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O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Havendo número regimental para a abertura dos
trabalhos, declaro iniciada a 7ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes das pautas nºs 16 e 17.

Antes de mais nada, quero pedir silêncio aos integrantes da Comissão, à audiência e aos nossos
assessores.

Saúdo o Relator, Senador Delcidio Amaral, e, na figura dos coordenadores de bancada estadual,
cumprimento a todos pelo esforço feito em busca do entendimento.

Agradeço aos Líderes partidários, pelo trabalho realizado e sobretudo pela paciência na busca do
entendimento; à nossa Relatora, Serys Slhessarenko, pela capacidade de ouvir, pela articulação, pelo trato com a
assessoria, pela intimidade com a matéria; à Secretária da Comissão e sua equipe de trabalho pela dedicação;
enfim, agradeço a todos os membros da Comissão. Se chegamos até aqui, isto é fruto do trabalho de todos.

Graças a Deus, tivemos a oportunidade de ler nos jornais: Comissão de Orçamento, depois de 15 anos,
vota a LDO no prazo. Tivemos o prazer de travar discussões claras nesta Comissão, com o interesse público
sempre norteando seus integrante. Isto tudo é obra de cada um dos membros da Comissão, dos Líderes partidários,
dos coordenadores de bancada.

Que satisfação! É neste clima que queremos votar a LDO do ano de 2009.
Correspondência interna recebida.
Ofício nº 562, de 18 de junho, do Líder do PSDB, Deputado José Aníbal, indicando o Deputado Rômulo

Gouveia para membro do Comitê de Admissibilidade de Emendas, em substituição ao Deputado Bruno Araújo.
O Presidente tem que fazer a leitura do expediente, e ele está um pouco extenso.
Ofício nº 3, de 18 de junho, do coordenador da bancada do Mato Grosso, Deputado Waldemir Moka,

solicitando que seja encaminhado ao Ministério do Planejamento pedido de inclusão no PPA da seção Apoio à
Implantação de Infra-Estrutura Complementar, Social e Produtiva na Faixa de Fronteira.

Ofício nº 68, de 17 de junho, do Deputado Gilmar Machado, solicitando a viabilização das alterações
sugeridas no relatório apresentado pelo Comitê de Admissibilidade de Emendas.

Ofício nº 105, de 30 de junho de 2008, do Deputado José Rocha, gabinete 908, justificando a ausência do
Parlamentar no período de 20 a 30 de junho.

Correspondência nº 198, de 4 de junho, do Presidente da Câmara Municipal de Araruama, acusando o
recebimento do informativo sobre a liberação de recursos do Orçamento da União destinados ao Município.

Aproveito para informar-lhes que a executiva da Comissão decidiu enviar mensalmente a todos os
municípios o montante não só dos recursos pagos pelo Executivo, mas também dos empenhados, para que as
Câmaras Municipais possam dar a esta Comissão um auxílio inestimável no cumprimento da sua tarefa de fiscalizar
os atos do Executivo.

Ofício nº 203, de 16 de junho, do Ministro de Estado da Defesa, Nelson Jobim, convidando-nos a fazer a
indicação de servidores para o curso Gestão de Recursos de Defesa, realizado pela Escola Superior de Guerra.

Ofício nº 704, de 13 de junho, da Procuradora da República Isabela Marinho Brant, comunicando a
promoção de arquivamento do inquérito civil público instaurado a partir de expediente encaminhado pelo Deputado
Federal João Mendes de Jesus contendo cópia das emendas individuais que propôs para o ano de 2007.

Aviso nº 573, de 23 de junho, do Presidente do Tribunal de Contas da União, Walton Alencar Rodrigues,
encaminhando, em atendimento ao Ofício nº 181 de 2007, do Presidente, relativo ao Requerimento nº 10 de 2007,
de autoria do Deputado Paulo Rubem Santiago, cópia de relevantes acórdãos proferidos entre 2001 e 2008 na
apreciação de processos de fiscalizações de obras nas quais a construtora Gautama Ltda. figura como contratada,
diretamente ou por meio de consórcio.

Expediente sem número, de 13 de junho, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, encaminhando
relatório de suas atividades em 2007.

Ofício de 16 de junho do Ministro-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da
Justiça do Trabalho, Rider Nogueira de Brito, solicitando encaminhamento favorável aos projetos de lei de autoria do
Tribunal Superior do Trabalho de nºs 1.796 e 1.989, de 2007, que criam cargos no Tribunal Regional do Trabalho da
15ª Região, Campinas; 2.406, de 2007, que cria cargos no TRT da 16ª Região, Maranhão; 1.932 e 1.933, de 2007,
que criam cargos no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, Goiás.
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Relatório de Gestão Fiscal referente ao 1º quadrimestre de 2008, em observância ao disposto no art. 55 da
Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 125 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2008, encaminhado pelo TRE
do Espírito Santo e pelo TRT da 5ª Região.

Avisos de 18 de junho encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas:
Aviso nº 684 de 2008: Acórdão nº 1.165, obras de construção da Barragem Figueiredo, no Município de

Alto Santo, Ceará.
Aviso nº 692 de 2008: Acórdão nº 1.612, obra de construção da BR-230, a Transamazônica, no Estado do

Pará.
Aviso nº 696 de 2008: Acórdão nº 1.166, obra de duplicação na Av. Buruti, no Distrito Industrial de Manaus.
Lido o expediente, vou tentar explicar como a Presidência pretende levar adiante esta reunião.
Peço a atenção dos Líderes e dos coordenadores de bancada que participaram de todo o andamento dos

trabalhos, para que, caso o Presidente diga alguma coisa contrária ao que foi definido, sinalizem, por favor.
Assim que houver quorum para deliberação, esta Presidência vai colocar à disposição da Relatora prazo

para a leitura do seu parecer. Não sei que prazo será necessário, se 10 ou 15 minutos, mas, enfim, será concedido
tempo suficiente para a leitura do relatório, que é indispensável. (Pausa.)

V.Exa. tem a palavra.
O SR. DEPUTADO OSVALDO REIS - Quero cumprimentar V.Exa., Presidente Mendes Ribeiro Filho, e a

Relatora, Senadora Serys Slhessarenko, pelo belo trabalho desenvolvido à frente da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização no ano de 2008.

Estou nesta Casa há 20 anos. Participando da Comissão de Orçamento, este  ano faz 10 anos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - V.Exa. não é tão antigo assim.
O SR. DEPUTADO OSVALDO REIS - Esta é a primeira vez que vejo uma leitura bem progressista do

Orçamento, com essa sintonia entre os atores principais, que são os senhores. É muito bom isso, demonstra a
grandeza desta Casa, a firmeza de todos os que representam o Brasil, suas regiões tão diferentes neste continente.

Com a sabedoria de V.Exa., vejo pela primeira vez, eu que em 1997 fui Relator parcial da área de Saúde,
Previdência e Trabalho...

(O Presidente faz soar as campainhas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Estou tendo dificuldade para ouvir o Parlamentar.

Talvez eu seja um pouco surdo, mas que o barulho está demais está. Eu pediria, por favor, todo o silêncio possível,
para que o Deputado possa se expressar e a Mesa e os demais colegas possam ouvi-lo.

O SR. DEPUTADO OSVALDO REIS - Os companheiros estão muito felizes também, por isso comentam
um com o outro da felicidade que sentimos com esta positividade no Brasil, onde as coisas sempre andam
atrasadas. Pela primeira vez vejo um Orçamento votado em dia. O Brasil inteiro que está de olho no Orçamento,
principalmente o Brasil que dele necessita.

Meu companheiro Mendes Ribeiro, quero parabenizar V.Exa. e a nossa Relatora, essa extraordinária
mulher. Parabéns por esse trabalho que vocês estão desempenhando nessa missão heterogênea.

Parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Agradeço a V.Exa.
Bem, eu estava tentando explicar o procedimento a ser adotado nesta reunião.
Pois não, Deputado José Rocha — estou bondoso assim porque ainda não temos quorum para

deliberação.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, hoje é um dia importante na Bahia. O 2 de Julho é a

data da Independência da Bahia. Está havendo comemorações no Estado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Por isso eu quero votar a LDO hoje, Deputado.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA  -  Por causa das comemorações, vários Parlamentares baianos da

Comissão não se encontram presentes. Quero aproveitar para justificar a ausência do Senador César Borges,
Presidente do PR na Bahia. Ele está participando de solenidades comemorativas do 2 de Julho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - O Senador César Borges teve a preocupação de
me ligar para dizer que até as 19h ele estará aqui e pedir que eu leve a reunião até as 19h. Mas eu não garanto
isso, quero votar antes das 19h.
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O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA - Eu queria justificar a ausência do Senador.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Agradeço.
Então eu passarei a palavra à Relatora, para a leitura do parecer. E há um adendo, elaborado em conjunto

pelas Lideranças de todos os partidos, que sintetiza o acordo para a LDO.
Quero que os Srs. Parlamentares me compreendam. Os Srs. Parlamentares não estarão impedidos de

apresentar destaques, mas esse adendo representa um entendimento sobre toda a LDO. Recebidos os destaques
que porventura houver a pedido das Lideranças — que não haja —, iremos suspender a sessão por 10 minutos,
para que possa ser definido o parecer da Relatora para cada destaque. Emitido o parecer, vamos solicitar
autorização para votar — me corrija, Deputado Gilmar, se eu estiver errado — os destaques em conjunto, em bloco,
de acordo com o voto da Relatora. Vamos votar o parecer da Relatora e os destaques. Assim poderemos votar a
LDO num prazo razoável, graças, repito, ao esforço dos Líderes e dos coordenadores de bancada.

Senhores, eu preciso de silêncio, porque quero explicar à imprensa, ao Rio Grande, ao Brasil, ao Ceará, ao
Rio Grande do Norte, à Bahia, a São Paulo, a todos os Estados da Federação que nós dependemos de tempo, uma
vez que, iniciada a Ordem do Dia, no Senado ou na Câmara, terei que interromper a votação.

Já fiz um acordo com os Líderes partidários e com os coordenadores de bancada: Orçamento não se vota
depois das 8 horas da noite. Orçamento é para se votar de dia. Quando tivermos que ir para o plenário teremos que
suspender esta reunião. Se for possível retomá-la hoje, bem; se não, iremos recomeçá-la amanhã, a partir das 9
horas ou das 10 horas. Então eu pediria toda a rapidez possível, para darmos logo cabo desta missão, que, sem
dúvida, é obra de todos.

Eu daria a palavra à Relatora Serys, para que ela fizesse um resumo que antecipe a leitura completa do
parecer e deixasse uma saudação e um agradecimento aos Líderes partidários e aos coordenadores de bancada.

Por favor, Relatora.
A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Caros integrantes da Comissão Mista de Orçamento,

conforme disse o nosso Presidente, estamos há pouco mais de 2 meses trabalhando na Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o ano de 2009. Foi preciso um esforço hercúleo, de gigante, para darmos conta de concluir este
relatório.

Como muito bem disse o Presidente Mendes Ribeiro, o relatório teve a participação de todos os membros
desta Comissão, indistintamente. Sabem os senhores que cada um dos presentes pertence a uma bancada e a um
partido. Os coordenadores de bancada e os Líderes partidários participaram de reuniões na Presidência da
Comissão Mista do Orçamento, sempre com a presença do Presidente Mendes Ribeiro, que buscou
permanentemente o entendimento nas bancadas e nos partidos, para realmente mostrarmos ao País uma nova
Comissão Mista de Orçamento, uma Comissão que em tempos próximos sofreu inúmeras e contundentes críticas,
mas que hoje, diria eu, sem nenhuma dúvida trabalha com muita determinação — todos, indistintamente. Não
vamos salientar a participação da situação e da oposição, porque todas as partes contribuíram, em igualdade de
condições, e muito. Isto eu falo sobre a dedicação dos Srs. Parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado.

Quanto ao trabalho da equipe técnica, os Srs. Consultores merecem — pretendemos fazê-lo, certamente o
Presidente também, e podemos fazê-lo em conjunto uma moção que demonstre ao Congresso Nacional, tanto por
parte dos Consultores da Câmara quanto do Senado, a grandeza, a competência e o compromisso com o trabalho
da LDO, desses técnicos das 2 Casas. Também aqui, por que não, os Srs. assessores dos Parlamentares, nossos
assessores da área de Orçamento, que muito contribuíram também.

Foi muito difícil, e sei que ainda temos muitas questões para discutir, mas conseguimos avanços
consideráveis. Há pouco, o Deputado Osvaldo Reis fez uma observação extremamente correta. Sempre fomos
criticados. Digo nós, porque somos nós mesmos, Senadores e Deputados, criticados porque não conseguimos fazer
as coisas a tempo, que não damos conta, que o prazo passa, não aconteceu e isso prejudica. Não prejudica o
Executivo, prejudica nossa imagem e fundamentalmente a sociedade brasileira. E estamos conseguindo, num
momento absolutamente diferenciado, obter conquistas grandiosas para esta Comissão.

Estou muito feliz por poder estar participando deste momento, com a certeza de que, de forma às vezes até
contundente, polêmica, com discussões acirradas, mas que sempre acabam o bom senso e o entendimento
superando às vezes questões que não são pequenas, são grandes, mas que conseguimos superar por meio do
entendimento. Isso é o nome desta Casa. O Congresso Nacional de qualquer País, e do nosso não é diferente,
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chama-se entendimento, acordo, em função e melhoria da vida da sociedade, no nosso caso, da sociedade
brasileira.

