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O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Havendo número regimental para a abertura dos trabalhos,
declaro iniciada a 8ª reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização destinada
à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 18 de 2008.

Expediente.
Correspondência interna recebida.
Ofício nº 73, de 8 de julho, do Senador José Agripino, Líder do Democratas no Senado Federal, indicando

o Senador Marco Antônio Costa para exercer o cargo de Relator-Setorial.
Ofício nº 383, de 8 de julho, do Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado Federal, comunicando

que encaminhou à publicação o parecer apresentado pela Comissão ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2009.

Expedientes encaminhados.
Justificativas de falta às reuniões da Comissão deferidas pelo Presidente.
Ofício nº 101, do Deputado José Rocha.
Correspondência externa recebida.
Relatórios de gestão fiscal referentes ao primeiro 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, encaminhados
pelos seguinte órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região.

Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Walton Alencar Rodrigues,
são o próximo item da correspondência recebida:

Aviso SESES nº 768, de 2 de julho de 2008, Acórdão nº 1.268 de 2008, Prestação de Contas Simplificada
da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis referente ao exercício de 1999.

Bem, gostaria de dizer da nossa dificuldade de deliberar hoje sobre os PLs. Há sessão do Senado Federal
marcada para as 15h e, como só há plenário disponível para esta Comissão de Orçamento na quarta-feira, a partir
das 14h30min, se o Senado Federal ou a Câmara dos Deputados marca sessão para as 15h, não pode a Comissão
de Orçamento deliberar, porque a reunião seria concomitante com a Ordem do Dia.

Mas é importante que nós aqui estejamos, até para cumprimentar nosso Relator-Geral pela reunião que fez
hoje com os Relatores-Setoriais e com os Comitês para tratar do Orçamento para 2009.

Esta Comissão só chegou a bom termo na votação da LDO porque começou cedo a se preparar para a sua
missão. E da mesma forma que a Relatora da LDO, Senadora Serys Slhessarenko, o nosso Senador Delcidio
Amaral procedeu.

Concederei a palavra ao Senador Delcidio Amaral, para que faça um resumo sobre o assunto que tratou
com os Relatores-Setoriais e o porquê de seu plano de trabalho ter-se iniciado antes mesmo da previsão do
Governo de envio do Orçamento a esta Casa.

Esta Comissão cumpre o tema de casa porque tem homens do porte do Senador Delcidio Amaral.
Por favor, Senador. V.Exa. está com a palavra.
O SR. SENADOR DELCIDIO AMARAL - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores,

vou aproveitar esta oportunidade para fazer um relato rápido da reunião que tivemos hoje com os Relatores-
Setoriais, iniciada às10h, com a presença de todos os Relatores-Setoriais, apesar de estarmos numa semana
bastante atípica, com muitas atividades tanto na Câmara quanto no Senado.

Tivemos a oportunidade de discutir os cronogramas de trabalho, para que realmente possamos cumprir
nosso compromisso de elaboração do Orçamento Geral da União para 2009.

Assumi também o compromisso de fazer alguns ajustes nesse cronograma, principalmente em função das
audiências públicas que faremos, pelo menos uma por Região do País, a fim de que o resultado dessas audiências
públicas tenham conseqüência no relatório preliminar apresentado.

Nós entendemos na reunião com os Relatores-Setoriais que é muito importante realizar essas audiências
públicas nas Regiões e procurar refletir no Orçamento da União os projetos apresentados nas Regiões.

Não tenho dúvida nenhuma de que cumpriremos prazos, procurando antecipar nosso trabalho no que for
possível, para que, seguindo as orientações do Presidente, Deputado Mendes Ribeiro Filho, tenhamos as condições
necessárias não só de trabalhar durante o dia, como também de aprovar o Orçamento Geral da União de 2009 sem
aquele sufoco que, infelizmente, de todos os anos enfrentamos.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - O Presidente também não quer fazer reunião
depois das 20h.

O SR. SENADOR DELCIDIO AMARAL - Por isso eu disse que as reuniões serão durante o dia.
E também quero deixar claro que a LDO, graças ao trabalho de todos os Parlamentares que compõem a

Comissão de Orçamento, nós aprovamos no prazo, na semana passada. Limpamos a pauta dos PLs apresentados
até a semana passada. De lá para cá já surgiram outros, mas nós, de comum acordo, antecipamos o prazo para
apresentação de emendas, a fim de que, num esforço nesta última semana, consigamos criar as condições
necessárias para limpar toda a pauta da Comissão de Orçamento. Isso é muito importante.

