talvez seja o barulho. Tenho
certeza de que V.Exa. vai olhar.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Não estou fazendo, meu caro Deputado.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Ótimo. Então, eu retiro o que disse.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Eu preciso que o Presidente e esta Comissão me autorizem a acatar esse

tipo de destaque.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Certo. No devido tempo, V.Exa. terá isso, com certeza. Nós

incorporamos o seu espírito generoso, com certeza. Então, que V.Exa. olhe,  porque a bancada do PMDB está
impaciente e intolerante. E nós somos grandes contribuintes de todo esse processo. V.Exa. tem de respeitar isso.

O segundo ponto: os 15% de reajuste mínimo para o Sistema Único de Saúde. Ao longo dos anos, esta
Comissão, com muito trabalho, recuperou os 4,5 bilhões desviados para o Programa Bolsa Família. Recuperamos com o
compromisso de promover melhoria em relação aos procedimentos de média e alta complexidades dos hospitais de
Estados e Municípios que estão quase fechando; para o atendimento do enfartado e da mulher grávida, por exemplo.

O Ministério da Saúde não cumpriu. Veio o segundo corte: de 2,5 bilhões do Programa Bolsa Família. Nós
recuperamos. Houve um acordo com o Ministério da Saúde. Não foi cumprido.

No ano passado, houve um contingenciamento de 1,7 bilhão. Retirado de onde? Da área hospitalar pública,
universitária — da área privada e lucrativa o corte é bem pequeno — e das Santas Casas. E nós fizemos uma grande
negociação, com o compromisso de o Ministério destinar neste ano mais 500 milhões. O silêncio é total.

Nós aprovamos o reajuste de 15% no relatório. O Deputado Walter Pinheiro, que é parceiro, que é o santo dos
agentes de saúde do Brasil, tem uma visão de saúde ampla; foi preciso que S.Exa. apresentasse o destaque que
explodiu o que nós votamos aqui, do reajuste no mínimo de 15%, que o Governo pode não cumprir, que Lula pode vetar.

É para fazer com que a área econômica olhe para aquela obra que não aparece. Eu brigo por estrada, eu brigo
por ponte, mas eu brigo pelo custeio do SUS. É obra que não aparece; é o cidadão com a lepra, é o cidadão enfartado,
é o cidadão tuberculoso que precisa de uma UTI no seu Município. Se morre, ninguém grita por ele. Ele não tem
sindicato; ele não tem a Força Sindical; ele não tem a Central Única dos Trabalhadores. E os nossos eleitores estão
reclamando no nosso ouvido.

V.Exa. atendeu ao apelo da Frente Parlamentar da Saúde. E existe esse destaque. Então, ou V.Exa. conversa
com o Deputado, ou vamos suspender a reunião e conversar, para termos mais segurança. Estamos próximos de um
acordo, bem próximos — V.Exa. está aberto; só precisamos de segurança. Não é, Deputado Humberto Souto? Não é,
Deputado Rafael Guerra? Não é, Deputado Edinho Bez? Deputado Wilson Braga.

O SR. DEPUTADO HUMBERTO SOUTO - É claro! Em relação ao SUS, é uma imoralidade o que acontece no
Brasil. E, neste ano, o Governo tirou 5 bilhões e 600 milhões, naquele contingenciamento da saúde. É imperdoável. Não
se justifica.

Agora, o Deputado Walter Pinheiro, nós compreendemos, está cumprindo a sua obrigação. Eu fui Líder de
Governo e sei o que é isso. Mas isso não significa que a Comissão deve se curvar. Eu acho que a Comissão pode,
perfeitamente, permitir que o Deputado Walter Pinheiro cumpra o seu dever, e a Comissão restabeleça o destaque
apresentado.

O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Que depois vai ser vetado.
Era isso, Sr. Presidente.
Eu confio na generosidade e na sua história solidária nesta Comissão, Deputado João Leão. É o Brasil doente

que está lhe pedindo, não é o Deputado Perondi, nem o Deputado Souto, nem o Deputado Edinho, nem o Deputado
Guerra. É o Brasil doente que está lhe pedindo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Dando prosseguimento, com a palavra o Deputado José

Guimarães.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Sr. Presidente, o nobre Relator, Deputado João Leão, já tem
conhecimento do que vou falar: é um problema de adequação de um programa e de uma ação já existentes.

Solicitaria, nobre Relator, conforme o combinado com V.Exa., que acatasse esse pedido de adequação, por
ocasião da votação das emendas.

É o pedido que faço a V.Exa.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Acatado. Meta 1.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Com a palavra o Deputado Zé Gerardo.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, só para contribuir, eu queria que o Relator atentasse para

o destaque da Deputada Rose de Freitas. Poderíamos votar em separado, para encaminhar os destaques em relação
aos quais já têm consenso, colocar em votação em bloco. Peço que o destaque da Deputada Rose de Freitas seja
votado em separado.

A Deputada Rose de Freitas apresentou 3 destaques.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - E o tempo? Olha aí o tempo! Vamos colocar em votação.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Com a palavra o Deputado João Magalhães.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Sr. Presidente, antes da reunião, pedi ao Relator que fosse feita a

correção de algumas metas dos meus destaques. Ele solicitou que se fizesse um recurso a esta Comissão. Consultada,
a Dra. Myrna Lopes disse que não seria possível, que eu deveria fazê-lo diretamente ao Relator.

Então, eu quero solicitar ao Relator que corrija as metas de 3 destaques: o Destaque nº 1, que V.Exa. aprovou
a meta de 50 quilômetros e eu gostaria que passasse para 75 quilômetros; o Destaque nº 5, de 45 para 65 quilômetros,
e o Destaque nº 543, que V.Exa. aprovou somente 20 quilômetros, e eu gostaria de solicitar que V.Exa. passasse para
60 quilômetros. Essas metas são necessárias, Sr. Presidente, Sr. Relator, para que essas obras possam...