Nosso Presidente tem sido incansável, não só na Comissão como nas reuniões da Presidência. Todos os
dias S.Exa. faz, no mínimo, 2 reuniões. Mas essa é uma conquista diferente, que está demonstrando, que não me
canso de dizer, e que vai ficar como exemplo, não tenho dúvida disso, de alguém que sabe construir o
entendimento, que é doloroso, duro, difícil, mas é possível, e estamos conseguindo. Quando digo nós, somos todos
nós.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Quero comunicar aos membros da Comissão que

no dia 1º de julho recebemos, na Presidência da Comissão, o Ministro de Esporte, Orlando Silva, e um grupo de
atletas olímpicos, solicitando urgência na votação do Projeto de Lei 3, de 2008, que abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério de Esporte, crédito suplementar no valor de 85 milhões de reais, para reforço de
dotações orçamentárias constantes da lei vigente.

Irei depois submeter ao voto desta Comissão a antecipação, redução do prazo de emendas para 2 dias,
quinta-feira e sexta-feira, para que possamos ter o Deputado Gilmar Machado como Relator, apresentando seu
relatório, de forma que terça-feira que vem possamos votá-lo neste plenário, quando irá ser uma das decisões.

Também temos para apreciar 4 PLs, se não me falha a memória. Gostaria de pedir aos Relatores, não sei
se temos os nomes, que entreguem o parecer o mais rápido possível, para que possamos apreciar esses PLs na
terça-feira e quinta-feira também votarmos no Congresso. Hoje não teremos tempo de votar o PL.

Quero avisar também que estamos recebendo críticas freqüentes. Receber crítica é uma coisa que não
compreendo, por que deixar receber crítica quando não precisa receber crítica, por que esta Comissão não aprecia
contas do Poder Executivo? Portanto, peço aos relatores, vamos apreciar as contas.

Os Deputados William Woo e Wilson Santiago e os Senadores Gim Argello e César Borges já falaram
comigo, e pediria, por favor, gostaria de apreciar as contas, que estão sendo apreciadas, com a maior rapidez
possível por parte desta Comissão.
Saudando a presença da senhora quorum, nossa Líder Roseana Sarney, passo à Ordem do Dia, que é a
apreciação do relatório ao Projeto de Lei nº 12/08, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei
orçamentária de 2009 e dá outras providências.

Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
Foram apresentadas 2.952 emendas.
 Voto: Favorável, nos termos do substitutivo apresentado.
A Relatora está com a palavra para apresentação do relatório, errata e o adendo.
Informo, mais uma vez, que está aberto o prazo para apresentação de destaque, que será encerrado com o

término do debate, isto, claro, considerando o acordo de Líderes feito.
Por favor, V.Exa. está com a palavra, Senadora.
Quanto mais silencia houver no plenário, mais rápido a Senadora fará a leitura do relatório.
A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Srs. Parlamentares, temos o relatório, que inclusive

consta de 13 páginas. Optamos, se assim V.Exas. concordarem, em fazer um resumo em torno de 6 páginas. Vou
ler o resumo. Se V.Exas. acharem necessidade de lermos o inteiro teor, eu o farei.

“Sras. e Srs. Parlamentares, cabe-nos a honrosa missão de relatar o Projeto de Lei nº 1, de 2008-CN,
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2009, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias aplicáveis ao
exercício de 2009 e dá outras providências. Trata-se de projeto de lei previsto no art. 165 da Constituição, mais
especificamente no inciso II e no § 2º desse artigo, e no art. 195, § 2º. O PLDO 2009, curvando-se à reserva
material que a Constituição lhe atribui, compreende as metas e as prioridades da administração pública federal,
incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, orienta a elaboração da lei orçamentária
anual, dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências
financeiras oficiais de fomento.

Buscamos promover alterações no PLDO 2009, de modo que chegássemos a um substitutivo de perfil
equilibrado, responsável do ponto de vista fiscal, e, ao mesmo tempo, apto ao melhor atendimento das
necessidades públicas.
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Passamos, agora, a detalhar algumas dessas alterações.
1.2. Metas e Prioridades da Administração. Procuramos introduzir mudança no processo decisório

associado à identificação e ao estabelecimento de prioridades e metas para a administração. Caminhamos
positivamente nesse particular, contando com o apoio da Comissão Mista de Orçamento e de todos os seus
membros.

Caminhamos positivamente nesse particular contando com apoio da Comissão Mista de Orçamento e de
todos os seus membros. Agora, as prioridades e metas que devem integrar a Lei de Diretrizes Orçamentárias são
eleitas por meio das emendas apresentadas no âmbito do Congresso Nacional. Grosso modo, são eleitas as
prioridades e as metas que contarem o maior número de emendas. Estruturado o processo decisório dessa forma, a
tendência é de que se reduza a dispersão, permitindo-se a concentração de esforços e recursos em número mais
limitado e exeqüível de prioridades.

Durante o prazo de emendas ao PLDO 2009, foram apresentadas 2.952 emendas. Desse total,
1.347 destinaram-se ao texto do PLDO, e 1.605, ao Anexo de Metas e Prioridades. A apreciação dessas emendas,
sob o ângulo de sua admissibilidade, encontra-se no relatório do Comitê de Admissibilidade de Emendas, cuja
publicação, pela CMO, antecedeu a confecção e a apresentação deste relatório. Desconsideradas as emendas cuja
inadmissibilidade foi proposta pelo Comitê, estamos propondo parecer pela:

a)aprovação, ainda que parcial, de 527 emendas ao texto e ...:”
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Relatora, por favor. Eu vou fazer um apelo aos

Deputados: há pessoas que têm sua emenda negada. No seu relatório, a Relatora ela está dizendo por que negou.
Se em algum momento a leitura não é percebida, não vão compreender por que negou. Negou porque poderia
negar, negou porque tem chance na frente de ganhar, porque tinha redução de custos, porque era inadmissível,
porque foi empresa de economia mista. Cada emenda tem uma explicação. E eu pediria, por favor, que houvesse
silêncio na sala, porque, se nós tivermos clareza no que diz a Relatora, nós teremos esclarecidas as nossas dúvidas
e por que o nosso interesse não foi acolhido, e essa explicação receberam os Coordenadores de cada bancada e
os senhores Líderes.

Por favor, com a palavra Relatora.
A SENHORA SENADORA SERYS SLHESSARENKO – “Estamos propondo parecer pela:
a) aprovação, ainda que parcial, de 527 emendas ao texto e 1.243 emendas ao Anexo de Metas e

Prioridades;
b) rejeição de 820 emendas ao texto e 278 emendas ao Anexo de Metas e Prioridades.
Para garantir força às prioridades eleitas pelos Poderes da União, destacamos a restauração de dispositivo

já existente na lei de diretrizes vigente. Somente em casos justificáveis técnica ou legalmente, podem outras
despesas discricionárias, em detrimento das prioridades eleitas, merecer programação no projeto de lei
orçamentária.”

Este foi o Item 1.2.
Item 1.3. ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
Esta Relatoria, após minuciosa análise das 1.521 emendas restantes, e tomando por base o Relatório do

Comitê de Admissibilidade de Emendas, está propondo a aprovação, ainda que parcial, de todas as emendas de
bancada e de comissão que contam com parecer pela admissibilidade por parte do Comitê de Admissibilidade de
Emendas.

A Relatoria também está propondo a aprovação, ainda que parcialmente, das emendas individuais
com ações de maior freqüência, no total de cinco ações por Estado.

Em decorrência disso é que se pôde chegar a cerca de 95% de atendimento, ao menos parcial, do total de
Parlamentares que participaram do processo. Igualmente, procurou-se, na medida do possível, mais uma vez dar
atendimento a ações relacionadas com os oito Estados para os quais não foram apresentadas emendas de
bancada.

A Relatoria está propondo, nesse contexto, a rejeição de todas as emendas que não puderam ser
contempladas nos termos definidos neste Relatório.

Quanto a tais emendas rejeitadas, e mesmo em relação àquelas inadmitidas na forma do Relatório do
Comitê de Admissibilidade, é importante consignar que as ações correspondentes poderão ser incluídas no
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Orçamento de 2009, desde que ajustadas. Mesmo que tais ações não sejam propostas no projeto orçamentário
encaminhado pelo Poder Executivo, os Parlamentares interessados, ainda assim, poderão apresentar emendas
correspondentes às prioridades que encaminhado pelo Poder Executivo, os Parlamentares interessados, ainda
assim, poderão apresentar emendas correspondentes às prioridades que procuraram estabelecer nesta
oportunidade. Julgo correto que o façam, pois pude verificar que todas as emendas, as inadmitidas e as rejeitadas,
têm grandes méritos, contribuindo certamente à construção de nosso País.

1.4. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS
Devotamos especial atenção a um tema importante e candente. São as receitas associadas aos royalties

de petróleo e gás natural, parte expressiva das quais se encontra vinculada à Marinha do Brasil. Aqui, procuramos
garantir que, em 2009, possa a Marinha contar com mais recursos do que aqueles que lhe foram destinados em
2008. Assim fazendo, estamos contribuindo para garantir condições operacionais mínimas à nossa Força Naval.

Outra das propostas incorporadas ao substitutivo diz respeito às entidades constituídas sob a forma de
serviço social autônomo. Está-se propondo dispositivo no sentido de que essas entidades divulguem, pela Internet,
dados e informações acerca das contribuições de empregadores, instituídas por lei, que lhes são destinadas, bem
como a respeito das aplicações feitas com base nesses recursos.

1.5. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
Neste trecho do PLDO, a aplicação do princípio da publicidade foi o motor de nosso trabalho. Aqui,

também, procuramos resgatar saudáveis disposições, disposições que buscam garantir ao público o acesso, via
Internet, a dados e informações acerca da ação estatal.

Outra preocupação dirigiu-se a este que, talvez, constitua o primeiro dos serviços que o Estado presta ao
público: a prestação jurisdicional. Para garanti-la, estamos incorporando ao substitutivo disposições com o intuito à
expansão das despesas do Poder Judiciário para a prestação jurisdicional itinerante e para o funcionamento da
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados.

1.7. TRANSFERÊNCIAS AO SETOR PRIVADO
No caso de transferências a entidades vinculadas a organismos internacionais, a idéia proposta é a de

permiti-las somente quando o Brasil participar do organismo em questão. Não há qualquer sentido em admitir que
nosso País ajude a promover ações de entidades estrangeiras vinculadas a organismos dos quais o Brasil não faça
parte.

Também estamos propondo uma outra exigência. No tocante às contribuições correntes, a unidade
orçamentária deve, a partir de agora, discriminar, no ato pelo qual for autorizada a transferência de recursos, o
critério de seleção da entidade beneficiada e o objeto do convênio celebrado, justificando a escolha da entidade.
Isso vale tanto para novos convênios quanto para a prorrogação ou a renovação de convênios já firmados.

Propomos, ainda, que se permita a transferência de recursos, a título de auxílio, para o atendimento de
pessoas portadoras de necessidades especiais ou em situação de risco social. A idéia é fazer chegar aos mais
carentes, com a maior força possível, todos os recursos de que o Poder Público puder dispor.

Não relegando ao esquecimento o princípio da publicidade, introduzimos a exigência de que as normas
para a concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições, além de publicadas, inclusive na Internet,
definam critérios objetivos de habilitação e seleção de entidades, bem como de destinação de recursos.

1.8. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Neste trecho do PLDO, procuramos acolher propostas que se nos pareceram bastante relevantes. São

propostas que visam:
a) permitir a redução do nível de contrapartida para municípios atendidos por ações ao abrigo do Programa
Amazônia Sustentável (PAS) ou afetados por bolsões de pobreza, assim como reduzir as faixas dos percentuais de
contrapartida para o conjunto de municípios;
b) determinar a consolidação e a publicação, inclusive pela Internet, das normas relativas à celebração de convênios
com Estados, Distrito Federal e Municípios;
c) garantir que verificada a regularidade do convenente, seja a eventual demora para a transferência dos recursos,
pelo Poder Público Federal, justificada, formalmente, pelo ordenador de despesa.

1.9. DIRETRIZES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
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De um lado, estamos propondo que se defina a regra de aumento real do salário mínimo com base na taxa
de variação real do PIB de 2007. Isso deverá elevar o salário mínimo, em 2009, para, aproximadamente, 454 reais,
contra os 449 reais previstos segundo a regra atual.

De outro lado, incorporamos, na forma da redação proposta para o caput do art. 53, a exigência de que a
lei orçamentária para 2009, tanto quanto o seu projeto, incluam todos os recursos necessários ao pagamento do
reajuste dos benefícios da seguridade social e à realização das aplicações mínimas em ações e serviços públicos
de saúde, dando cumprimento ao disposto na Emenda Constitucional nº 29, de 2000.

Alterações da Lei Orçamentária e da Execução Provisória.
As principais mudanças propostas são:
a) garantir que a medida provisória veicule programações associadas entre si por afinidade, pertinência ou

conexão;
b) exigir a abertura de crédito suplementar caso seja estimado aumento de despesas primárias

obrigatórias, assinalando prazos para que isso aconteça;
c) modificar a regra de execução provisória do orçamento, fazendo-a retornar ao limite do duodécimo

mensal (um doze avos), mas ampliando o rol de despesas isentas desse limite, a ele incorporando as despesas com
ações de defesa civil, com estoques associados à política de preços mínimos e decorrentes dos investimentos de
empresas estatais.