A reunião de hoje com os Relatores-Setoriais aconteceu muito antes do habitual na Comissão de
Orçamento. Definimos os Relatores-Setoriais no mês de junho, quando a prática é definir os nomes em setembro, e
já vamos começar a trabalhar em função da reunião que fizemos hoje, promovendo uma integração grande com os
Relatores-Setoriais.

O PSDB do Senado já indicou seus nomes. O Vice-Presidente da Comissão será o Senador Marconi
Perillo. Houve uma troca, que ainda estamos ajustando ao longo do dia de hoje, mas muito provavelmente o
Senador João Tenório será o Coordenador do Comitê de Acompanhamento, Fiscalização e Controle do Orçamento,
tendo representação efetiva nos trabalhos desta Comissão de Orçamento.

Eu tive também a oportunidade de discutir um pouco com os Relatores-Setoriais, até para que tenhamos
ciência dos nossos desafios, um dos temas que vai pautar a discussão deste Orçamento, a Emenda nº29. Depois
da votação na Câmara, vai tramitar a CSS no Senado. Nós vamos ter um problema muito assemelhado com o do
ano passado no que se refere à CPMF, não o mesmo, mas parecido. Há a questão do controle inflacionário, a
questão dos juros, da SELIC. Há o fator previdenciário, projeto do Senador Paulo Paim que veio agora para a
Câmara, e nós vamos ter de nos debruçar sobre essas questões. Também há o esforço no agronegócio, porque o
tema agronegócio vai tomar uma dimensão intensa, ainda maior do que nos anos anteriores, em razão da crise de
alimentos e de todo esse grande debate nacional e mundial sobre a produção de alimentos. Portanto, temos
grandes desafios na saúde e no agronegócio e questões de caráter macroeconômico.

Combinamos — e o Presidente, Deputado Mendes Ribeiro Filho, vai conversar com o Presidente do Banco
Central, o Ministro Henrique Meirelles — para que antecipemos a vinda de S.Exa. à Comissão de Orçamento e para
que, com as informações de S.Exa., tenhamos um balizamento claro de como o Banco Central projeta o cenário
macroeconômico ao longo dos próximos meses.

Uma coisa ficou muito clara: a necessidade de os Relatores-Setoriais estabelecerem uma relação intensa
com as Comissões permanentes, tanto as da Câmara quanto as do Senado. Ontem estivemos com o Ministro Paulo
Bernardo e com o Presidente, Deputado Mendes Ribeiro Filho, para falar sobre a revisão do PPA. No cronograma
estabelecido, definimos como prazo limite o dia 30 de agosto. Essa é uma data muito importante dentro de todo
esse processo que discutimos com os Relatores-Setoriais na manhã de hoje.

Era isso, Sr. Presidente, o que eu tinha a dizer. Aproveito a oportunidade para destacar o trabalho de
V.Exa. nessa costura política na definição dos Relatores-Setoriais.

Agradeço a todos os Relatores-Setoriais e aos demais membros da Comissão de Orçamento. Temos longo
trabalho pela frente. Não tenho dúvida de que, adotando esse processo de diálogo permanente, em reuniões de
acompanhamento, e de transparência, de grande transparência na discussão de todos esses temas, nós
efetivamente vamos fazer um grande trabalho na Comissão de Orçamento este ano.

Quero registrar também que o Senador Marcos Antonio, do DEM, que está assumindo a vaga da Senadora
Kátia Abreu, está presente. Quero dar a S.Exa. as boas-vindas à Comissão de Orçamento. S.Exa. vai ser o Relator-
Setorial da área de Meio Ambiente e da Área de Integração Nacional, relatoria-setorial definida para o DEM. Lá no
Senado Federal a indicação foi consumada hoje, e o Presidente, Deputado Mendes Ribeiro Filho, acabou de ler a
indicação do Líder Deputado Agripino Maia.