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Com a palavra o Deputado Walter Pinheiro.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, eu quero ser rápido. Com a apreciação desta

Comissão e com a sua aquiescência, queria que pudéssemos votar os destaques. Acho que o encaminhamento que o
Relator deu em relação à saúde, de abrir essa conversa, ir o Relator pessoalmente conversar com o Ministro para tentar
encontrar um caminho alternativo que solucione, em definitivo, esse embate envolvendo o SUS, tem o nosso apoio.
Vamos estar juntos. Já conversamos com o Ministro e aí, junto com a Frente, contando com a posição aguerrida do
nosso Rafael Guerra, estaremos encaminhando dessa forma.

Queria sugerir a V.Exa. que pudéssemos votar dessa forma, votar essa matéria, os destaques em globo. Eu já
pedi ao Presidente Arlindo Chinaglia — faltam 8 minutos para começar a Ordem do Dia — porque podemos não votar
essa matéria e, portanto, sofrer sérios prejuízos.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Eu quero me juntar a V.Exa. no apelo a ser dirigido por um
grupo de membros desta Comissão a S.Exa., o Ministro da Saúde, no sentido de se encontrar uma solução para a
saúde nesse processo, que realmente é muito grave. A saúde está necessitando de recursos para sair da UTI em que
se encontra.

Agora, eu consulto qual é a sugestão de V.Exa. Votar em globo os destaques?
O SR. DEPUTADO GIACOBO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - Não. Não dá. Em globo não dá.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) – Eu gostaria que os oradores, quando pedissem a palavra, se

identificassem. Muitas vezes não é possível daqui a gente identificar. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO GIACOBO - Sr. Presidente, eu queria solicitar a V.Exa. a votação em separado dos

Destaques n.ºs 406, 407 e 457. Votação em separado, nobre Relator.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, vamos votar.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Em votação, de forma englobada, os destaques, salvo os

pedidos de votação em separado.
O SR. DEPUTADO GIACOBO - Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado Federal.
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Os Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Bem, o Destaque nº 481 sai de “rejeitado” para “aprovado”; o Destaque de

nº 007 sai de “rejeitado” para “aprovado”...
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Deputado João Leão repita, por favor.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - O Destaque de nº 00007, é uma emenda do Deputado Vitor Penido, e sai de

“rejeitado” para “aprovado”, e o Destaque de nº 00481, de “rejeitado”... Ambos aprovados parcialmente.
O SR. DEPUTADO GIACOBO - Relator, por gentileza, e os Destaques 457, 407 e o 406?
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Esses já foram inadmitidos antes, e nós não podemos fazer nada.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Não, foram rejeitados.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Quais são os destaques?
O SR. DEPUTADO GIACOBO - Os de nºs 457, 407 e 406.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Sr. Presidente, e o Destaque nº 560, quando vai ser votado?
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - São destaques de textos, não são destaques de meta. (Pausa.) São de

meta?
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Sr. Presidente, Sr. Presidente...
O SR. DEPUTADO GIACOBO - É meta, Deputado João Leão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Destaque nº 407, de “rejeitado” para “aprovado parcialmente”; 408, de

“rejeitado” para “aprovado parcialmente”.
O SR. DEPUTADO GIACOBO - São só os de nºs 407 e 406, os meus. O nº 408 não é meu, Deputado.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Então, corta o 408. Passa a ser o Destaque de nº 406.
O SR. DEPUTADO GIACOBO - Os de nºs  406 e 407.
O SR. DEPUTADO MANOEL JUNIOR - Sr. Presidente...
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - O nº 407 eu já havia aprovado, e o nº 406 de “rejeitado” para “aprovado

parcialmente”.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Sr. Presidente, uma questão de ordem.
O SR. DEPUTADO GIACOBO - Obrigado, Deputado.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Uma questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Encerrou.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Não, não, não.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Eu queria lembrar aos oradores que o Relator está com a

palavra. Então...
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - É uma questão de ordem!
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, não tenho mais condições de atender a nenhum recurso. Os

destaques que foram rejeitados, foram rejeitados.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Sr. Presidente, questão de ordem. Sr. Presidente, pedi que fosse...
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Encerrado o relatório...
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Sr. Presidente, pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Magalhães) - ... o voto do Relator, vamos agora votar os destaques da

relação.
Destaque nº 54, de autoria do Deputado Eduardo Sciarra.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Pois não, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Magalhães) - Com a palavra o autor, para a sua argumentação.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e Senadores, esse

destaque, que é fruto da emenda apresentada para corrigir uma distorção que foi apresentada no texto da lei, visa evitar
essa liberdade que nós estamos dando ao Poder Executivo, se isso for aprovado, para executar o Orçamento caso ele
não seja sancionado até 31 de dezembro de 2007. Se persistir essa redação, o Governo terá na sua mão um
instrumento que não é bom para o processo democrático. O Governo poderá manejar, sem a aprovação de Congresso
Nacional, despesas de capital, como investimentos, inversões financeiras, amortização da dívida e inclusive liberar, em
um ano eleitoral, como 2008, recursos para obras específicas.
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Entendemos que não podemos abrir mão dessa prerrogativa. Já estamos dando, naquilo que foi falado dos
restos a pagar, condições de o Governo ter o financeiro e agora, se aprovarmos isso, ele terá, também, o orçamentário
para executar ao longo do ano.

Apresentamos esse destaque porque somos contra transferir esse poder para o Governo, e queremos deixar
clara essa participação. É uma prerrogativa da qual o Congresso Nacional não pode abrir mão. Por isso, queremos
reiterar que, no caso de despesas como despesa de capital, despesas correntes e, também, obras em andamento,
inclusive obras que eventualmente podem ter indícios de irregularidades ao longo do seu caminho, não teremos
condições de verificar em determinado momento.