Disposições sobre Limitação de Empenho e Movimentação Financeira.
Restringimos nossas propostas a duas providências, basicamente. Primeiro, estamos propondo que a

limitação de empenho e movimentação financeira alcance os Poderes Legislativo e Judiciário, bem como o
Ministério Público, apenas quando deflagrada ao abrigo da avaliação bimestral. Segundo, criando a exigência de
que as despesas contratadas e liquidadas não sejam passíveis de limitação de movimentação financeira, tendo em
vista garantir ordem cronológica de pagamento às despesas com base na ocorrência do empenho e da liquidação.

Agências Financeiras Oficiais de Fomento.
Estamos propondo destaque especial às operações de crédito orientadas ao aumento da oferta de

alimentos integrantes da cesta básica e à fruticultura, bem como às atividades produtivas que propiciem a redução
das desigualdades de gênero e étnico-raciais.

Com relação aos critérios, estamos propondo duas regras. Em primeiro Iugar, que se vedem operações de
crédito com entidades cujos dirigentes hajam sido condenados por crime ambiental. Em segundo lugar, que se exija
lei específica para que o BNDES possa financiar aquisições em processos de privatização de empresas estatais.

Disposições Gerais.
A primeira diz respeito ao controle de custos de obras e serviços contratados pelo Poder Público. Na

proposta do Poder Executivo havia a previsão de que se trabalhasse com a idéia de custos globais, não com os
custos unitários dos insumos e serviços utilizados na obra. Por isso, entendemos cabível que se promovessem
mudanças em todo o art. 109, recolocando o custo unitário como parâmetro para o controle.

Além disso, também estamos propondo que se incorpore a idéia de que o contratado deva vincular-se ao
desconto que, porventura, resultar do contrato originariamente celebrado com a administração. Nesse caso, a
diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido com base nos custos unitários do SINAPI não poderá
ser reduzida, em favor do contratado, em decorrência de aditamentos que modifiquem o contrato e sua planilha
orçamentária.

A outra providência diz respeito à divulgação, pela Internet, dos contratos de licitação das obras de grande
vulto que contem com recursos públicos federais.

Sr. Presidente, voto.
À vista das considerações feitas, votamos pela aprovação, nos termos propostos pelo relatório que ora

submetemos aos nobres pares.
Plenário das sessões, 18 de junho de 2008.
Este é o nosso voto, Sr. Presidente.”
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Está lida a errata e o adendo também.
Com a palavra a Relatora.
Quero lembrar que, muito embora haja entendimento para que não haja destaques, o prazo está aberto.
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A Relatora agora fará a leitura da errata e do adendo.
A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - No art. 4º.
Sras. Parlamentares, Srs. Parlamentares, eu vou ler apenas a reformulação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Por favor eu gostaria que os senhores prestassem

atenção, porque isso é a solução de todos os problemas, inclusive emendas, destaques que deveriam entrar,
porque estão todos aqui resolvidos. Por favor.

A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Então, art. 4º. Não lerei. Lerei só o que foi acordado, o
que foi modificado. Então, art. 4º do jeito que está aí não é. É o que vou ler.

Leia-se:
“Art. 4º As prioridades e metas físicas da Administração Pública Federal para o exercício de 2009,

atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal  da União e as de funcionamento dos
órgãos e entidades que integram o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, correspondem às ações relativas ao
Programa de Aceleração do Crescimento — PAC e ao PPI, bem como àquelas constantes do Anexo I desta lei,
especialmente as que promovam igualdade de gênero e étnico-racial ou atendam as pessoas com deficiência.

Foi essa a modificação.
Passo adiante.
O art. 6º (...)
§ 1º (...)
Leia-se:
III - empresa pública ou sociedade de economia mista. Empresas públicas ou sociedade de economia mista

que recebam recursos da União apenas em virtude de:
a) participação acionária;
Art. 14 (...)
Leia-se:
§ 1° 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 do Conselho Nacional de
Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público.

Saiu a expressão “de caráter opinativo”.
Art. 22 (...)
Leia-se:
VIII- pagamento, a qualquer título, a militar ou a servidor público da ativa, ou a empregado de empresa

pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou
assemelhados, à conta de quaisquer fontes de recursos, ressalvado o caso em que o pagamento esteja previsto em
legislação específica;

Ainda art. 22.
Inclua-se o seguinte parágrafo no art. 22:
§ 3º A restrição prevista no inciso VIII deste artigo não se aplica aos servidor que se encontre em licença

sem remuneração para tratar de interesse particular.
Inclua-se o seguinte parágrafo ao art. 22:
§ 4º A despesa empenhada  no exercício de 2009 relativa à publicidade, diária, passagem e locomoção, no

âmbito de cada Poder, não excederá a 90% (noventa por cento) dos valores empenhados no exercício de 2008.
Inclua-se o seguinte parágrafo no art. 23:
§ 4º As obras de infra-estrutura de perímetros públicos de irrigação serão planejadas e divididas em etapas

de implantação, sendo que somente será permitida a inclusão de recursos orçamentários para aplicação na etapa
subseqüente quando a etapa anterior estiver implantada e operando com, no mínimo, 70% (setenta por cento) da
área de produção.

Leia-se:
Art. 34 (...)
IX - voltadas ao atendimento de pessoas portadoras de necessidades especiais.

Art. 36 (...)
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Leia-se:
§ 3º É vedada a destinação de recursos a entidades privadas em que agente político, Poder ou do

Ministério Público, tanto quanto dirigente de órgão ou entidade de administração pública, de qualquer esfera
governamental, ou respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o segundo grau, seja dirigente.

Inclua-se o seguinte parágrafo no art. 36:
§ 4º O Poder Executivo disponibilizará na Internet banco de dados de acesso público para fins de consulta

aos recursos do Orçamento da União destinadas às entidades privadas, contendo, no mínimo, órgão concedente,
Unidade da Federação, nome da entidade, número de inscrição no CNPJ, objeto, valores e data da liberação.

Art. 36 (...)
I (...)
Leia-se:
 c) conclusão de obra em andamento, cujo início tenha ocorrido com recursos dos Orçamentos Fiscal e da

Seguridade Social, atestado pela autoridade máxima da unidade concedente.
Art. 37 (...)
Leia-se:
§ 2º A exigência de contrapartida não se aplica às entidades de assistência social e saúde registradas no

Conselho Nacional de Assistência Social — CNAS.
Incluam-se no art. 41 os seguintes §§ 4º, 5º e 6º:
§ 4º O Ministério da Fazenda dará amplo acesso público às informações da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios, constantes do Sistema de Coleta e Dados Contábeis dos Entes da Federação — SISTN,
inclusive mediante integração das informações disponibilizadas pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos
Públicos em Saúde — SIOPS e pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos na Educação — SIOPE,
as quais poderão ser utilizadas, com fé pública, para fins de controle e aplicação de restrições.

§ 5º Os titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 2000,
disponibilizarão, por meio do SISTN, os respectivos relatórios de gestão fiscal, no prazo de até 40 dias, após o
encerramento de cada quadrimestre.

§ 6º O Poder Executivo federal disponibilizará, por meio do SISTN, o Relatório Resumido de Execução
Orçamentária, no prazo de até 40 dias após o encerramento de cada bimestre.

Inclua-se o seguinte parágrafo no art. 42:
§ 2º As transferências da União para execução de ações de defesa civil observarão o disposto na Medida

Provisória nº 432, de 27 de maio de 2008, ou na lei em que vier a ser convertida.
Art. 57 (...)
Muda-se o final do art. 57.
§ 5º  (...) o anexo específico de que trata o art. 3º desta lei, vedada a alteração do identificador de resultado

primário “3” quando a respectiva programação houver sido incluída pelo Congresso Nacional.
Inclua-se o seguinte parágrafo no art. 57:
§ 6º O disposto no § 3º deste artigo não se aplica ao caso em que a programação incluída pelo Congresso

Nacional tenha sido classificada sob a modalidade de aplicação 99, sem prejuízo da observância, para fins de
execução orçamentária, das normas relativas às transferências ao setor privado.

Art. 58 (...)
Mudou apenas:
§ 13 (...) encaminhamos nos termos do caput deste artigo, pareceres do Conselho Nacional de Justiça (...)

Saiu a expressão “caráter opinativo”.
Com relação ao art. 59, de § 7º para § 8º:
§ 8º - As propostas de créditos suplementares dos órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público da

União, cujas aberturas dependam de ato do Poder Executivo, serão enviadas concomitantemente ao Conselho
Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público para emissão de parecer.”

Art. 68 (...)
O que mudou.
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Saiu: Os recursos aprovados na Lei Orçamentária de 2009 e nos créditos adicionais como (...)
Ficou: As dotações destinadas à contrapartida nacional de empréstimos internos e externos, bem como ao

pagamento de amortização, juros e outros encargos, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo,
somente poderão ser remanejados para outras categorias de programação por meio da abertura de créditos
adicionais por intermédio de projetos de lei.

Com relação ao art. 69. Realmente é bastante grande, mas estou terminando.
“Art. 69. Se o Projeto de Lei Orçamentária de 2009 não for sancionado pelo Presidente da República até 31

de dezembro de 2008, a programação dele constante poderá ser executada para atendimento de:
I - despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais da União, relacionadas na Seção I do

Anexo IV desta lei;
II - bolsas de estudo, no âmbito do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico —

CNPq e da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior — CAPES, de residência
médica e do Programa de Educação Tutorial — PET;

III - pagamento de estagiários e de contratações temporárias por excepcional interesse público, na forma
da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993;

IV - com ações de prevenção, preparação e resposta a desastres, classificadas na subfunção Defesa Civil;
V - com formação de estoques públicos vinculados ao programa de garantia dos preços mínimos;
VI - outras despesas correntes de caráter inadiável; e
VII - constantes do orçamento de investimento das empresas estatais, atendido o disposto no § 8º do art.

56 desta lei, discriminando-se, no final de cada mês, informações relativas à ação, ao subtítulo, ao objeto e à
localização do investimento e ao beneficiário dos pagamentos.

§ 1º As despesas descritas nos incisos VI e VII deste artigo serão limitadas a um doze avos, do total de
cada ação prevista no Projeto de Lei Orçamentária de 2009, multiplicado pelo número de meses decorridos até a
sanção da respectiva lei.

§ 2º Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 57 desta lei aos recursos liberados na forma deste artigo.
§ 3º Na execução de outras despesas correntes de caráter inadiável, a que se refere o inciso VI do caput, o

ordenador de despesa poderá considerar os valores constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2009 para fins
do cumprimento do disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Inclua-se o seguinte parágrafo no art. 78:
Parágrafo Único. Aos limites estabelecidos, na forma do caput, serão acrescidas as despesas necessárias

ao reajuste dos servidores civis da União em consonância com o disposto no art. 37, inciso X, da Constituição.
Art. 82 (...)
IV - parecer sobre o atendimento dos requisitos deste artigo, do Conselho Nacional de Justiça e do

Conselho Nacional do Ministério Público (...) (Pausa.)
Só quero fazer uma correção, Sr. Presidente, perdoem-me: no item I do art. 69, despesas que constituem

obrigações constitucionais ou legais da União, relacionadas na Seção I do Anexo V. Não é Anexo IV; é Anexo V,
deste artigo.

Art. 82 (...)
IV - parecer sobre o atendimento aos requisitos deste artigo, do Conselho Nacional de Justiça e do

Conselho Nacional do Ministério Público, de que tratam os arts. 103-B e 130-A da Constituição, tratando-se,
respectivamente, de projetos de lei de iniciativa do Poder Judiciário e do Ministério Público da União.

Última página.
Leia-se:
Art. 93. O projeto de lei ou medida provisória que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza

tributária somente será aprovado ou editada se atendidas as exigências do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de
2000.

(...)
§ 2º Os projetos de lei aprovados ou medidas provisórias editadas no exercício de 2009, que concedam

renúncia de receita da União ou vinculem receitas a despesas, órgãos ou fundos, devem viger por, no máximo, 5
anos.
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Inclua-se na Seção II do Anexo V:
7. Despesas direta e exclusivamente voltadas à atenção de pessoas carentes com deficiência.”
Lido o adendo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Como os senhores podem ver, o adendo da

Relatora é fruto de todas as observações que lhe foram feitas, possíveis de serem atendidas.
Muitos Deputados estão falando em emendas individuais, em obras. A não estada dessas emendas na

LDO não é impedimento para que sejam reivindicadas no Orçamento. Isso não quer dizer absolutamente nada.
Rejeitada na LDO, emenda individual, entre no Orçamento onde couber.

O relatório está em discussão.
Há um acordo entre a Mesa do Senado, praticamente, e a Mesa da Câmara, que teríamos mais 40 minutos

para votar a matéria.
Eu pediria então 5 minutos.
Vou abrir a discussão dos trabalhos, para que possamos votar o relatório e o adendo, independente dos

destaques, e depois votaremos os destaques existentes.
A palavra está aberta, e o relatório, em discussão.
Por favor, Sr. Líder.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Sr. Presidente, queria chamar a atenção dos nossos membros

da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Peço a V.Exas., agora, toda a atenção possível.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Chamar a atenção, Sr. Presidente, e recorrer ao Líder do PSDB,

Deputado Raimundo Gomes de Matos, que está aqui — não sei se o Deputado Guilherme Campos, do DEM, está
também — para dizer que, na verdade, gostaria de abordar 2 questões importantes sobre a forma como foi
construído esse acordo.