Sr. Presidente, basicamente é isso. Na próxima semana nos reuniremos novamente com os Relatores-
Setoriais, com a Assessoria da Comissão de Orçamento e com a Consultoria do Senado para realmente arregaçar
as mangas com antecipação e nos preparar para esse grande desafio que se apresenta a partir do segundo
semestre deste ano.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Agradeço ao Sr. Relator.
Comunico aos membros da Comissão que teríamos de apreciar hoje o relatório com emendas de

adequação do Regulamento Interno da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, ajustado à
Resolução nº 1, de 2006, que foi relatado pelo Deputado José Rocha. A esse texto foram apresentadas 28
emendas, e o voto do Relator foi pela aprovação do texto de adequação do Regulamento Interno da Comissão Mista
de Planos, Orçamento Público e Fiscalização, ajustado à Resolução nº 1, de 2006, nos termos do relatório.
Contudo, há a impossibilidade de votarmos a matéria, pela inexistência de quorum. Falta-nos ainda um mínimo de
quorum no Senado e na Câmara. Existe, como eu já disse, o anúncio da sessão do Senado, marcada para as 15
horas. Não havendo acordo de Líderes que possibilite trazer para a pauta...

Chegou o Senador Gim Argello, mais conhecido como “Sr. Quorum”.
Muito prazer, Senador!
Vamos para a Ordem do Dia.
Para dar início à Ordem do Dia, vamos votar a ata.
Havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura da ata, pelo fato de ter sido distribuída

antecipadamente.
Não havendo discussão e conforme o estabelecido na alínea “f” do art. 8º do Regimento Interno da

Comissão, coloco em votação a ata da Sétima Reunião Ordinária, realizada em 2 e 3 de julho de 2008.
A ata está 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.
Senador Marcondes Perillo, eu gostaria de fazer um contato com V.Exa. no que diz respeito à

representação do PSDB nesta Casa. É interesse dos Relatores da Executiva deste Presidente que o PSDB fique
responsável pelo Comitê de Fiscalização e Execução Orçamentária, cargo para o qual V.Exa. já foi designado, além
do cargo de 1º Vice-Presidente.

Esse cargo pode ser preenchido por V.Exa., se assim o desejar; um ou outro, ficando o outro a cargo de
quem o seu Líder indicar. (Pausa.)

V.Exa. deseja ficar como 1º Vice-Presidente. Eu fico muito honrado por ter V.Exa como 1º Vice-Presidente
e o Deputado Marcos Montes como 2º Vice-Presidente. Eu vou ter de me cuidar para não me tornar totalmente
desnecessário —  também há o Senador Gim Argello.

Proponho à Comissão, uma vez que eu não tenho acordo para votar os PLs que estão em pauta, que
façamos a eleição do nosso 1º Vice-Presidente por aclamação. (Palmas.)

Deixe-me cumprimentar o meu 1º Vice-Presidente!
Senador, V.Exa. está com a palavra. Quero ouvir V.Exa.
O SR. SENADOR MARCONDES PERILLO - Eu agradeço aos ilustres pares desta Comissão Mista de

Orçamento do Congresso Nacional, aos colegas Senadores, aos colegas Deputados Federais, à nossa Deputada
Marinha Raupp a manifestação de carinho, de apoio e confiança. Agradeço ao Senador Delcidio Amaral a parceria
na Comissão de Infra-Estrutura e ao nosso Presidente, Deputado Mendes Ribeiro Filho, a confiança.

Como todos sabem, o PSDB resolveu, na última semana, fazer a indicação do representante no Senado,
tendo em vista todo o conjunto de reformulações que já foram adotadas aqui desde o processo de elaboração da
LDO. Por confiar no trabalho de V.Exas., por confiar no conjunto desta Comissão, o PSDB houve por bem fazer a
indicação do meu nome; e o do Senador João Tenório, para a suplência.

Eu gostaria de ratificar o entendimento do Líder Senador Arthur Virgílio, do Presidente Sérgio Guerra e da
bancada do PSDB de maneira geral. Nós confiamos no trabalho que está sendo realizado por esta Comissão,
confiamos no trabalho desenvolvido pelo Presidente, confiamos no trabalho desenvolvido pela Senadora Serys
Slhessarenko, confiamos no trabalho desenvolvido pelo Senador Delcidio Amaral, com quem quero também atuar a
partir de agora.
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Desse modo, Sr. Presidente, eu me sinto honrado em assumir essa função. Quero estar ao seu lado
colaborando para que tenhamos até o final do ano a aprovação do Orçamento e sobretudo para que possamos ter o
reconhecimento da sociedade brasileira pelo trabalho que já está sendo realizado neste ano, especialmente pela
peça que o Senador Delcidio Amaral haverá de apresentar à apreciação e deliberação desta douta Comissão.