Então, chamo a atenção deste Plenário para a importância desse assunto, que foi levantado também pelo
PSDB, ou seja, da inoportunidade de acolhermos esse encaminhamento do Governo.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Com a palavra o nobre Deputado Walter Pinheiro.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, eu quero chamar a atenção do Governo porque, na

realidade, o nosso Relator fez uma modificação para a qual é preciso que os Parlamentares atentem. O art. 72 trata
dessa matéria, deixa claro quais são os itens.

É bom lembrar que o que se permite é que o Governo execute despesas de custeio; despesas realizadas como
a das eleições de 2008. As despesas de capital que estamos tratando aqui são exclusivas. O Relator retirou a palavra
“inclusive” para permitir que os investimentos sejam só das estatais.

No caso das estatais, temos ações envolvidas, temos acionistas, enfim, uma série de coisas, e seria
inconcebível que, pela não apreciação por parte do Congresso Nacional, impedíssemos que empresas estatais
continuem tocando os investimentos. E mais: a despesa que foi agora inserida no inciso VII pelo Relator só é permitida a
projetos em andamento, diferentemente do que foi feito no passado.

Portanto, se o Governo tencionar, se o Governo quiser, se o Governo desejar aplicar investimento em alguma
obra que não foi iniciada sem o Orçamento, não vai ter essa possibilidade, porque o item que foi inserido pelo nosso
Relator inibe esse tipo de trato.

O que foi levantado por alguns Deputados, de achar que estaríamos dando cheque em branco, não acontece.
Basta o Congresso Nacional não aprovar o Orçamento, como o fez nós últimos 10 anos.

Agora há pouco o Deputado Darcísio Perondi reclamou aqui do SUS. Imaginem: como é que o Governo faz
com o custeio, com os doentes, com os necessitados, com os que estão em hospitais? Como é que vamos manter as
Santas Casas? Como é que vamos repassar isso?

É por isso que chamo a atenção dos nobres pares da Comissão para que rejeitamos esse destaque e, portanto,
mantenhamos o texto conforme está aqui no corpo do relatório apresentado pelo Deputado João Leão.

O Governo encaminha o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - A matéria está em votação. (Pausa.)
Em votação na Câmara dos Deputados?
Os Srs. Deputados que são contra a aprovação, por favor, levantem a mão. (Pausa.)
Rejeitado o destaque, não vai ao Senado Federal.
Destaques nºs  43, 30 e 31, de autoria da Deputada Rose de Freitas, a quem concedo a palavra.
Esta Presidência lembra que, de acordo com a Resolução, só tem a palavra o autor ou autora do destaque e o

Relator, se o quiser fazer.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, muito obrigada pela atenção de V.Exa...
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Peço a V.Exa. que se atenha ao tempo de 3 minutos.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Vou usar um minuto só, Sr. Presidente.
Agradeço a V.Exa. a oportunidade, e quero dizer que eu não altero nada, substancialmente nada, do propósito.

São apenas palavras contextuais erradas. É apenas erro de redação, só isso.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Relator, Sr. Relator, eu faço um apelo a V.Exa. Sou

companheiro da Deputada Rose de Freitas...
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Acatados os destaques da Deputada. (Palmas.)
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Obrigada, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - O parecer do Relator?
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Acatados, Sr. Presidente, os 3.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados na Câmara dos Deputados.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados, também, no Senado Federal, os Destaques nºs 43, 30 e 31.
Em votação os Destaques nºs 459 e 461, de autoria do Deputado Wellington Roberto, a quem concedo a

palavra.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, Sr. Relator, já disse há pouco ao Relator que,

na verdade, o acúmulo de cobrança é muito grande. S.Exa. desconhece a situação da duplicação desta BR-104; V.Exa.
que foi Governador da Paraíba conhece.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Qual é o número do destaque?
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Destaques nºs 459 e 461.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Os Destaques nºs 459 e 461 já foram acatados, Deputado.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Então, perdoe-me Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO – Têm de ser votados?
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Eu pediria que votasse em bloco os destaques.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Após parecer do Relator, está em votação os Destaques nºs

459 e 461, de autoria do Deputado Wellington Roberto.
Como vota a representação na Câmara dos Deputados? (Pausa.)
Aprovados.
Como vota a representação no Senado Federal? (Pausa.)
Aprovados.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Obrigado, Sr. Presidente; obrigado Relator João Leão.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Em votação os Destaques nºs 139, 140, 141 e 142, de autoria

do Deputado Duarte Nogueira.
Com a palavra o autor do destaque, Deputado Duarte Nogueira.
O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, serei bastante rápido, até porque já fiz, no tempo

anterior, a defesa desses destaques. Só quero ressalvar a tentativa de um desses destaques de evitar o
contingenciamento de recursos da defesa agropecuária nacional pela importância que ela tem para com o País.

Outro permite que a declaração de funcionalidade das entidades privadas sem fins lucrativos, voltadas às áreas
de saúde, tenham o mesmo tratamento das entidades voltadas para a área de educação e assistência social para efeito
do documento necessário para recebimento de recursos da União, o que acho uma coisa perfeitamente justa.

Os outros destaques, os de nºs 141 e 142, dizem respeito a suprimir o dispositivo que autoriza a realização de
despesas de capital no âmbito do orçamento de investimentos e no âmbito do orçamento fiscal e seguridade social,
caso o Orçamento da União não venha a ser sancionado. É defender o Congresso Nacional na sua atribuição de votar,
de legislar os investimentos públicos do nosso País. Pondero a este Plenário que a Câmara dos Deputados e o Senado
Federal, portanto o Congresso Nacional, não devem abrir mão do seu poder constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Essa matéria já foi votada, meu caro Parlamentar. Ela está prejudicada.