Pela primeira vez, estamos votando uma LDO, independentemente dos destaques, num acordo que foi
sustentado por 2 questões. A primeira, as questões levantadas pela Oposição no que diz respeito principalmente a
2 questões que estão circunscritas aos arts. 68 e 69 que tratam exatamente da questão dos créditos adicionais que
obrigatoriamente serão encaminhados ao Congresso por intermédio de projetos de lei. E essa é uma inovação
importante. A segunda, no art. 69, altera tudo o que estava previsto na proposta original, definindo em que
condições o Governo poderá utilizar um doze avos do Orçamento, caso não seja sancionado até 31 de dezembro.

Essas 2 inovações, Sr. Presidente, importantíssimas, colocam uma segunda questão para nós. É que o
Governo atendeu quase que 100% aos apelos e às posições apresentadas pela Oposição.

O que me leva a fazer essa abordagem? Esse clima de boa vontade, eu disse isso ontem aos Deputados
Xerez e Raimundo Gomes de Matos, é muito importante — esse compromisso ficou acertado ontem na reunião de
Líderes — porque, quando formos votar o Orçamento de 2009, até o dia 31 de dezembro de 2008, esse
entendimento em que estamos encerrando a LDO irá possibilitar que esta Comissão vote o Orçamento nos termos
previstos, segundo o funcionamento do Congresso.

A Oposição assumiu esse compromisso conosco de ajudar no entendimento, não levando a Comissão à
obstrução costumeira.

Quero recorrer à Senadora — é importante que fique registrado na Comissão —, porque o entendimento
que nós, do Governo, construímos, com a palavra da Relatora, por meio desses adendos que alteraram
substancialmente o relatório inicialmente apresentado, é fincado na idéia de que a Oposição vai colaborar,
Presidente, para que esta Comissão vote até 31 de dezembro exatamente o Orçamento da União.

A Senadora e nós todos estamos de parabéns, porque construímos um melhor acordo, evidentemente sem
desconstituir os destaques que individualmente cada Deputado poderá ainda apresentar. Mas acho que ganham a
Comissão e o Congresso, porque estamos votando a LDO em tempo hábil para que ela seja apreciada pelo
Congresso Nacional.

Era essa a minha fala, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Pela Liderança, concedo a palavra ao Deputado

Raimundo Gomes de Matos.
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O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Presidente, nobre Senadora, realmente, talvez
no processo legislativo o Orçamento seja a peça mais complexa nesta Casa. É claro que nem todos os membros da
Comissão são especialistas em orçamento. Entretanto, ressalto, para o bom andamento desta Comissão, as
assessorias técnicas dos partidos, a Comissão do Comitê de Admissibilidade, bem como o engajamento dos
Parlamentares nessa compreensão, que nem sempre se pode tudo, mas pode-se avançar com transparência.
Acredito que com a condução da Senadora Serys e de V.Exa., na Presidência da Comissão, com transparência e
liberdade, fazendo com que haja as ponderações necessárias para se avançar, como disse o nobre Deputado José
Guimarães, poderemos cumprir regimentalmente e não abrir determinadas exceções na peça orçamentária já
prevendo que não faríamos o chamado dever de casa. Ou seja, se fizermos realmente o nosso dever de casa e se
coordenarmos as nossas bancadas, cada Parlamentar que integra a Comissão, os anseios dos Parlamentares aqui
representados, facilitaria muito o nosso trabalho. É claro também que aqui, acolá um Parlamentar não se sentiu
contemplado com sua ação específica no Estado ou com sua ação específica naquela entidade ou naquela
corporação que representa.

Agora, no aspecto desse prazo de apresentar os destaques, ao encerrar essa discussão, automaticamente
fica encerrado o prazo de apresentar os destaques. É isso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Perfeito. Isso, Deputado Raimundo, não...
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Se eu for o último inscrito, está encerrado o prazo?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Sim. Mas não é o único inscrito.
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Minha preocupação é essa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Não é o único inscrito. V.Exa. fique tranqüilo. Pode

encerrar, que há mais 2.
E vou lhe dizer uma coisa: quanto aos destaques, vou ter de suspender a sessão para que a Relatora faça

o parecer de cada um. Então a Relatora vai examinar. Se puder aprovar, ela vai aprovar, e aí nós vamos votar em
conjunto os pareceres do Deputado Wilson Santiago, do Deputado André Vargas, do Deputado Carlos Zarattini. A
Relatora vai dar parecer aos destaques. Aí depende do convencimento de cada um.

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Agora outro aspecto. Na questão das bancadas, a
Senadora relatou, e nós testemunhamos, que em vários Estados suas bancadas não apresentaram. Quer dizer,
neste momento, fica difícil. Então nós precisamos ter essa compreensão até para não gerar mal-estar da Comissão
com Governadores e com outros segmentos da estrutura do Poder. É importante nós termos essa articulação
necessária, para que haja essa mobilização, sob pena de haver pressão sobre a Senadora, pressão sobre a
Presidência da Comissão, para tentar modificar um calendário que estamos buscando cumprir.

Então a nossa posição no PSDB...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - V.Exa. foi maravilhoso.
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - A posição do PSDB é de construir essa proposta

com transparência, para que possamos acelerar esta votação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Perfeito, Deputado Raimundo.
Peço, por favor, à Assessoria, aos Deputados...
Estamos nos encaminhando para a votação do relatório. Deixo claro, mais uma vez, que não há nenhum

impedimento para que o Deputado Wilson Santiago, por exemplo, apresente seu destaque e que a Relatora dê
parecer favorável. O que nós combinamos, Deputado Raimundo, é que votaríamos os pareceres da Relatora em
conjunto. O que for parecer favorável junto; o que for parecer contrário junto. Votaríamos em conjunto o parecer da
Relatora, ou seja, não prejudicaríamos de forma nenhuma. A Relatora não dará parecer contrário a todos os
destaques. Nós, a Comissão, acordamos que votaremos em conjunto o parecer da Relatora, a favor da emenda ou
contra ela.

Encaminho a palavra ao Deputado Wilson Santiago.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Sr. Presidente, uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Pois não, Deputado José Guimarães.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Para o bem da condução dos trabalhos de V.Exa., estamos

sendo informados pela nossa Liderança de que parece que foi feito um acordo de Líderes: o Presidente da Câmara
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vai abrir a sessão às 16 horas para votar uma MP. Então, se não avançarmos para votar alguma coisa até às 16
horas, pode comprometer.

Queria fazer essa ponderação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Deputado Wilson Santiago, gostaria de saber o

seguinte: todos entraram na Comissão com seus destaques? Quem tinha de entrar entrou?
Por favor, entendam o que o Presidente quer fazer. Faltam 2 destaques dar entrada...
O SR. DEPUTADO WALDIR NEVES - Sr. Presidente, 3 aqui.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Três?
O SR. DEPUTADO OSVALDO REIS - Sr. Presidente, tem de abrir um prazo, 5 minutos, 3 minutos, para

encerrar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Concedo a palavra ao Deputado André Vargas...
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, pela ordem.
Quando V.Exa. terminar, eu gostaria de justificar por que a apresentação desses destaques, por 1 minuto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Perfeito. Um minuto para V.Exa., 1 minuto para o

Deputado André Vargas e 1 minuto para o Deputado Ricardo Barros.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, Sra. Relatora, como é do conhecimento da

Relatora...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Deputado Wilson Santiago, eu posso encerrar as

inscrições?
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Pode.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - A Comissão concorda?
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Depois de mim, sim.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Não, depois dos inscritos. Deputados Ricardo

Barros, André Vargas e V.Exa.
Estão encerradas as inscrições.
Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, nós estamos apresentando à Relatora — e

pedindo socorro para isso — um engano feito pela própria Relatoria, porque nós apresentamos as 5 emendas
individuais. Já que a bancada do Estado não apresentou emenda, nós apresentamos as emendas individuais,
sugerindo 5 obras estruturantes para o Estado: rodovias, enfim, obras estruturantes.

Acontece que, por erro da assessoria, a única emenda atendida foi uma para o Rio Grande do Norte. Então
o que estamos propondo à Relatoria? A substituição dessa emenda que está para outro Estado por engano, que ela
seja atendida por uma outra para a qual estamos apresentando o destaque, e também compensar o nosso Estado
da Paraíba com mais uma emenda, ou seja, só 2 das 5 que foram apresentadas. Estamos fazendo um destaque
substitutivo de uma que já está aprovada e uma outra, um novo destaque.

Só isso, Sra. Relatora.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Tem certeza de que a Relatora levará em

consideração V.Exa.?
Tem a palavra o Deputado André Vargas.
O SR. DEPUTADO ANDRÉ VARGAS - Sr. Presidente, Sra. Relatora, a emenda que apresentamos como

estruturante, se eu imaginasse que nós teríamos algumas atendidas nesse formato, mais ou menos, que é muito
justo, eu teria apresentado só essa emenda que estou destacando agora, uma emenda estruturante para a região
norte do Paraná.

Para tanto, estou pedindo a substituição de uma outra emenda de minha autoria, que foi acolhida.
Lamentavelmente, no período da formatação do relatório, estive na audiência pública no Paraná e entreguei este
projeto — é claro não lhe caberia ficar pensando todos os projetos que deve ter recebido pelo Brasil, mas faria esse
apelo exatamente porque tive nesse período um problema pessoal, uma crise de pancreatite. Não estive aqui para
fazer aquele lobby individual. E infelizmente a nossa bancada fez o método da repetição das emendas e não o da
discussão da bancada. Não entrou na bancada, nem na minha individual. Estou pedindo a substituição e fazendo
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um apelo. É claro que essa questão da doença foge das questões políticas, mas realmente me impediu de fazer
essa argumentação a tempo.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Agradeço a V.Exa., Deputado André Vargas.
Tem a palavra o Deputado Ricardo Barros. Após a sua fala darei por encerrada a discussão da LDO.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Primeiro, quero agradecer a oportunidade de defender aqui os 2

destaques de minha autoria.
Sr. Presidente, quero também elogiar sua condução dos trabalhos da Comissão, especialmente no

cumprimento da Resolução nº 1, que tem permitido uma feliz oxigenação na discussão da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Mérito de V.Exa.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Digo à Relatora, Senadora Serys, que os meus pedidos são

simples, referem-se à redução da contrapartida dos municípios. Temos lá um percentual para municípios com
população abaixo de 50 mil habitantes. São 2 destaques, os Destaques nºs 13 e 14.

Estou propondo, Senadora Serys, um intervalo, porque é município abaixo de 50 mil e município acima de
50 mil. Isso é muito injusto, porque o município de 3 mil não tem nada a ver com o município de 50 mil, e o
município de 60 mil não tem nada a ver com o de 500 mil.

Então estou propondo um degrau a mais. Gostaria que a Relatora acatasse. A minha emenda diz o
seguinte: de 3% a 8% para municípios até 25 mil habitantes; de 8% a 12% para municípios de 25 mil a 100 mil;
depois, acima de 100 mil, até 500 mil, teríamos de 10% a 12%; e 20% para municípios acima de 500 mil.

De modo que criaríamos uma escada melhor, porque, Presidente Mendes Ribeiro, é muito desigual pedir
contrapartida a um município de 4 a 5 mil habitantes igual à de um de 50 mil habitantes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - É verdade.
O SR. DEPUTADO RICARDO BARROS - Então estou propondo algo que acho que não causa prejuízo

nenhum. A nossa Relatora poderia criar uma gradação até 25 mil, até 100 mil, até 500 mil e acima de 500 mil
habitantes. É um pedido que ajuda e é de justiça para os nossos prefeitos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Passo a palavra ao Deputado Carlos Zarattini.
Quero fazer um pedido à Comissão: é o último Deputado inscrito. Depois da inscrição do Deputado, eu

darei como encerrado o prazo para destaques, resguardando os que estiverem na fila. Perfeito?
O SR. DEPUTADO CARLOS ZARATTINI - É rápido, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Então, V.Exa. está com a palavra. E tão logo

V.Exa. encerre sua fala, eu vou suspender a sessão, para que a Relatora possa fazer o seu parecer, pelo prazo de
10 minutos.

O SR. DEPUTADO CARLOS ZARATTINI - Sr. Presidente, Sra. Relatora, eu gostaria de apresentar a
seguinte questão. Nós apresentamos uma emenda baseada no Plano Plurianual, ou seja, colocar na LDO uma
emenda relativa a um projeto que já está na LDO. Se não fizermos, se não for acatada essa emenda, como não foi,
e não for aprovado o nosso destaque, será impossível que essa obra seja realizada, porque nós só teremos 2
alternativas, ou seja, uma emenda de bancada ou uma emenda individual. Com uma emenda individual, não vamos
atingir o valor necessário para essa obra.

Então nós precisamos que seja aprovada. É uma obra estruturante na região metropolitana de Campinas,
Estado de São Paulo, e esperamos que seja atendido o destaque por V.Exa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - A discussão e o prazo para apresentação de

destaques estão encerrados, resguardados os que estão na fila e somente os que estão na fila. Eu gostaria, por
favor, que a Presidência tivesse o respaldo de um membro da Comissão verificando quais estão na fila.

Estão em votação o relatório e as alterações decorrentes da errata e do adendo.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Em votação na representação do Senado Federal.
Aqueles que os aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
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Aprovados, ressalvados os destaques. Agora a Sra. Relatora terá o prazo de 20 minutos, ou o que precisar.
Tenho certeza de que não faltará competência para a Relatora para, num prazo menor ainda, oferecer o parecer,
para que possa esta Comissão se manifestar.