Muito obrigado pela confiança de todos. Estarei aqui para servi-los.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Muito obrigado.
Dizem que os artistas se sentem felizes quando aplaudidos. (Palmas.)
É uma honra tê-lo como 1º Vice e companheiro de Executiva.
Vamos dar entrada à Ordem do Dia.
Por entendimento de Liderança, vamos retirar o Item 1 da pauta, que trata da adequação do Regulamento

Interno da Comissão Mista de Planos, e vamos ao Item 2 da pauta, Aviso nº 6, de 2008, que “Encaminha ao
Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 608, de 2008, do Tribunal de Contas da União, bem como dos respectivos
Relatório e Voto que o fundamentaram, referente a constatação de irregularidades em licitação conduzida pela
Prefeitura Municipal de Várzea Grande. Relator: Deputado Mendonça Prado.”

Estava presente o Deputado. Tendo em vista a ausência de S.Exa., passo ao Item 3.
O Deputado Eduardo Amorim se encontra? (Pausa.)
Item 4.

Deputado Edmilson Valentim, por favor. Eu sugiro que passemos à análise do Item 4.
Ofício nº 1, de 2003, que “Encaminha ao Congresso Nacional o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro

de 2002 e a Demonstração do Resultado do Banco Central do Brasil referente ao 2º semestre de 2002. Relator:
Deputado Edmilson Valentim”, que vota pelo arquivamento da matéria.

Para proferir o seu voto, com a palavra o Deputado Edmilson Valentim.
O SR. DEPUTADO EDMILSON VALENTIM - Sr. Presidente, estou localizando o avulso.
Passo a ler o voto.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Faço o pedido a V.Exa. que assim proceda.
O SR. DEPUTADO EDMILSON VALENTIM - Resumo das principais conclusões.
O resultado do Banco Central, se negativo, deve constar como despesa do Orçamento da União, sendo

paga pelo Tesouro ao Banco até o décimo dia útil do exercício financeiro subseqüente à aprovação do balanço
semestral. Essa é a forma de se compensar o Banco Central por suas perdas. Se o resultado for positivo, será
transferido ao Tesouro em 10 dias úteis da aprovação do balanço semestral.

Frustrou-se a previsão do Orçamento de 2003, de lucro do Banco Central (e de receita do Tesouro) de
mais de R$ 6,4 bilhões no 2º semestre de 2002. O resultado do 2º semestre foi negativo — houve prejuízo de R$
6,3 bilhões — e constou como despesa do Tesouro da proposta e do Orçamento de 2004, acrescentando-se a
estimativa da correção monetária.

As operações de swap cambial substituíram a venda de títulos do BC indexados ao dólar. Eles foram a
alternativa ao fato de o BC não poder mais emitir títulos. Essas operações tiveram início em abril e significaram
prejuízo de R$ 14,2 bilhões no 2º semestre de 2002 (Tabela II), e de R$ 15,3 bilhões em todo o exercício.

Alega-se que, se tais operações não tivessem sido executadas pelo BC, perda equivalente teria sido
consignada diretamente ao Tesouro, por conta da emissão de títulos de sua responsabilidade indexados ao câmbio
e de sua entrega ao BC, para fins de política monetária cambial.

As outras observações estão no avulso. Vou ler a última parte, letras G e H.
Não obstante, todo o ônus das políticas a cargo do BC registrado nas demonstrações e todos os custos

não contabilizados, os desvios em relação a metas e variáveis de referência, econômicas e fiscais, foram
consideráveis em 2002.

A responsabilidade pela concepção e execução da política monetária dependeria atualmente, segundo a
interpretação da legislação em vigor, de diretrizes e decisões do Presidente da República regulamentadas pelo
Conselho Monetário Nacional, que tem permitido ampla liberdade de ação ao BC. A autonomia do BC para definir a
política monetária pode vir a gerar para o Tesouro passivos indesejados, indiferentemente às necessidades de
equilíbrio fiscal.
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Recomendamos o arquivamento do processo, lamentando que matéria de relevância só tenha recebido
parecer após tanto tempo da divulgação do resultado e da apresentação do Sr. Presidente do Banco Central.

É o nosso relatório.
Sala da Comissão, 9 de julho de 2008.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Agradeço a V.Exa. Em discussão a matéria.