Quanto aos outros destaques, meu parecer é pela rejeição. Gostaria muito mesmo de acatar os destaques de V.Exa.,
mas, infelizmente, não é possível.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - A matéria não vai à votação porque está prejudicada.
(Intervenções fora do microfone. Inaudíveis.)
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Tem algum destaque de meta de V.Exa.? (Pausa.) Não. Então estão todos

rejeitados.
O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - De texto, Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - De texto mesmo. É o não-contingenciamento. Infelizmente não é possível.
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O SR. PRESIDENTE (Senador João Maranhão) - Peço ao Relator que esclareça...
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sugiro a V.Exa. que leve esse destaque para o plenário, porque teremos

tempo de sentar, conversar, discutir.
O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Só para fazer um registro, Sr. Relator, com a anuência do Plenário

e do Presidente. A Emenda nº 140, que diz respeito à permissão que a declaração de funcionalidade, que se refere ao
documento necessário para receber recursos da União, estabelece que tenham o mesmo tratamento as entidades sem
fins lucrativos da área de saúde que têm hoje as entidades de educação e assistência social. Isso, no nosso
entendimento, é cabível, porque, na verdade, não mexe no Anexo IV. Sendo assim, nossa ponderação é pertinente
neste instante.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Caro Deputado, principalmente pela capacidade de sua assessoria, que é
nota mil, gostaria muito de poder atendê-lo, mas, infelizmente, tenho de rejeitar o destaque de V.Exa.

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Agradeço o elogio de V.Exa. à nossa assessoria, o que obviamente
também é do nosso conhecimento, mas farei, regimentalmente, a defesa desse destaque no plenário. Já vou preparar a
documentação para isso.

O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, pela ordem. Por gentileza, que artigo do Regimento
V.Exa. está invocando para considerar prejudicada a emenda já rejeitada do Deputado Eduardo Sciarra? Qual é o artigo
do Regimento em que está consubstanciada essa decisão de V.Exa.? As emendas são diferentes, ao que me consta.
Seria bom que V.Exa. desse uma olhada.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Submeto à votação do Plenário o parecer do Relator, os
Destaques nºs 139, 140, 141, e 142.

Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam os destaques permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados na Câmara dos Deputados.
Conseqüentemente os destaques foram rejeitados, com os votos contrários dos Deputados Eduardo Sciarra,

Vanderlei Macris, Humberto Souto e Duarte Nogueira.
O matéria não vai à votação no Senado Federal.
Destaques nºs 130, 131 e 132, do Deputado Vanderlei Macris.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, V.Exa. vai colocar separadamente em votação

esses destaques?
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Se assim V.Exa. entender.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, esses destaques que apresentei vão um pouco, é

evidente que com características diferentes da redação, na mesma direção daquilo que é a nossa preocupação: retirar
do Legislativo a competência para poder legislar sobre a questão orçamentária.

Sem dúvida alguma, Sr. Presidente, esta situação que se apresenta aqui no plenário desta Comissão, por sua
maioria governista, deixa claramente o Legislativo na mesma direção do que tem sido feito no plenário desta Casa com
a maioria governista aprovando as medidas provisórias do Governo na questão...

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Quero consultar se V.Exa. está discutindo os 3 destaques ou
apenas um destaque.

O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Vou falar sobre o Destaque nº 131. É sobre os Destaques nºs 131
e 132 que estou falando.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - V.Exa. está falando sobre os Destaques nºs 131 e 132.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Depois quero falar sobre o 130 também. Então, Sr. Presidente,

essa competência é indelegável. O Legislativo não pode abrir mão. Não podemos, como diz o art. 68, sobre a questão
do Orçamento da União, permitir que, não sendo aprovado o Orçamento até o dia 31 de dezembro, o Governo lance
mão de ações próprias, pessoais praticamente, que são indelegavelmente deste Poder Legislativo, e que o Governo
possa atuar fortemente, de maneira unilateral, dirigindo recursos para onde quer que seja, para as prioridades que vier a
adotar.

A sociedade está representada nessa Casa, Sr. Presidente. Não podemos, como Deputados desta Comissão,
permitir que o Governo se utilize dessa alternativa da aprovação desse texto do Orçamento, criando as dificuldades que
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temos aqui que perquirir do ponto de vista do interesse público. Por essa razão, gostaria de manifestar-me
favoravelmente às Emendas nºs 131 e 132. A Emenda nº 132 fala também dos investimentos das estatais.

Penso de maneira diferente do Líder do PT nesta Comissão e entendo que há necessidade de manter ao
Legislativo Federal, à nossa Câmara dos Deputados, a possibilidade de opinar sobre todos os recursos, principalmente
na área de investimentos que teremos no Orçamento do ano que vem, caso ele não seja aprovado.

Portanto, minha posição é favorável à Emenda nº 131. A posição da bancada do PSDB também é nessa
direção e, assim, defendo a posição do partido. Defendemos também, no PSDB, a aprovação da Emenda nº 132.

Era o que tinha a dizer.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - O parecer da Relatoria é rejeitado.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, sugiro que coloquemos as emendas que já tem consenso

para...
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, vamos votar separadamente as 2 emendas que

defendi? Depois tem a 130 para ser votada também. É isso?
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Consulto V.Exa. para saber se quer que votemos as 3 em

globo ou se votamos cada uma de per se.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Gostaria que fosse votada separadamente a Emenda nº 130.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Está em votação na Câmara dos Deputados a Emenda

destacada...
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, o parecer do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - O Relator já deu o parecer.
Emenda destacada nº 130.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, gostaria de discutir a 130.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Nós estamos votando o destaque ao parecer do Relator na

Emenda nº 130.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Então, eu gostaria de discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Já está em votação. V. Exa. mesmo já encerrou a discussão.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, eu disse que estava argumentando em relação às

Emendas nº 131 e 132. Mas se V.Exa. assim entende, gostaria de solicitar uma verificação de votos dessa Emenda nº
130.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - A verificação é pedida no ato da votação. Vou iniciar a
votação. Se V.Exa. entender que deve, pedirá a verificação.