Está suspensa a reunião por 10 minutos.
(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Quero apenas dar um aviso. Se por acaso se

iniciar a Ordem do Dia do Senado ou da Câmara, o Presidente estará aqui para comunicar que teremos de nos
reunir depois para concluir a votação do destaque.

Muito obrigado.
(A reunião é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Quero dizer que a reunião vai continuar suspensa

até a conclusão da Ordem do Dia. Os Líderes estão nos ajudando, inclusive com o prestígio do Senador Delcidio
Amaral — que nem me ouve mais — de fazer com que a pauta da Ordem do Dia do Senado Federal e da Câmara
dos Deputados, que é muito estreita, possa ser concluída o mais rapidamente possível, para que possamos, a partir
das 17h30min, 18h, 19h, a hora que encerrar a Ordem do Dia no Senado e na Câmara, nos reunir nesta Comissão
para votar os destaques, da forma acordada com os Líderes, que é o que resta para apreciarmos a LDO, sempre
pelo parecer da Relatora. Nós teremos apenas 3 votações.

Por isso, agradeço e comunico que a reunião permanecerá suspensa até o fim da Ordem do Dia da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Muito obrigado.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) – Há número regimental para reabertura dos
trabalhos.

Declaro reiniciada a 7ª Reunião Ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização destinada à apreciação das matérias constantes das Pautas nºs 16 e 17 de 2008.

Por acordo de Líderes e com a aquiescência de todos os membros desta Comissão, nós suspendemos a
sessão para que a nossa Relatora tivesse um prazo para dar parecer nos destaques, e isto evidentemente também
em decorrência das sessões da Ordem do Dia na Câmara dos Deputados e no Senado da República.

Em vista dos trabalhos da nossa Senadora no relato da matéria, no parecer sobre cada emenda, ficamos
propensos e decidimos que hoje não caberia reiniciarmos o trabalho. Nós continuaríamos com esta sessão
suspensa até amanhã, às 9 horas da manhã, quando, então, com o material todo preparado pela nossa assessoria
e com todos os pareceres dos destaques feitos pela nossa Relatora e com a publicidade dos mesmos, nós iríamos
proceder às duas votações como combinamos: uma votação favorável aos destaques, de acordo com o parecer da
Relatora, e outra contrariamente aos destaques, de acordo com o parecer da Relatora.

Sendo assim, declaro suspensa a presente reunião e a sua continuação. Convoco e peço à nossa
Secretaria que assim providencie aos Srs. Deputados e aos Srs. Senadores para que amanhã, às 9 horas, nós
possamos reiniciar o trabalho com a maior presença de Deputados e Senadores possível.

Muito obrigado.

(A reunião é suspensa.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Declaro reiniciada a sétima reunião ordinária da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes
das Pautas nºs 16 e 17.

Comunico que, em função da continuidade da reunião ordinária iniciada ontem, às 14h30min, cancelo as
reuniões extraordinárias convocadas para 2 de julho, às 19h, e para hoje, às 10h.
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Havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura da ata, por ter sido distribuída cópia
dela antecipadamente.

Todos estão de acordo? (Pausa.)
Não havendo discussão, e conforme estabelecido na alínea f do art. 8º do regulamento interno da

Comissão, coloco em votação a ata da sexta reunião ordinária, realizada em 18 de junho de 2008.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Aviso.
Conforme eu disse ontem, no dia 1º de julho, o Ministro dos Esportes aqui esteve, solicitando urgência para

apreciação do Projeto de Lei nº 13, de 2008, que abre crédito ao Orçamento Fiscal da União, do Ministério dos
Esportes, no valor de 85 milhões de reais, para reforço das dotações constantes da lei orçamentária vigente.

Ontem mesmo propus aos Líderes a redução do prazo para aprovação das emendas para 4 dias, de 4 a 7
de julho, a fim de que o relatório do referido projeto seja votado no dia 9 de julho, quarta-feira próxima, neste
plenário, quando daremos por encerradas as atividades desta Comissão no semestre.

Dessa forma, submeto ao Plenário proposta de alteração para o cronograma de tramitação da matéria,
que, se aprovada, será submetida ao Presidente do Senado Federal.

Passa-se à votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que estão a favor permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Passa-se à votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que estão a favor permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Passaremos à Ordem do Dia.
Quero lembrar que todo o trabalho desta Comissão foi mérito da nossa extraordinária Relatora, que está

chegando, a quem quero saudar. S.Exa. examinou 101 destaques, sendo 55 ao texto e 46 ao Anexo II — Metas e
Prioridades.

Concederei a palavra a S.Exa. para que faça uma síntese do seu parecer.
Antes, porém, como existe requerimento sobre a mesa, assinado pelo Senador Delcídio Amaral...
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Só um minutinho, por favor.
Registro a presença do nosso Relator da Receita, Deputado Jorge Khoury, que chegou ontem da Bahia, no

fim da tarde, onde estava participando da festa do 2 de Julho. S.Exa. disse a este Presidente que aqui retornaria
para votar.

Há 2 requerimentos do Senador Delcídio Amaral, solicitando a inclusão na pauta do relatório apresentado
ao Projeto de Lei nº 8, de 2008, que altera o Anexo IV da Lei nº 11.647, de 24 de março de 2008.

O Senador Delcídio Amaral também solicita, em outro requerimento, a inclusão na pauta do relatório
apresentado ao Projeto de Lei nº 9, de 2008, que abre ao orçamento fiscal e da seguridade social da União, em
favor do Tribunal de Contas da União, crédito suplementar no valor de 93 milhões, 250 mil, 697 reais para reforço de
dotações constantes da lei orçamentária vigente.

Em discussão o requerimento no plenário. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
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Aprovado por unanimidade.
Foram aprovados os requerimentos para inclusão na pauta, formulados pelo Senador Delcídio Amaral, que

dizem respeito a créditos para o Tribunal de Contas da União. S.Exa. é o Relator. (Pausa.)
Item 16.
Apresentação do relatório, com emendas ao Projeto de Lei nº 1, de 2008, que dispõe sobre as diretrizes

para elaboração da lei orçamentária de 2009 e dá outras providências.
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
Ontem votamos o relatório de S.Exa., a errata e o adendo. Suspendemos a reunião para que a nossa

Relatora desse parecer aos 101 destaques apresentados.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Está me corrigindo a nossa secretária. Na
verdade, foram apresentados 161 destaques, sendo que os Destaques nºs 83 a 103 e 106 a 144 foram retirados
pelo seu autor, Deputado Rodrigo Rollemberg, restando, pois, para exame da Relatora, 101 destaques — 55 ao
texto e 46 ao Anexo I – Metas e Prioridades.

Passo a palavra à nossa Relatora, para que faça um breve relato do seu parecer. O Líder do nosso partido
na Câmara também solicita que o relato de S.Exa. seja breve.

A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, são destaques ao
texto aprovados, conforme consta do relatório.

Relatório de destaques.
Foram apresentados 101 destaques, conforme já disse o nosso Presidente, sendo 51 ao texto e 46 ao

Anexo I — Metas e Prioridades.
Dos destaques relativos ao texto, propomos a aprovação de 1 destaque e a aprovação parcial de 10

destaques. Daqueles relativos ao Anexo I, propomos sejam aprovados 6 destaques e aprovados parcialmente 19
destaques. O “parcialmente” significa: por conta da falta de recursos. Nós não poderíamos atendê-los na totalidade
do recursos solicitado. Mas foi possível abrir, por exemplo, sobre uma unidade de meta. Ou seja, foi aberto o que
chamamos de janela.
 Para propor o voto pela aprovação, ainda que parcial, dos destaques apresentados ao Anexo I, utilizamos
os seguintes parâmetros:

1 - existência de fonte de financiamento;
2 - atendimento preferencial a Parlamentar que não teve qualquer emenda aprovada;
3 - acolhimento de pelo menos um destaque por autor, nos casos de emendas não atendidas;
4 - atendimento dos remanejamentos solicitados entre emendas de mesmo autor;
5 - limitação, em virtude da escassez de fonte, do atendimento a um unidade de meta em cada destaque,

quando não indicada a fonte.
Em relação aos Destaques Supressivos nºs 25 e 79, estamos propondo o atendimento com uma unidade

de meta cada, por ser inadequado o cancelamento fracionário, conforme requerido.
Os pareceres oferecidos aos destaques encontram-se anexos a este relatório. Em decorrência da

aprovação de destaques relativos ao texto, apresentamos abaixo as alterações deles decorrentes, tendo em vista
explicitar os exatos termos pelos quais propomos sejam essas alterações grafadas no substitutivo ao PLDO/2009.

Seguem-se todos os destaques, um a um.
Isso posto, Sr. Presidente, conclamamos esta Comissão a deliberar pela aprovação deste relatório e dos

pareceres propostos aos destaques apresentados na forma dos demonstrativos anexos.
Salão das Comissões, 3 de julho de 2008.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - A Relatora, como sempre, foi brilhante.
Srs. Parlamentares, o art. 119, § 2º, da resolução estabelece que nós podemos solicitar a apreciação de

cada destaque isoladamente. Mas ontem acertamos que votaríamos os destaques em globo.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Pois não, Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, vamos votar. Está todo mundo interessado

nisso. Mas solicito a V.Exa. que nos dê 15 minutos ou meia hora, até que cheguem as cópias, para que todos
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possam checá-las. Acho que ninguém aqui vai ter problema. Depois, votaremos em globo, separadamente. Então,
votaremos rapidamente. Esperemos chegar a versão impressa, para que possamos ter mais tranqüilidade para
votar. Aceitamos o encaminhamento de V.Exa. para fazer as votações em globo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Deputado Gilmar Machado, este Presidente
jamais iria submeter a matéria à votação sem que chegasse o material, que deve ficar à disposição dos Deputados.

Cada Deputado que está aqui pode falar com a Relatora para obter informação sobre o seu destaque e o
seu interesse...

(Intervenção fora do microfone. inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Claro, Deputado Willian. É evidente, Deputado

Willian. Como é que alguém vai se esquecer dessa cara, Deputado Willian? Nunca. (Risos.)
O SR. DEPUTADO WILLIAM WOO - Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Mas com 100 anos agora.
Deputado Natan Donadon, por favor.
O SR. DEPUTADO NATAN DONADON - Sr. Presidente, solicito a V.Exa., se possível, a votação em

separado dos Destaques nºs 104 e 105.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Tinha de ser o Natan!
Muito obrigado, Deputado Natan, pela sua deferência. Já está anotado.
O Deputado Raimundo tem sido um extraordinário... Aliás, Deputado Raimundo, quero dizer a V.Exa. que...
(Conversas paralelas.)
Por favor, peço a atenção da Comissão por 2 minutos.
Ontem, o Senador Virgílio foi à tribuna, no Senado Federal, cumprimentar a Comissão e seus integrantes.

Disse que, por motivos outros, havia retirado o PSDB do Senado da Comissão, mas que, vendo o trabalho de cada
membro...

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Diante da explicação dada pela Senadora Serys e

da conversa que tivemos — eu e o Senador Delcídio, com o Senador Arthur Virgílio —, já estão designados pelo
PSDB do Senado os Senadores Marconi Perillo e João Tenório.

Agradeço aos Senadores a presença. Lembro que um deles será designado para o Comitê de Avaliação,
Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária, como Coordenador, e o outro ocupará o cargo de Vice-
Presidente desta Comissão. Teremos de proceder à eleição.

Então, Senador Marconi Perillo, a partir da próxima semana teremos reunião da Comissão, e um dos
senhores será eleito Coordenador do Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária.
Outro integrante será eleito 1º Vice-Presidente desta Comissão.

A presença de V.Exa. muito engrandece a Comissão. Tenho certeza de que o nosso Líder do PSDB nesta
Comissão colaborou bastante para que V.Exa. estivesse aqui hoje.

Deputado Raimundo Gomes de Matos.
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Presidente, em nome do PSDB, queremos

elogiar a postura da Senadora Serys, de V.Exa. e dos demais coordenadores dos partidos. Os debates sempre têm
sido feitos com transparência. Assim vêm sendo conduzidos os trabalhos, para que possamos otimizar os
resultados.

No momento em que o PSDB retorna os seus integrantes do Senado a esta Casa, além de legitimizar mais
o Congresso Nacional, faz com que possamos ampliar os debates.

É claro que as 2 Casas têm acento nesta Comissão Mista. Mas, em virtude de procedimentos anteriores,
que não condiziam com a postura do PSDB no Congresso Nacional, houve a retirada dos seus membros.

A partir de um trabalho, de uma definição do partido, com a presença do Senador João Tenório e do
Senador Marconi Perillo, esta Comissão fica fortalecida, pelos currículos que eles possuem, pelos compromissos
que têm com a Nação, para que nós possamos otimizar todos os resultados.

Quanto à votação desses destaques, até a pedido de alguns Parlamentares, precisamos ter certa cautela,
certa prudência para não abrirmos precedentes no sentido de, em determinados momentos, votarmos matérias sem
o devido conhecimento.
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A Relatora já leu o seu relatório. Acreditamos que alguns Parlamentares realmente foram contemplados. E
S.Exa. já justificou por que não atendeu todos os pedidos. Sabemos da dificuldade que existe em acatar todos os
anseios dos que aqui representam seus Estados, seus municípios.