(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação o parecer do Relator na representação da Câmara dos

Deputados.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado na representação da Câmara dos Deputados.
Em votação na representação do Senado da República.
Os Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
Está aprovado o parecer do Deputado Edmilson Valentim, pelo arquivamento da matéria.
Não está presente o Deputado Dilceu Sperafico, que é o Relator do Item 5. A Relatora do Item 6, a

Senadora Serys Slhessarenko, também não está presente.
Há requerimento de inclusão do relatório na pauta, requerimento de autoria do Deputado Colbert Martins.
Por favor, peço a V.Exas. que prestem atenção aos requerimentos do Deputado Colbert Martins e do

Deputado Eliseu Padilha.
O SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
Quero apenas fazer um comunicado a esta Comissão. Estamos recebendo a visita do Deputado Estadual

Jardel Sebba, Presidente da Assembléia Legislativa de Goiás, que vem a esta Casa acompanhar de perto nossos
trabalhos e assistir à posse do Senador Marconi Perillo como 1º Vice-Presidente.

Ao saudar o Senador Marconi Perillo, também queremos saudar o Deputado Jardel Sebba. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - É uma honra para nós a presença de V.Exa., com

a qual esta Casa certamente fica muito engrandecida.
Há 2 requerimentos a serem apreciados, um do Deputado Colbert Martins e outro do Deputado Eliseu

Padilha. Ambos pedem a inclusão, na Ordem do Dia desta Comissão, de 2 projetos de lei. O primeiro refere-se ao
Projeto de Lei nº 7, de 2008, que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos
Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e das Cidades, crédito suplementar no valor global de R$
1.458.185.289,00 (um bilhão, quatrocentos e cinqüenta e oito milhões, cento e oitenta e cinco mil, duzentos e
oitenta e nove reais), para reforço das dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. Relator: Deputado Colbert
Martins.”

O Deputado Colbert Martins está com a palavra para a apresentação do requerimento.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, solicito aos Srs. Deputados e aos Srs.

Senadores a aprovação do requerimento. Trata-se de um projeto de lei que visa garantir recursos para o PAC, parte
de recursos importantes para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e para o Ministério das Cidades e
um crédito suplementar no valor global de R$ 1.458.185.289,00 (um bilhão, quatrocentos e cinqüenta e oito milhões,
cento e oitenta e cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais), importante para a continuidade de obras em várias
áreas do País.

Peço a todos que aprovemos o requerimento, para que possamos apresentar o relatório.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Quero ouvir os Deputados antes de submeter o

requerimento a votos.
A representação do Governo, por favor.
Acho que todos estão surpreendendo-se com a democracia do Presidente na condução da reunião de hoje.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Presidente, como o nobre Deputado está mostrando, ainda que a

questão seja emergencial, o mérito da matéria é importante. Somos favoráveis.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Por favor, Deputado Ayrton Xerez.
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O SR. DEPUTADO AYRTON XEREZ - Presidente Mendes Ribeiro Filho, cumprimento V.Exa. mais uma
vez e, com o objetivo de ser pedagógico, sugiro que V.Exa. aproveite esta oportunidade para nos informar do que
trata a matéria trazida pelo Deputado Colbert Martins e como devemos proceder. É a orientação que peço a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - O Deputado Colbert Martins está agora pedindo
em requerimento a inclusão da matéria na pauta. Nós antecipamos a pauta, Deputado Ayrton Xerez, o prazo de
emenda de alguns projetos de lei, para que possamos examiná-los ainda nesta sessão.

Mas não há acordo para outros. Quero lembrar à Comissão que terei de convocar reunião para a próxima
semana. A providência de antecipar o prazo de emendas foi tomada em comum acordo, para possibilitar que os
relatórios, prontos, possam ser analisados hoje. Eu preciso aprovar o requerimento para que o Deputado Colbert
Martins possa ler o relatório para a Comissão.

Não estamos votando o relatório, mas simplesmente o requerimento que permitirá ao Relator apresentar
seu parecer.