Como vota a representação da Câmara dos Deputados? (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados, com o Relator.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Eu gostaria de pedir verificação de votos, com apoio da bancada

do Democratas, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sem apoiamento.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Na representação do Senado... Aliás, como já foi rejeitada,

não vai ao Senado.
A Emenda nº 130 foi rejeitada.
Emendas nºs 131 e 132.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, quero dizer a V.Exa. que entendo que o

apoiamento está presente na votação da Emenda nº 130. (Pausa.)
O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. Presidente, já foi proclamado o resultado como rejeitado. Vamos à

próxima votação.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Matéria vencida, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, quero dizer que temos o apoiamento necessário

para submeter a votos a Emenda nº 130. Quero que V.Exa. cumprisse o Regimento. Estou contestando...
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - As gravações registram, V.Exa. proclamou o resultado.
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O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, queria que V.Exa. decidisse de maneira soberana
sobre essa questão, se cabe ou não meu pedido de verificação de votos sobre a Emenda nº 130. E quais os motivos
pelos quais V.Exa. aprova ou desaprova essa proposta que apresentei?

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Deixe-me comunicar a V.Exa. que este Presidente não tinha
conhecimento da presença de Parlamentares da sua bancada, declarou que o seu pedido não tinha apoio regimental, e
V.Exa. não contra-argumentou. Vou pedir a V.Exa. que apresente os Parlamentares presentes, um número suficiente
para instrumentalizar a verificação de quorum. Acho que esse assunto já está vencido.

O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, discordo de V.Exa. Gostaria de apresentar um
recurso dessa decisão, até porque estão presentes aqui os Parlamentares, o que é facilmente identificável por V.Exa.

Antes de V.Exa. entrar numa emenda posterior, levantei esse questionamento. Portanto, em tempo ainda de
ser decidido por V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - V.Exa. realmente falou que tinha o apoio do Deputado
Eduardo Sciarra, mas S.Exa. não se manifestou. É evidente que...

O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Não apoiei a verificação de quorum. Tenho razões para isso.
Depois vou justificar aqui ao meu companheiro.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Então, não houve...
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, o Deputado Eduardo Sciarra confirmou agora.

(Pausa.)
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, gostaria de saber de V.Exa. se a representação do

meu partido não é suficiente. Um décimo de 30 quantos são? São 3 Parlamentares. Há número necessário, Sr.
Presidente.

O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO - Sr. Presidente, o PSDB tem 6 Deputados em plenário.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - E essa é uma decisão que não está sendo correta. Eu gostaria de

insistir com V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Não há mais o que decidir. Essa matéria já está decidida.

Não houve pronunciamento na hora em que foi pedida a verificação de quorum. Apenas V.Exa. se manifestou. Não
houve manifestação dos outros.

O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, manifestei a V.Exa., falei que tinha o apoiamento
necessário.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Quem é o Líder da bancada?
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Eu gostaria que V.Exa. ouvisse nas gravações. Em seguida à

votação eu disse: “existe o apoiamento necessário”.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - O Líder do PSDB é o Deputado Eduardo Gomes. Ele não se

manifestou. Manifestou-se unicamente V.Exa.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Como Vice-Líder do PSDB, posso me manifestar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Mas o Deputado Eduardo Gomes estava presente.
O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO - Mas o Vice-Líder pode se manifestar, mesmo com a presença do

Deputado Eduardo Gomes. Também sou Vice-Líder do PSDB. Acho um equívoco, Sr. Presidente. A verificação de
quorum foi pedida dentro dos princípios regimentais. Há 6 Parlamentares do PSDB e não há sentido em evitar essa
averiguação de quorum. Não há sentido, Presidente.

O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - O Deputado Eduardo Gomes não esta aqui, não.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Eu só quero esclarecer aos presentes que o PSDB está aqui

em Bloco. Esse é o Bloco: PSDB/PFL/PPS. Então, quem é o Líder do Bloco?
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, como Vice-Líder, posso falar neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Não, o Líder do Bloco.
O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO - Vice-Líder de partido tem direito a pedir verificação.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Não é Vice-Líder de partido, é Vice-Líder do Bloco.
O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - O Deputado Vanderlei Macris é Vice-Líder.
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O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, como Vice-Líder tenho condições de falar, pelo art.
136.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - V.Exa. é Vice-Líder do PSDB.
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Art. 136 da Resolução nº 1: “No plenário da CMO, proclamado o

resultado da votação em cada Casa, poderá ser solicitada a sua verificação...”
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - A Presidência não recebeu essa comunicação.
O SR. DEPUTADO VIRGÍLIO GUIMARÃES - O assunto já está vencido, e o apoiamento é individual.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - ... “a pedido de qualquer Parlamentar, apoiado por no mínimo 1/10

(um décimo) dos membros da respectiva Casa ou por Líderes que os representem”.
Sr. Presidente, no momento em que V.Exa. colocou em votação, solicitei a verificação de quorum a V.Exa. e

falei que existia o apoiamento. Existem condições perfeitamente de isso ser averiguado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - V.Exa. pode recorrer da decisão do Presidente.
O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente, o Governo tem maioria, é só votar.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - A matéria já foi votada. A matéria já foi vencida, já foi votada.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, gostaria que V.Exa. mantivesse a decisão da

verificação de quorum. Essa é uma decisão, eu diria assim, de bom senso desta Comissão. Até porque o Regimento é
claro. No momento em que solicitei a V.Exa. a verificação de quorum, V.Exa. perguntou: “E o apoiamento?” Eu falei que
existia o apoiamento. Estavam aqui os Deputados representando a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - E ninguém se manifestou. Ninguém se manifestou, repito.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - V.Exa. falou em apoiamento inclusive do DEM, que foi negado.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Como, Sr. Presidente? Sr. Presidente, estão presentes os