A nossa visão é nesse sentido. Jamais iríamos obstruir por obstruir. Nós buscamos uma obstrução para o
diálogo. É essa a orientação do nosso Líder José Aníbal, é essa a orientação do nosso Presidente do partido e é
esse o nosso posicionamento.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Agradeço a V.Exa.
Pergunto à Secretaria se já... (Pausa.)
O SR. SENADOR MARCONI PERILLO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Senador Marconi Perillo, seja muito bem-vindo a

esta Comissão. Para nós, é uma honra tê-lo aqui.
Por favor, faça uso da palavra.
O SR. SENADOR MARCONI PERILLO - Obrigado.
Sr. Presidente, o trabalho de V.Exa., juntamente com a Senadora Serys, Relatora, o Senador Delcídio e

todos os integrantes desta Comissão, fez com que o Líder Arthur Virgílio e a nossa bancada refletissem sobre as
indicações para compor esta Comissão. Levando em consideração o trabalho que está sendo feito com seriedade, o
Líder houve por bem indicar os representantes do PSDB.

Portanto, já fui Deputado, hoje sou Senador e pela primeira vez ocupo um lugar nesta Comissão, com
muito prazer. Aqui estarei para colaborar.

Muito obrigado a V.Exa. Estaremos juntos aqui.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Obrigado, Senador.
Concedo a palavra ao Senador Delcídio Amaral.
O SR. SENADOR DELCÍDIO AMARAL - Primeiramente, Presidente Mendes Ribeiro Filho, agradeço a

V.Exa. a aprovação da inclusão dos 2 requerimentos relativos aos PLs do Tribunal de Contas da União. Portanto, já
estão em condições de ser votados na próxima semana, se não estou enganado.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. SENADOR DELCÍDIO AMARAL - Ah, hoje ainda.
Esses 2 PLs são muito importantes para o desenvolvimento dos trabalhos do Tribunal de Contas da União.
Também quero saudar o Senador Marconi Perillo, meu grande companheiro, Presidente da Comissão de

Infra-Estrutura, e o Senador João Tenório, indicados ontem pelo Senador Arthur Virgílio para integrar esta
Comissão, qualificando-a ainda mais. A Comissão Mista de Orçamento tem integrantes competentes, que vão fazer
um grande trabalho na aprovação do Orçamento de 2009.

Sei que a participação de V.Exa., Senador Marconi Perillo, será fundamental para o desenvolvimento dos
trabalhos desta Comissão, especialmente fazendo o acompanhamento do Comitê que vai verificar pari passu a
execução orçamentária, sempre estabelecendo aquele controle eficaz que V.Exa. tem promovido com muita
competência, ao longo do seu mandato, o que é absolutamente necessário para que tenhamos contas
transparentes e um controle efetivo do Parlamento em relação aos gastos do Governo.

Portanto, sejam bem-vindos, Senadores Marconi Perillo e João Tenório. A presença de V.Exas. será
importantíssima para o desenvolvimento dos trabalhos.

Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente, na condição de coordenador da bancada do

PMDB, também quero saudar a indicação do Senador Marconi Perillo para integrar esta Comissão.
Temos uma convivência muito positiva com o Senador em nosso Estado. S.Exa. foi Deputado Estadual e

também Governador, por 8 anos. É uma liderança jovem, que tem realizado um trabalho extraordinário no Senado
Federal; e agora, também, na Presidência da Comissão de Infra-Estrutura. Trará a esta Comissão o seu
conhecimento, a sua experiência e principalmente o seu idealismo em favor do País.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis calização

20

Quero cumprimentar o Senador Marconi Perillo pela indicação do seu nome. Sei que o trabalho de S.Exa.
vai contribuir muito para o avanço do debate da concepção da peça orçamentária deste ano.

Mais uma vez, parabenizo o nosso Presidente pela forma transparente com que tem conduzido os
trabalhos nesta Comissão. Não nos reunimos mais de madrugada nem de portas fechadas. As decisões são
transparentes, claras e beneficiam todos os Deputados e Senadores, as bancadas. E as discussões são feitas até
serem atendidas as demandas de cada Estado.

Parabéns ao nosso Presidente e à Senadora Serys Slhessarenko, que fez um trabalho extraordinário na
LDO, na fase inicial, chegando a esta conclusão. Daqui a pouco iremos votar.

Parabenizo os demais membros da Comissão, em especial o Senador Marconi Perillo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Com a palavra o Deputado José Guimarães.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Chegou o relatório, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Chegou.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Apenas quero agradecer aos companheiros da bancada do PT,

que contribuíram para que nós chegássemos ao final com este excelente trabalho.
Conforme eu disse hoje pela manhã, nós votamos a LDO sem que precisasse ser feita pressão. Esse é um

marco histórico importante para a Comissão. Que esse exemplo sirva para que, ao final do ano, Senador Delcídio
Amaral, quando formos votar a LOA, adotemos essa mesma conduta,  porque ganha o País, ganha a Comissão e
ganha o Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - O próximo orador é Deputado Rodrigo
Rollemberg, a quem o Presidente já fez um elogio público pelo seu desprendimento ao abrir mão dos destaques de
seu partido.

Muito obrigado a V.Exa. pela colaboração com a Comissão e com o Brasil.
O SR. DEPUTADO RODRIGO ROLLEMBERG - Muito obrigado, Sr. Presidente.
Também quero saudar a presença dos Senadores do PSDB nesta Comissão.
Sem dúvida, a presença do Senador Marconi Perillo muito engrandecerá os nossos trabalhos.
Quero, apenas, Sr. Presidente, dizer que, de última hora, quando da análise do relatório da Senadora

Serys Slhessarenko, o Ministério da Ciência e Tecnologia percebeu uma redação inadequada no art. 22, artigo cujo
texto proíbe pagamento a qualquer título a servidor público. A sugestão é que, nas ressalvas, entrem recursos
repassados a organizações sociais supervisionadas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, como é o caso do
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Sr. Deputado Rodrigo Rollemberg, peço a V.Exa.
um minuto.

Esta Presidência vai submeter, dentro de 1 minuto, a matéria a voto. Peço ao Plenário silêncio; caso
contrário, esse 1 minuto pode se transformar em meia hora.

O SR. DEPUTADO RODRIGO ROLLEMBERG - A ressalva, Sr. Presidente, deve ser feita em relação à
restrição contida no art. 22, no caso das organizações sociais supervisionadas pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia, a exemplo do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada,
bem como de outras organizações sociais. Trata-se de modalidade típica do Ministério da Ciência e Tecnologia.

Portanto, conversando com a Relatora e com a Assessoria, foi-nos recomendado que apresentássemos
emenda e destaque nesse sentido em plenário.

Devo dizer que houve acordo com todas as Lideranças partidárias e que gostaríamos do compromisso
desta Comissão no sentido de resolver a questão em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Ótimo. Tenha V.Exa. a certeza de que os
compromissos das Lideranças são compromissos desta Comissão.

Concedo a palavra ao Deputado Marcos Montes.
O SR. DEPUTADO MARCOS MONTES - Sr. Presidente, em meu nome, representando o Deputado Jorge

Khoury e também em nome do Democratas, quero parabenizar a Senadora Serys Slhessarenko pela forma
democrática com que conduziu a equipe de Assessoria Técnica, representada pelo Fernando.

Parabenizo, igualmente, a Secretária Myrna Pereira pelo trabalho desenvolvido na Comissão.
Saúdo também a presença do Senador Marconi Perillo entre nós, o que muito nos honra.
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Por fim, quero dizer ao Senador Delcidio Amaral da responsabilidade da Relatoria quanto ao próximo
caminho a ser trilhado, no sentido de que sigamos os mesmos passos e as mesmas formas com que construímos a
LDO.

Parabéns, Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - O brilhante trabalho da Senadora Serys

Slhessarenko deixa uma grande responsabilidade ao Senador Delcidio Amaral. Mas, estou certo, não faltará a
S.Exa. competência para tal mister.

Com a palavra a Senadora Serys Slhessarenko.
A SRA.  SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Sr. Presidente, rapidamente, dirijo-me ao Deputado

Rodrigo Rollemberg para dizer que o meu compromisso em plenário com a questão suscitada por S.Exa. é o de dar
parecer favorável. Na votação, vamos ver o que conseguimos fazer.

Também, muito brevemente, saúdo o Senador Marconi Perillo.
Ontem, no plenário, quando o Senador Arthur Virgílio apresentou alguns questionamentos, respondemos a

todos. E elogiei a participação do PSDB nesta Comissão por meio de sua representação na Câmara dos Deputados,
especialmente sob a liderança do Deputado Raimundo Gomes de Matos, que nos trouxe grandes contribuições.

Na ocasião, no plenário do Senado Federal, admiti que houve polêmicas, mas tudo na busca de
aperfeiçoar o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. E agradeci a contribuição do PSDB a esta Comissão.

O Senador Arthur Virgílio, a partir das nossas explicações, da tribuna do Senado Federal, disse que,
imediatamente, designaria os representantes do seu partido nesta Comissão, pela sua importância. Por isso, saúdo
S.Exa.

O Senador Marconi Perillo, que se encontra presente, também trará, com certeza, grandes contribuições a
esta Comissão.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - A Senadora foi uma grande revelação para quem

não a conhecia — só para quem não a conhecia —, sensível, gentil, competente. Foi uma honra tê-la ao lado.
Há 2 destaques, os de nºs 104 e o 105, solicitados pelo Deputado Natan Donadon.
Comunico que não será aceita solicitação para votação em separado de destaque, após a votação do

requerimento que pede votação em globo dos destaques. Perfeito? Sendo assim, solicito autorização do Plenário
para proceder à votação em globo dos destaques por tipo de voto da Relatora.

Como vota a representação da Câmara dos Deputados?
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Como vota a representação do Senado Federal?
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado também no Senado.
Em votação, primeiro, os 2 destaques do Deputado Natan Donadon.
Destaque nº 104.
Esse destaque do Deputado Natan Donadon diz respeito à Emenda nº 24210006, do Deputado Mauro

Nazif.
Tem a palavra o Deputado Natan Donadon.
O SR. DEPUTADO NATAN DONADON - Sr. Presidente, como não é permitido que falem o autor do

destaque e o autor da emenda, passo a palavra nesta oportunidade ao autor da emenda, Deputado Mauro Nazif.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - É um ou outro.
Tem a palavra o Deputado Mauro Nazif, autor da emenda.
O SR. DEPUTADO MAURO NAZIF - Sr. Presidente, Sra. Relatora, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs.

Deputados, a emenda que apresentamos ao Destaque nº 104 trata de uma questão muito séria e de uma grande
injustiça cometida em nosso País contra quase 30 mil homens.

Para se ter uma idéia do caso, ressalto que o mais novo desse homens, Sr. Presidente, tem 82 anos de
idade. Refiro-me aos soldados da borracha. Quando da 2ª Guerra Mundial, eles foram mandados para a região
amazônica. Aposentados e pensionistas, todos, têm direito ao décimo terceiro salário. O soldado da borracha,
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porém — e a grande maioria deles morreu em decorrência de endemias naquela região — até hoje não tem direito
ao décimo terceiro salário.

O que pleiteamos por meio dessas emendas é fazer com que haja um orçamento para pagar o décimo
terceiro salário aos soldados da borracha.

Para se ter uma idéia, Sr. Presidente, fiz todo o levantamento...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Acho que a Relatora já compreendeu o pedido de

V.Exa.
O SR. DEPUTADO MAURO NAZIF - Mas eu gostaria de passar aos nobres pares, para que todos possam

ter o entendimento do que significa isso.
Fizemos todo o levantamento, Sr. Presidente, nobres pares, no Ministério da Previdência e no INSS. O

custo do pagamento do décimo terceiro salário aos soldados da borracha significaria 10 milhões de reais por ano. E
onde estamos tentando incluir esse gasto? Na margem de expansão, o que é garantido pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, que, no seu art. 4º, § 2º, inciso V, prevê essa margem de expansão das despesas
obrigatórias.

Hoje, com essa margem de expansão, Sr. Presidente e nobre Relatora, com quem tive a oportunidade de
conversar pessoalmente em seu gabinete, tem-se uma reserva de 7 bilhões de reais — 7 bilhões de reais!
Tecnicamente, portanto, é viável, é possível, é constitucional e é um direito de todos nós, Parlamentares, usufruir
desse recurso.

Peço, então, a anuência desta Casa para a aprovação dessa emenda.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Não tenha dúvida. Se a Relatora tiver condições,

vai atendê-lo, até porque V.Exa. teve muita seriedade no seu encaminhamento.
O Destaque nº 105 versa sobre a mesma matéria?
O SR. DEPUTADO MAURO NAZIF - Sobre a mesma matéria. O projeto é outro, é orçamentário, é

financeiro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Perfeito. Agradeço a V.Exa. pelo pouco tempo

utilizado.
Tem a palavra a Relatora, para emitir parecer sobre a matéria.
A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, o problema da

adequação orçamentária e financeira dos projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional está sendo resolvido
com o atendimento ao Destaque nº 61. Isso em relação à adequação orçamentária e financeira.

Não sei se já foi distribuído e se V.Exa., Deputado Mauro Nazif, já recebeu cópia do relatório de destaques.
Ali, V.Exa. pode verificar que já foi atendida a adequação orçamentária pelo Destaque nº 61.

O SR. DEPUTADO MAURO NAZIF - Nobre Senadora, eu entendo sua preocupação e que a decisão de
V.Exa. é um avanço quando usufrui dessa margem de expansão das despesas continuadas, mas essas emendas
aos Destaques nºs 104 e 105 são apenas para amarrar um pouco, porque apenas com o Destaque nº 61 fica meio
vago. Não vamos ter a certeza, a garantia, de que esses homens, e o mais jovem hoje tem 82 anos de idade, repito,
possam ter direito ao décimo terceiro salário. Por isso, insisto...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Perfeito. Ainda será submetido a votos na
Comissão...