Deputados que no momento da votação também estavam aqui. Portanto, havia apoiamento. A bancada do PSDB estava
representada.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Não. O apoiamento não era presumido. Era manifesto. Não
houve essa manifestação.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Eu lamento, Sr. Presidente, que a Comissão esteja caminhando

nessa direção. Até o presente momento, vínhamos trabalhando num clima de entendimento. O Relator se esforçou para
promover esse entendimento. Havia o respeito ao Regimento Interno até o presente momento. Eu gostaria que fosse
mantido isso. O art. 136 é claro. Eu disse que havia apoiamento na minha proposta. Eu gostaria que V.Exa.
considerasse essa possibilidade.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Até agora não foi desrespeitado nada.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Quero informar a V.Exa. que não houve desrespeito ao

Regimento Interno. Interpretamos que o pedido de verificação de quorum de um Deputado tem que ser seguido de
apoio, e os demais não se manifestaram. O assunto agora está vencido.

O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO - Sr. Presidente, está havendo um equívoco. Questão de ordem,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Vamos prosseguir.
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Eu lamento, mas queria deixar meu protesto.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Será consignado o protesto de V.Exa.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Não concordo com isso. V.Exa. considere em ata as razões pelas

quais não foi atendido meu pedido de verificação de quorum. Registre em ata isso. E mais do que isso, registre que
houve um desrespeito regimental do ponto de vista de que existia o apoiamento necessário para verificação de quorum.

O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Isso é que é anti-regimental, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Encerrando essa questão, quero responder a V.Exa., também

pedindo a consignação na ata dos trabalhos, que esta Presidência não considerou o pedido de verificação de quorum de
V.Exa. por falta de apoio da sua bancada. O assunto está encerrado.

O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Mas a bancada estava presente.
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O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Pedidos de Destaque nºs 267, 268 e 270, de autoria do
Deputado Manoel Junior. S.Exa. não está presente.

Prejudicado pela ausência.
Pedido de destaque do Deputado Darcísio Perondi. Destaque nº 560.
Com a palavra o Deputado Darcísio Perondi.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Eu me manifestei, Sr. Presidente. Gostaria que o Líder do Governo

ou o Relator dissesse o que avançou nas negociações com a Frente Parlamentar promovidas pelo Deputado Rafael
Guerra e por mim há minutos.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Já avançamos nas negociações com o nobre e querido Guerra.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Daqui a pouco, Guerra. Realmente estamos em entendimento para amanhã

termos uma conversa com o Ministro da Saúde, o Secretário-Executivo do Ministério da Saúde, com a presença do
Deputado Darcísio Perondi, grande Parlamentar, lutador pela saúde, que tantas vidas salvou nesse plenário. Quero
dizer a V.Exa. que as negociações estão iniciadas. Chegaremos a um bom termo, com certeza.

O destaque é rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Em votação o destaque.
Como vota a representação da Câmara dos Deputados?
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Estamos votando favoravelmente ao parecer do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Aprovado o relatório...
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Verificação de quorum, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - ... do Deputado João Leão, na Câmara dos Deputados.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Verificação de quorum, Sr. Presidente, com apoiamento da minha

bancada.
O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Vou acompanhar o Deputado Vanderlei Macris na solicitação, dou

meu apoiamento.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - A verificação de quorum se dá após a proclamação do

resultado.
A matéria foi aprovada na representação da Câmara dos Deputados.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Verificação de quorum, Sr. Presidente, com o apoio da bancada.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Verificação de quorum na Câmara dos Deputados.
O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Com meu apoiamento, Presidente. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Para proceder melhor a essa verificação de quorum na

Câmara dos Deputados, quero que os Deputados se manifestem para dar apoiamento.
O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Apoiamento do autor do pedido, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - Esse é o destaque da saúde? É o destaque relativo à saúde, do

Walter Pinheiro?
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - É o nº 560.
O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - Cumpro o acordo.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - É o Destaque nº 560.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Estamos no acordo. Senão, não há mais acordo, vou ganhar por voto aqui.
O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Fizemos um acordo, eu e o Guerra, encaminhando.
(Intervenções simultâneas ininteligíveis.)
O SR. DEPUTADO MANOEL JUNIOR - Sr. Presidente, já estou em plenário.
O SR. DEPUTADO RAFAEL GUERRA - Nós cumprimos o acordo. Depois vamos cobrar o acordo.
 (Intervenções fora do microfone. Inaudíveis.)
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Como vota a representação do Senado o Destaque nº 560?

(Pausa.)
Aprovado no Senado.
O SR. DEPUTADO MANOEL JUNIOR - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Deputado Manoel Junior, pela ordem.
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O SR. DEPUTADO MANOEL JUNIOR - Eu estava em plenário. Sou Relator da Medida Provisória nº 372.
Quando V.Exa. anunciou meus destaques, eu não estava presente, mas já estou aqui na reunião. Se puder reconsiderar
a chamada, agradeço.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Sr. Presidente, se o Plenário me autorizar, acato o pedido do nobre e
querido Parlamentar.

O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, já aconteceu nesta Casa de o Deputado Zé
Gerardo, por motivo familiar, não estar presente, e esta Casa aprovou os destaques de S.Exa., mesmo com sua
ausência.