O SR. DEPUTADO MAURO NAZIF - Mas eu estou discutindo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Sim, mas nós fizemos isso antes, Deputado. Esse

contato da Relatora com os destaques deu-se ontem. Ficou S.Exa. até 1 hora da manhã ouvindo cada Deputado
aqui.

O SR. DEPUTADO MAURO NAZIF - Eu só estou querendo aproveitar a deixa que deu S.Exa. sobre o
Destaque nº 61, que está sendo aprovado, mas ele não amarra essa questão.

A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Eu entendo...
O SR. DEPUTADO MAURO NAZIF - Nós não vamos ter nenhuma segurança...
A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Sr. Presidente, Sr. Deputado, ao atendermos o

Destaque nº 61 — e V.Exa. mesmo entende que houve um avanço significativo — acreditamos que há abertura
para o atendimento.
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Agora, em relação à especificidade da questão, isso faz parte do processo legislativo. Há um projeto
tramitando, como existem muitos outros de grande valia, tanto quanto esse...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Ou seja, o fato de não estar na LDO não vai
impedir que essa questão faça parte do Orçamento.

A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - No Orçamento...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - V.Exa. pode entrar com a sua pretensão no

Orçamento.
A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - E se V.Exa. não tiver aprovado aqui na

Comissão... Agora, este Presidente vai submeter a votos.
A SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO - E já estará facilitado, Sr. Presidente, pelo Destaque nº

61.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Em votação, em globo, os Destaques nºs 104 e

105, com voto contrário da Relatora.
Como vota a representação da Câmara dos Deputados?
Os Srs. Deputados que aprovam o voto da Relatora permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o voto da Relatora e rejeitados os destaques.
A matéria não vai ao Senado.
Destaques com voto da Relatora pela aprovação integral.
Em votação, em globo, os destaques com voto da Relatora pela aprovação integral, na representação da

Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados por unanimidade na representação da Câmara dos Deputados.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados por unanimidade na representação do Senado Federal.
Destaques com voto da Relatora pela aprovação parcial.
Em votação, em globo, os destaques com voto da Relatora pela aprovação parcial, na representação da

Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados por unanimidade na representação da Câmara dos Deputados.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados por unanimidade na representação do Senado.
Destaques com voto da Relatora pela rejeição.
Votação, em globo, do voto da Relatora pela rejeição dos destaques, na representação da Câmara dos

Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade na representação da Câmara dos Deputados
Sendo aprovado na Câmara o voto contrário do parecer da Relatora, a matéria não vai à representação do

Senado.
Considero prejudicados, em vista do voto da Relatora, os Destaques nºs 74, 75 e 77, de autoria do

Deputado Guilherme Campos.
Sendo assim, Srs. Senadores e Srs. Deputados, dou por encerrada a votação da LDO, agradecendo a

todos, especialmente ao nosso Líder Gilmar Machado e à nossa extraordinária Senadora Serys Slhessarenko, que,
tenho certeza, no plenário vai conduzir esta votação com toda a sua sapiência.

Deputado Gilmar Machado, este Presidente vai seguir com a pauta.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Era exatamente isso o que eu gostaria de pedir, que

organizássemos os nossos trabalhos, ao tempo em que cumprimento V.Exa., Sr. Presidente, a Senadora Serys e o
Senador Delcidio, que também terá o mesmo êxito nesse processo.
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Uma das coisas que todos os membros da Comissão têm de ter claro é que precisamos trabalhar
conjuntamente agora que estamos quase prontos para a votação em plenário, só faltando a apreciação de alguns
créditos, que, tenho certeza, concluiremos na próxima semana. Eu só espero que não joguem a votação para o
último dia. Isso é muito arriscado, porque as tensões de última hora podem prejudicar o brilhante trabalho que esta
Comissão fez até agora. Vamos tentar antecipar as votações para a semana que vem, para não vivermos aquela
tensão da última semana e acabarmos misturando a disputa por outros projetos com a votação do Orçamento, que
eu acho que atende a todo o País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO CHICO LOPES - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Pois não, Deputado Chico Lopes.
O SR. DEPUTADO CHICO LOPES - Sr. Presidente, primeiro, quero parabenizar a direção dos trabalhos,

na pessoa de V.Exa. e da Senadora.
Mas eu gostaria que a “Feira de Caruaru” me desse a oportunidade de ser ouvido.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - O Deputado Chico quer ser ouvido.
(O Presidente faz soar as campainhas.)
Eu não vou suspender a sessão ainda.
Quero agradecer à extraordinária Assessoria que tenho muito orgulho de ter ao meu lado. (Palmas.) Refiro-

me tanto à Assessoria da Câmara dos Deputados quanto à do Senado Federal. Às vezes, brinco dizendo que eles
são lentos, mas eles são extraordinários. São rápidos como poucos, e inteligentes e competentes. Temos grande
tranqüilidade para legislar em favor do Brasil com os senhores ao nosso lado.

Agradeço muito à nossa Secretaria, a D. Myrna Pereira, que é extraordinária, e a toda a sua equipe, que
faz parte deste conjunto. Somos apenas atores momentâneos. Essa estrutura é maravilhosa. O Deputado Gilmar
Machado teve méritos extraordinários, assim como o Deputado Ricardo Barros e o Deputado Carlito Merss. Isso é
uma seqüência de trabalhos.

Teremos para o Orçamento uma votação já preparada, com calendário predefinido. Dirijo-me agora ao meu
amigo Deputado Natan Donadon, que vai relatar créditos. Queremos discutir as questões da Comissão com os
Deputados e com os coordenadores de bancada, de forma a que o entendimento seja alcançado. Essa é a nossa
grande missão.

Deputado Chico Lopes, agora reina o silêncio para que V.Exa. seja ouvido.
O SR. DEPUTADO CHICO LOPES - Eu só queria pedir uma explicação, Sr. Presidente. Estamos

terminando uma parte importante do nosso trabalho, e virá uma segunda etapa, a das Comissões. Como podemos
saber que Comissão está participando e quando vai começar essa etapa das Comissões? Eu até que não sou muito
relapso — ainda não faltei nenhuma vez.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Será apenas no segundo semestre, Deputado
Chico Lopes.

O SR. DEPUTADO CHICO LOPES - Era o que eu queria saber, Sr. Presidente, porque sou marinheiro de
primeira viagem, e o barco aqui navega com muita zoada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Quero dizer a V.Exa., Deputado Chico, que o
Presidente nunca passou pela porta desta Comissão. (Risos.)

O SR. DEPUTADO CHICO LOPES - Imagine se ele já tivesse passado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Os Comitês somente acontecerão no segundo

semestre.
Pauta nº 17, se a Comissão me permitir.
Apreciação do relatório sobre o disciplinamento das relações jurídicas decorrentes da vigência da Medida

Provisória nº 400, de 2007, que “abre crédito extraordinário em favor da Presidência da República e do Ministério da
Saúde no valor global de R$50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais), para os fins que especifica”, nos termos do
art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN.

Relator: o Deputado Wilson Santiago.
Voto: pela aprovação do projeto de decreto legislativo que considera válidos e perfeitos, para todos os

efeitos legais, os atos administrativos realizados sob a égide da Medida Provisória nº 400, de 2007, bem assim
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como as relações jurídicas deles decorrentes relativas aos empenhos emitidos na forma do art. 58 da Lei nº 4.320,
de 17 de março de 1964, até 4 de abril de 2008, e concernentes à execução das dotações previstas no quadro
anexo à referida medida provisória.

O Relator está com a palavra, para, em rápidas pinceladas, dizer do seu relatório.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, caros companheiros da Comissão, trata-se da

Medida Provisória nº 400, de 2007, no valor já relatado e justificado pelo próprio Presidente. Só nos resta expor o
nosso voto.

Voto do Relator.
Cabe, nesse caso, ao Congresso Nacional, nos termos do art. 62, § 3º, da Constituição Federal, disciplinar,

por meio de decreto legislativo, as relações jurídicas decorrentes do período de vigência da referida medida
provisória.

Nesse sentido, o art. 11 da Resolução nº 1, de 2002, determina que a Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização deverá reunir-se para elaborar o referido projeto de decreto legislativo:

“Art. 11. Finalizado o prazo de vigência da medida provisória, inclusive o
seu prazo de prorrogação, sem a conclusão da votação pelas 2 (duas) Casas do
Congresso Nacional, ou aprovado projeto de lei de conversão com redação
diferente da proposta pela Comissão Mista em seu parecer ou, ainda, se a
medida provisória for rejeitada, a Comissão Mista reunir-se-á para elaborar
projeto de decreto legislativo que discipline as relações jurídicas decorrentes da
vigência da medida provisória.”

Com essa finalidade, apresento a esta Comissão proposta de projeto de decreto legislativo propondo que
os atos administrativos praticados sob a égide da Medida Provisória nº 400, bem como as relações jurídicas
constituídas em decorrência deles, sejam considerados perfeitos para todos os efeitos legais. Como o Ato
Declaratório nº 2 de 2008, que faz saber da rejeição da medida provisória pelo Senado Federal, foi publicado no
Diário Oficial da União, Seção 1, do dia 4 de abril de 2008, adoto essa data como prazo final para a realização dos
atos administrativos aqui convalidados. Nessa data, todas as dotações orçamentárias abertas pelo crédito
extraordinário já haviam sido empenhadas e liquidadas.

Ressalto que os termos do referido projeto de decreto legislativo encontram apoio nos dispositivos
constitucionais e legais vigentes e que nosso voto é pela sua aprovação.

É o voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Em discussão o voto do Relator. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, vamos à votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado o parecer do Deputado Wilson Santiago.
Aviso nº 8, de 2008, que encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 191 do Tribunal de

Contas da União (Plenário), bem como dos respectivos relatório e voto que o fundamentaram, referente ao
levantamento de auditoria realizado no Perímetro de Irrigação Santa Cruz, localizado no Município de Apodi, no
Estado do Rio Grande do Norte.

Relator: Deputado Wilson Santiago.
Não foram apresentadas emendas.
Voto: pela alteração do Anexo VI da Lei nº 11.647, de 2008 (LOA/2008), com vistas a autorizar o Perímetro

de Irrigação Santa Cruz, localizado no Município de Apodi, Rio Grande do Norte, a receber recursos orçamentários
e financeiros exclusivamente para aplicação na adequação do projeto básico ou do projeto executivo ou em estudos
técnicos necessários à obtenção dos licenciamentos urbanísticos ou ambientais, em conformidade com o § 2º do
art. 12 da Lei nº 11.647, de 2008, e item 9.1 do Acórdão nº 191, de 2008, Tribunal de Contas da União — Plenário,
nos termos do projeto de decreto legislativo anexo.

O Sr. Relator está com a palavra.
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Peço a S.Exa. que se atenha apenas ao voto.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO  - Perfeitamente, Sr. Presidente.
Como disse V.Exa., trata-se da continuidade das obras do Perímetro de Irrigação de Santa Cruz, localizado

no Município de Apodi, no Rio Grande do Norte.
Diante do exposto, já que V.Exa. relatou o número do aviso, voto no sentido de que esta Comissão:
a) tome conhecimento do Aviso nº 8, de 2008, e das peças que o acompanham;
b) altere o anexo VI da Lei nº 11.647, de 2008 (LOA/2008), com fulcro no art. 101 da Lei nº 11.514, de 2007

(LDO/2008), com vistas a autorizar o Perímetro de Irrigação de Santa Cruz, localizado no Município de Apodi, no
Rio Grande do Norte, a receber recursos orçamentários e financeiros exclusivamente para aplicação na adequação
do projeto básico ou do projeto executivo ou em estudos técnicos necessários à obtenção dos licenciamentos
urbanísticos ou ambientais, em conformidade com o § 2º do art. 12 da Lei nº 11.647, de 2008 (LOA/2008), e item
9.1 do Acórdão nº 191, de 2008, Tribunal de Contas da União — Plenário, nos termos do projeto de decreto
legislativo anexo.

É o nosso voto. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Em discussão. (Pausa.)
Não havendo discussão, coloco a matéria em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Com a palavra o Deputado Natan Donadon, que vai relatar o Aviso nº 2, de 2007,  que encaminha ao

Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 71 da Constituição Federal, o Relatório de
Atividades do Tribunal de Contas da União, referente ao 4º trimestre do exercício de 2006.
O voto do Relator, o Deputado Natan Donadon, é pelo arquivamento da matéria.

Solicito a S.Exa. que, por favor, diga apenas o seu voto.
O SR. DEPUTADO NATAN DONADON - Sr. Presidente, cumprindo a determinação de V.Exa., vou ler

apenas o voto.
Da análise efetuada, pode-se afirmar que o Tribunal de Contas da União tem cumprido suas atribuições

constitucionais de modo satisfatório. Além disso, não é demais dizer que o benefício decorrente do controle externo
não pode ser medido apenas pelos valores que retornam ao Erário, mas também pela atuação pedagógica e
preventiva no sentido de inibir possíveis danos aos cofres públicos.