Peço à Presidência e ao Relator que acatem.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Se o Relator já aceitou, vamos poupar tempo.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Estão em discussão os Destaques nºs 267, 268 e 270.
Com a palavra o autor, Deputado Manoel Junior.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Não explique, todo mundo já sabe o que é.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Ele aceitou, Manoel, já aceitou.
O SR. DEPUTADO MANOEL JUNIOR - Como todo mundo acata, quero agradecer aos meus pares.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Como vota a representação da Câmara? (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
Como vota a representação do Senado? (Pausa.)
Aprovado no Senado.
Consulto se o Deputado Giacobo está presente. (Pausa.)
Prejudicados os Destaques nºs 406, 407 e 457.
O Deputado João Magalhães apresentou os Destaques nºs 01, 05 e 543. Com a palavra o Deputado João
Magalhães.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Sr. Presidente, gostaria de retirar o pedido de votação dos

Destaques nº 5 e nº 543. Mantenho o pedido de votação do Destaque nº 1. Gostaria que o Relator reconsiderasse e
aprovasse a meta solicitada inicialmente. Ao mesmo tempo, gostaria de pedir ao Relator a votação do Destaque em
Separado nº 480. É uma emenda do Deputado Paulo Piau, que é uma ação de apoio ao setor agropecuário.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - O Destaque nº 1 é para acrescentar uma meta de 20 quilômetros. E o
Destaque nº 480...

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Não é dele.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Mas é ele que está pedindo agora.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Do Deputado João Magalhães é o nº 01.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Ele pediu o nº 480 também.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - O Destaque nº 480 é do Deputado Paulo Piau.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - O nº 480 não foi destacado.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Foi, o destaque é meu. A emenda é do Deputado Paulo Piau.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Em votação o Destaque nº 01.
Como vota a representação da Câmara? (Pausa.)
Aprovado na Câmara.
No Senado? (Pausa.)
Aprovado no Senado.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Destaque nº 480, Sr. Presidente. O Relator já opinou sobre o

Destaque nº 480?
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - O último destaque é acatar...
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Destaque nº 542, de autoria da Deputada Rose de Freitas.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Sr. Presidente, meu destaque, de nº 480, não foi votado.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - 452.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - 480.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - A Secretaria não anotou o 480.
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O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Mas solicitei pelo microfone. É uma emenda do Deputado Paulo
Piau. Solicitei a votação.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Vamos decidir logo o nº 542, da Deputada Rose de Freitas.
A SRA. DEPUTADA ROSE DE FREITAS - Sr. Presidente, esse destaque, na verdade, é uma emenda do

Deputado Osmar Serraglio. É a única emenda que S.Exa. tem no Orçamento e, pelo que consta na história desta Casa,
ele nunca teve uma emenda aprovada no Orçamento da União. Estou aqui exatamente para defendê-la, por achar justo.
É para a terra natal de S.Exa, e estamos aqui oferecendo o Destaque nº 542 à apreciação dos companheiros.

O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Quero me somar ao encaminhamento da Deputada Rose de
Freitas, por entender também de justiça...

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Agradeço ao orador, mas infelizmente só quem pode falar é o
autor.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - O grande problema desse destaque da Deputada Rose de Freitas é que há
2 emendas ocupando o mesmo espaço: a dos portos do Paraná e a modificação que a Deputada Rose de Freitas esta
pedindo. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço.

A reivindicação é justa. Na época, rejeitei a emenda dos portos, no intuito de procurar, na Comissão, acatar a
emenda ora destacada pela Deputada Rose de Freitas, que atende a região do Deputado Osmar Serraglio. Se a
Comissão me der a condição de colocar 1 emenda de Relator, acataria o destaque da Deputada Rose de Freitas.

O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Sr. Relator, esse destaque se refere a uma emenda existente, não é
emenda de Relator.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Então, tenho que rejeitar a emenda de portos.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - É que V.Exa. fez um acordo para aprovar 10 emendas por bancada.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Foram atendidas todas as 10.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - O que está sendo proposto agora é que V.Exa. acate também o

destaque do 1º Secretário. É isso que deve ser submetido à Comissão.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Eu não posso, meu nobre e querido Parlamentar, meu ídolo nesta

Comissão, Ricardo Barros, acatar esse destaque, porque a emenda dos portos ocupa o lugar desta emenda. Então,
para acatá-lo tenho que rejeitar a emenda dos portos.

O parecer, infelizmente, é pela rejeição.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, vamos votar o parecer do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Em votação o parecer do Relator.
Em votação na Câmara dos Deputados.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Desculpe-me, Sr. Presidente, o parecer é pela inadmissibilidade. Portanto,

não pode ir a voto.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Houve recurso da admissibilidade, e a representação da

Câmara votou com o parecer do Relator.
Portanto, rejeitada a emenda.
O SR. DEPUTADO EDINHO BEZ - Vamos continuar, Sr. Presidente. Vamos votar.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Encerrada a votação dos destaques.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Sr. Presidente, tem de colocar em votação.
O Relator deu parecer pela rejeição, pela inadmissibilidade e houve recurso. V.Exa. coloca em votação o

parecer do Deputado João Leão contra o destaque do Deputado Osmar Serraglio. Vamos votar.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Não. O parecer do Relator é pela rejeição.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Vamos votar, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO EDINHO BEZ - Vamos lá, Sr. Presidente. Vamos tocar a Comissão.
O SR. DEPUTADO ZÉ GERARDO - Sr. Presidente, vamos votar.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Vou submeter à votação em globo dos destaques, conforme

parecer do Relator.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Tenho mais um destaque para votar em separado, o de nº 50. E o

542 foi discutido, mas não votado.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - O 542 foi votado na Câmara e derrotado.
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O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Eu tenho o Destaque nº 50.
Quando usei da palavra, fiz 2 destaques, os de nºs 50 e 54. O 54 foi votado e o 50 não. Relembro essa fato a

V.Exa. Está nas notas taquigráficas. É só ver.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Votamos em globo.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - V.Exa. se equivoca em relação ao 542, que foi votado.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Tudo bem. Não tenho certeza quanto ao 542, mas tenho quanto ao

50.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Meu caro, nobre e querido Parlamentar, esse parecer...
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Quero encaminhar o nº 50.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Com a palavra o Deputado Eduardo Sciarra, para se

pronunciar a respeito de seu Destaque nº 50.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - O Destaque nº 50 é fruto da emenda que trata da estimativa da

receita da lei orçamentária de 2008. Estamos colocando estimativa de receita quando dizemos que a CPMF estará
compondo as receitas para este ano, apesar de não termos aprovado ainda sua renovação.