Diante disso, voto no sentido de que esta Comissão:
a) tome conhecimento do Relatório de Atividades do Tribunal de Contas da União, referente ao 4º trimestre

de 2006;
a) autorize o arquivamento dos autos.
É o voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro a discussão encerrada.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Em votação no Senado da República.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Está aprovada a matéria.
Aviso do Tribunal de Contas da União.
Relatório de Atividades referente ao exercício de 2006.
O Deputado Natan Donadon relata a matéria.
S.Exa. é pelo arquivamento da matéria.
Apenas o voto, Deputado.
O SR. DEPUTADO NATAN DONADON - Sr. Presidente, passo ao voto:
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De acordo com os documentos examinados, o Tribunal de Contas da União vem cumprindo de modo
satisfatório suas atribuições fixadas na Constituição Federal, bem como as competências estabelecidas em outros
dispositivos legais.

Ademais, vale dizer que o benefício decorrente da atuação do TCU não pode ser medido apenas pelos
valores que retornam ao Erário, mas também pela atuação pedagógica e preventiva daquela Corte no sentido de
inibir possíveis danos aos cofres públicos e a outros prejuízos à sociedade.

Diante disso, voto no sentido de que esta Comissão;
a) tome conhecimento do Relatório de Atividades do Tribunal de Contas da União referente ao exercício de

2006;
a) autorize o arquivamento dos autos.
É o voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Em discussão a matéria.
Não havendo quem queira discuti-la, coloco-a em votação na Câmara dos Deputados. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação no Senado Federal. (Pausa.)
 Aprovada.
Cumprimento o Deputado Natan Donadon.
Não havendo Deputados nem Senadores presentes em número suficiente para análise dos demais itens da

pauta, passo à pauta extra que consta do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 8, de 2008, que “altera o anexo
V da Lei nº 11.647, de 24 de março de 2008”.

Relator: Senador Delcídio Amaral.
Não foram apresentadas emendas.
Voto: favorável, nos termos do projeto.
Com a palavra o Sr. Relator para apresentação do seu voto.
O SR. SENADOR DELCÍDIO AMARAL - Sr. Presidente, as alterações propostas nesse PL visam dar

efetividade respectivamente às propostas contidas nos Projetos de Lei nºs 3.252, de 2008, que “acrescenta um
cargo ao quadro de auditores do Tribunal de Contas da União”, e 2.509, de 2007, que “altera dispositivos da Lei nº
10.356, de 27 de dezembro de 2001 — Plano de Carreira do Tribunal de Contas da União, e dá outras
providências”, ambos em tramitação no Congresso Nacional.

Segundo a Exposição de Motivos, o presente projeto de lei altera o Anexo V da LOA de 2008.
A Exposição de Motivos esclarece que a medida em proposição visa dar cumprimento  ao disposto no art.

169, § 1º, inciso II, da Constituição, combinado com o art. 89, § 1º, incisos I e II, e § 2º, da Lei nº 11.514, de 13 de
agosto de 2007, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2008.

Cumpre destacar que, de acordo com informações do TCU, as dotações do órgão constantes da Lei
Orçamentária de 2008 comportam o acréscimo de despesas decorrente da criação de cargo de que trata o Projeto
de Lei nº 3.252, de 2008.

No que se refere às despesas decorrentes de alteração de dispositivos da Lei nº 10.356, Plano de Carreira
do Tribunal de Contas da União, de que trata o Projeto de Lei nº 2.509, de 2007, cabe ressaltar que está sendo
encaminhado, concomitantemente, projeto de lei — que vou relatar logo em seguida — que abre crédito
suplementar para viabilizar o necessário acréscimo de dotações orçamentárias de pessoal e encargos sociais, no
âmbito do TCU.

Assim sendo, a proposição não contraria quaisquer dispositivos legais vigentes, especialmente os
mandamentos da Lei nº 4.320, de 1964, do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Portanto, o meu voto é favorável, Sr. Presidente.
E o próximo projeto é decorrência do mérito deste.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - A Presidência vai submeter à votação esse

projeto. Em seguida, diga apenas seu voto, por se tratar de uma decorrência desse primeiro, como V.Exa. bem
explicou.

O SR. DEPUTADO CHICO LOPES - Sr. Presidente, antes da votação quero tecer um comentário sobre o
assunto.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Está aberta a discussão. V.Exa. tem a palavra,
Deputado Chico Lopes.

O SR. DEPUTADO CHICO LOPES - Quero parabenizar o Senador. O relatório não podia ser diferente.
Agora, seria bom que esse estímulo que damos ao TCU tivesse uma contrapartida para a sociedade. Não é possível
passar 5, 10 anos para se dar um parecer a determinadas matérias, como o caso dos cabos e sargentos anistiados
da Aeronáutica, do Exército e da Marinha, há 10 anos prejudicados. É injusto uma pessoa com 82 anos esperar
tanto para receber o décimo terceiro salário — inclusive muitos já morreram. Se não há pessoal suficiente, peça ao
Governo, lute.

De maneira alguma podemos perder a oportunidade de fazer essa observação sobre o Tribunal de Contas
da União. Sai caro para o País a demora dos pareceres; sai caro para o Estado a maneira como se faz auditoria.

Portanto, essa é a crítica que faço. Sou profissional da área e conheço os trâmites. Sou a favor do parecer,
queremos resolver o problema de pessoal, queremos que o órgão tenha estrutura, mas queremos uma contrapartida
social.

É a observação que faço, Sr. Presidente.
Voto a favor do parecer do nobre Relator.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Agradeço ao Deputado a manifestação.
Não havendo mais quem queira discutir a matéria, coloco-a em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Também aprovada.
Com a palavra o Senador Delcídio Amaral para falar a respeito do relatório ao Projeto de Lei nº 9, de 2008,

que também abre crédito ao orçamento fiscal do Tribunal de Contas no valor de R$93 milhões.
Não foram apresentadas emendas.
O voto é favorável.
O SR. SENADOR DELCÍDIO AMARAL - Sr. Presidente, esse PL é conseqüência do PL nº 8. Portanto,

diante do exposto e tendo em vista a constitucionalidade, juridicidade, mérito e técnica legislativa da proposição,
somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 9, de 2008-CN, na forma encaminhada pelo Poder Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação na representação da Câmara dos Deputados. (Pausa.)
Reina o silêncio. Está aprovada na Câmara dos Deputados.
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Eu gostaria de conversar com a Comissão. Estão presentes os Deputados Jorge Khoury, Relator da

Receita; Raimundo Gomes de Matos, Líder do PSDB; a Deputada Marinha Raupp, outros Deputados que fazem
parte da Executiva da Comissão, e o Senador Delcidio Amaral, Relator do Orçamento.

O Deputado Gilmar Machado me chamou a atenção para a organização dos nossos trabalhos. Na semana
que vem, alguns créditos sofrerão exame desta Comissão para irem ao plenário do Congresso no dia 10 — aliás,
como bem disse o Deputado Gilmar Machado, essa é uma responsabilidade do Presidente do Senado da
República.

A Comissão cumpriu o seu trabalho. A LDO está em condições de ser votada amanhã, se quiserem
convocar reunião do Congresso, mas nós podemos ir adiante. Temos créditos a apreciar. Este Presidente tem de
designar Relatores para 8 projetos de leis relativos a créditos. Se quisermos apreciar isso na Comissão — na
Comissão, não no Congresso —, só poderemos fazê-lo na semana que vem.

Eu não posso deixar de fazer esta sugestão à Comissão: temos de tomar, no caso desses créditos, as
mesmas providências que tomamos para os créditos do esporte, ou seja, diminuir o prazo para apresentação de
emendas. Para fazê-lo, nós teríamos sexta e segunda. E eu designaria o Relator agora, junto com V.Exas. Este
Presidente não usaria dessa atribuição, designaria em conjunto com V.Exas. os Relatores. Poderemos votar, ou
não, na quarta-feira que vem. É a hipótese que submeto à Comissão.



CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis calização

29

Dessa forma, Deputado Gilmar Machado, de maneira inédita, terminaríamos o semestre sem nenhuma
matéria na pauta, ou seja com todas aprovadas. Inclusive a única medida provisória que ainda competia a esta
Comissão foi aprovada na Casa. O Congresso tem-se reunido e tem aprovado PLs normalmente.

Quero ouvir os Líderes.
Com a palavra o Deputado Raimundo Gomes de Matos.
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Presidente, é possível informar a que área

dizem respeito esses créditos, para termos uma noção?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - É evidente: Senado, Justiça Eleitoral e Ministério

Público.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Graças a Deus, porque a Assessoria ocular do

Presidente está horrorosa.
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Então, a proposta de V.Exa. é no sentido de nós

encurtarmos o prazo?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Encurtar o prazo e designar os Relatores em

conjunto.
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - E encerraríamos a missão da Comissão no

semestre?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Não. Dessa forma, nós teríamos condições de

votar na próxima reunião. Na terça-feira à tarde temos a audiência pública solicitada pelo Deputado Eliseu Padilha,
a respeito da integração, da questão das cheias e secas. Eu queria fazer a reunião na terça, mas não posso. Vou
ter de fazer na quarta-feira à tarde. Votaríamos esses PLs e o que diz respeito ao esporte. Na quinta-feira,
poderemos votar a LDO, se assim determinar o Presidente do Senado.

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Eles estão aqui desde essas datas, março e abril, à
esquerda da planilha?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Termina 6 de julho o prazo para apresentação de
emendas.

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Então, hoje seria oficializado e comunicado aos
gabinetes dos Deputados e Senadores o prazo para emendas, e nós teríamos até terça...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Teríamos até segunda para apresentar emendas.
Sexta e segunda. Por isso a presença de V.Exa. me ajuda muito. A assessoria de V.Exa. estaria apta, desde hoje, a
fazer as emendas.

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Minha preocupação é relativa ao fato de que, às
sextas e às segundas o quorum aqui é quase zero. No Senado também.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, minha sugestão é que estiquemos até terça o
prazo para apresentação de emendas. O Relator entrega o seu trabalho na quarta pela manhã.

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sim, até para que não se ache que queremos
atropelar, não dar oportunidade aos Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - É evidente, mas não existe isso, até porque a
designação do Relator será feita em conjunto.

Nós poderíamos, atendendo à sugestão do Deputado Gilmar Machado, estender por 3 dias.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Isso.
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Até terça.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Até terça-feira.
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Pois não.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Quero agradecer a V.Exa. e aos Líderes esse entendimento.

Não gostaríamos de pedir regime de urgência no plenário do Congresso sem que a Comissão pudesse examinar. A
Liderança tem tomado esse cuidado.
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Agradeço a V.Exa. o entendimento do que fazemos para evitar aquelas disputas desnecessárias no
plenário. A Comissão não tem atrasado matérias em hipótese alguma. Então, não faz sentido pedirmos urgência em
plenário sem que a Comissão tenha se manifestado.

Mais uma vez, a Liderança agradece a V.Exa. o encaminhamento. Isso facilita muito, ajuda muito os
acordos em plenário. Se a Comissão votar, no plenário, não teremos muito o que...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - E se não votarmos aqui, não se vai votar no
plenário.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sim, mas às vezes vota-se e se cria aquela disputa
desnecessária.

Agradeço aos Líderes. Amanhã sai a última medida provisória com relação aos servidores públicos. Uma
medida provisória já está em tramitação, e nós vamos votá-la. Mas é preciso aprovar crédito, senão não se paga. E
ela é retroativa a 1º de julho, tem de vir na folha de pagamento.

Mais uma vez, então, gostaríamos de contar com o entendimento: votamos na quarta-feira, para que
possamos apreciar os créditos na quinta-feira.

Ao que parece, o Presidente da Câmara não quer que votemos a LDO na semana que vem. Mas ao menos
os créditos gostaríamos de votar na semana que vem.

Agradeço a V.Exa. o encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Agradeço ao Deputado Gilmar Machado.
Com a palavra o Deputado Jorge Khoury.
O SR. DEPUTADO JORGE KHOURY - Sr. Presidente, gostaria de me associar aos colegas com relação a

esse entendimento. Acredito que a forma como está sendo conduzido o trabalho nesta Comissão não nos cria
nenhuma dificuldade em atender a essa solicitação. Acreditamos que ela inclusive vem ao encontro do que
desejamos: dar celeridade aos trabalhos nesta Comissão e na Casa. Evidentemente, vamos atender a uma
necessidade que já está em decurso, digamos, porque trata de questões que têm a ver com a administração do
País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Agradeço.
O SR. DEPUTADO CHICO LOPES - Sr. Presidente, quero também me associar aos demais

companheiros. Nossa Comissão vem trabalhando para que não haja aquela história de começar o ano sem
orçamento. Nunca vi isso em lugar nenhum. Só no Brasil é que um Presidente consegue governar o país durante 6
meses sem orçamento. Qualquer menino que esteja em primeiro de faculdade sabe: se não está no Orçamento, não
está em canto nenhum. Mas se cria uma lei modificando o conceito de Restos a Pagar. Ora, se o País passa 6
meses sem Orçamento, esse conceito de Restos a Pagar desaparece.

Quero parabenizar a Direção e os Líderes da Oposição, que têm dado o máximo para que cheguemos ao
final do ano com o Orçamento aprovado. Isso não tem acontecido, nos últimos tempos, na história deste
Parlamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Agradecendo a compreensão dos Líderes, coloco
em votação a redução dos prazos para apresentação de emendas aos PLNs nºs 10, 11, 12, 14,15,16, 17, 18.

Se houver a concordância dos colegas, eles ficarão para o período de 4 a 8 de julho de 2008.
Em votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Em votação no Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redução dos prazos de emenda.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes convocando reunião para quarta-feira, dia 9

de julho, às 14h30min.
Agradeço a todos a presença e cumprimento, mais uma vez, esta Comissão, pelo trabalho realizado.
Declaro encerrada a reunião.