Portanto, estamos cometendo um grande equívoco. A Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira
nem sequer foi votada na Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, portanto, a Comissão Especial não tem
condições de definir ainda o encaminhamento dessa questão. A CPMF está válida até 31 de dezembro, mas não temos
ainda garantia da sua renovação.

Por isso, estamos apresentando esse destaque, que é, sem dúvida, para restabelecer a normalidade. É
inconstitucional estarmos votando algo que ainda não tem sua receita configurada por não estar renovada para o
próximo ano a CPMF.

O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Com a palavra o Relator, para se manifestar sobre o
Destaque nº 50.

O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Caro, nobre e querido autor, como contribuinte, gostaria de acatar seu
destaque. Creio que esta Casa, o País e todos nós gostaríamos de acatá-lo e acabar com a CPMF, quem sabe, acabar
com todos os impostos que existem, para que ninguém tenha de pagar imposto. Mas o problema é que, infelizmente, o
Governo precisa trabalhar.

A única coisa boa que vejo na CPMF é o fato de poder identificar o contribuinte, de poder identificar a pessoa
que realmente está trabalhando.

Portanto, meu parecer é pela rejeição.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) - Coloco em votação o Destaque nº 50, do Deputado Sciarra, com

parecer contrário do Relator.
Em votação na Câmara dos Deputados.
O SR. DEPUTADO EDUARDO SCIARRA - Como é a manifestação?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) - Deputado Sciarra, a manifestação é com parecer contrário ao do

Relator. Portanto, estamos votando o parecer do Relator.
Na Câmara dos Deputados, quem concorda com o parecer do Relator permaneça como está. (Pausa.)
Rejeitado o destaque, com os votos contrários dos Deputados Sciarra e Vanderlei Macris.
Rejeitado na Câmara, não vai ao Senado.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO WELLINGTON ROBERTO - Serei rápido, Deputado João Leão.
Nobre Relator, da mesma forma que se deu o tratamento ao Deputado Manoel Júnior, queria que dessem ao

nosso Estado da Paraíba. Estava numa reunião de Líderes na Presidência e sei que os destaques de S.Exa. foram
aprovados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) - O mesmo tratamento dado ao Deputado Manoel Júnior foi
dispensado também a essa situação.

A prejudicialidade é — não estava coordenando os trabalhos naquele momento — referente aos Destaques nºs
406, 407 e 457, com o voto do Relator.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis calização

64

Com a palavra o Relator.
O SR. DEPUTADO JOÃO LEÃO - Acato parcialmente os destaques.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) - Com aprovação parcial, coloco o parecer do Relator em votação na

Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que concordam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Destaque com voto do Relator pela aprovação integral.
Votação em globo dos destaques com voto do Relator pela aprovação integral, na representação da Câmara

dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que concordam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Destaques com voto do Relator pela aprovação parcial.
Votação em globo dos destaques com voto do Relator pela aprovação parcial na representação da Câmara dos

Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que concordam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Destaques com o voto do Relator pela rejeição.
Votação em globo do voto do Relator pela rejeição dos destaques, na representação da Câmara dos

Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam permaneçam como estão. (Pausa.)
Rejeitados, não vão ao Senado Federal.
Dessa forma, considero encerrada a votação e aprovada a LDO tanto na Câmara dos Deputados quanto no

Senado Federal, pelo que cumprimento o Sr. Deputado João Leão. (Palmas.)
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) - Há um acordo de Liderança para votarmos mais um item da pauta.
O SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO - Para votarmos o PL 03.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) - Trata-se da Pauta 15, Item 01: Apresentação, discussão e votação

do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 03/2007, que “altera os itens 1.2 e 1.4 do Anexo V da Lei nº 11.451, de 7
de fevereiro de 2007”.

Com a palavra o Sr. Relator, Deputado José Pimentel.
O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. Presidente, como o parecer reformulado já foi distribuído, vou ler

apenas a conclusão:
“Considerando os Ofícios nºs 91/SOF/MP e 294/2007-MP acima transcritos, somos pela aprovação do Projeto

de Lei nº 03, de 2007-CN, nos termos do substitutivo que incorpora as modificações introduzidas pelas emendas, bem
como inclui programações no Anexo VII da lei orçamentária anual de 2007, que trata da programação do Projeto-Piloto
de Investimentos Públicos — PPI”.

É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) - Em discussão.
Não havendo quem queira discuti-lo, em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que concordam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
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Em votação no Senado.
Os Srs. Senadores que concordam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada a Pauta nº 15, Item 01.
Não havendo mais nada a tratar...
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Vignatti) - Aguarde um minutinho, Deputado.
Passo a direção dos trabalhos ao Senador José Maranhão.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado João Magalhães.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Sr. Presidente, vários avisos importantes precisam ser votados.

Vamos continuar a votação?
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Não temos condições de votar os avisos, porque o Plenário já

se retirou devido ao início da Ordem do Dia na Câmara.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Sr. Presidente, V.Exa. vai convocar nova reunião?
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Sim. Amanhã, votaremos os avisos, pois vamos ter reunião

neste plenário, às 14h30min. Por ser uma reunião ordinária tem data prefixada.
O SR. DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES - Será às 14h30min de amanhã?
O SR. PRESIDENTE (Senador José Maranhão) - Sim.
Declaro encerrada a presente reunião, antes agradecendo aos Srs. Membros desta Comissão, representações

da Câmara e do Senado, pela forma competente e atuante com que todos se empenharam para a apreciação da LDO.
Se Deus quiser, esse é um prenúncio de que votaremos o Orçamento Geral da União dentro do prazo

estabelecido em lei.