O SR. DEPUTADO AYRTON XEREZ - Muito obrigado pelos esclarecimentos.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores,

amanhã haverá sessão do Congresso, às 12h30min. O Presidente do Congresso, Senador Garibaldi Alves Filho, já
confirmou a sessão, para votação da LDO e dos PLNs acordados. A nosso ver, vários PLNs são importantes. Pode
ser que haja problema para um ou outro, mas nós gostaríamos de ver a maioria dos PLNs aprovados na Comissão,
para que não tenhamos que fazer negociações amanhã...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Designar Relator em plenário...
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - ... designar Relator em plenário e tentar fazer os entendimentos

lá. Seria muito melhor se pudéssemos avaliar os relatórios.
Agradeço a V.Exa. e aos partidos de oposição, que aprovaram semana passada a redução do prazo para

emendas, garantido até terça-feira, ontem, para que hoje os relatórios pudessem ser apresentados e, em havendo
acordo, votados aqui. Assim teremos condições de votá-los amanhã sem a necessidade de substituir os Relatores já
indicados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Já tenho conhecimento prévio do entendimento
das Lideranças acerca de vários projetos, mas não acerca de todos, então alguns eu tenho de submeter.

Eu aceleraria o processo de votação dos requerimentos dos Deputados Colbert Martins e Eliseu Padilha. A
matéria é sistema penitenciário, matéria muito importante. Nós votaríamos os 2 requerimentos e eu passaria à
leitura dos relatórios dos Deputados Colbert Martins e Deputado Eliseu Padilha, depois as Lideranças se
manifestariam, e pelo menos esses 2 ficariam votados.

As Lideranças concordam com isso?
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, foi lembrada pelo Deputado Gilmar Machado a

necessidade de se apressar a votação de alguns PLNs para amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - É exatamente o que eu peço a V.Exas.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Se V.Exa. pudesse convocar uma reunião extraordinária para

amanhã às 9h, para aqueles que não forem acordados hoje, acho que até as 10h teríamos...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - É preciso esperar 24 horas, Deputado Wilson

Santiago. Foi V.Exa. quem me ensinou isso. Acho que V.Exa. não está prestando atenção.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - O professor esqueceu que tinha um bom aluno. (Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Em votação o requerimento do Deputado Colbert

Martins.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados.
Os Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Com a palavra o Deputado Colbert Martins, para a leitura do seu relatório. Por favor, use da sua habilidade

e ligeireza, Deputado.
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O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Sr. Presidente, “o Exmo. Sr. Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 61 da Constituição, submete à apreciação do Congresso Nacional, por
intermédio da Mensagem nº 49 de 2008, o Projeto de Lei nº 7 de 2008, que abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social, em favor dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e das Cidades, crédito
suplementar no valor de R$1.458.185.289,00. (...)

A Exposição de Motivos nº 98, do Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, esclarece que as
alterações propostas no projeto têm por objeto atender ‘despesas de manutenção da Fundação IBGE’, no âmbito do
Ministério do Planejamento e possibilitar ‘a execução de obras relativas a saneamento, habitação, mobilidade
urbana, contempladas no Programa de Aceleração do Crescimento’.

(...)
Esclarece o Ministro, em cumprimento às disposições do art. 61, § 13, da Lei nº 11.514, de 2007, que as

alterações decorrentes da abertura do crédito em análise não afetam a obtenção da meta de resultado primário
estabelecida para o corrente exercício.

(...)
Análise.
A presente proposição se acha articulada na modalidade apropriada de crédito adicional, isto é, crédito

suplementar, dado de por objetivo o reforço das dotações já constantes na Lei Orçamentária vigente (Lei nº 11.647,
de 24/03/08), formulada de acordo com o que determinam os arts. 61 a 68 da Lei nº 11.514, de 13/08/07.

A avaliação da execução orçamentária das unidades orçamentárias e dotações abrangidas pelo crédito
suplementar em análise, segundo os registros constantes do SIAFI, relativos à posição no final do mês de junho de
2008, apresenta a situação indicada no demonstrativo em anexo. Ao nível agregado, essas dotações —
consideradas apenas as fontes, GNDs e modalidades de aplicação referidas no crédito — totalizam disponibilidades
orçamentárias de R$1.125,2 milhões, das quais foram empenhados R$432,7 milhões (38,5% do total) e liquidados
3,9% do total.

Foi formalizado, dentro do prazo regimental, um total de 41 emendas, da autoria de 6 Parlamentares, com
a seguinte distribuição por Unidade da Federação: Maranhão, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Goiás, Ceará e
Rondônia.

(...)
A análise das emendas evidenciou que parte dessas não podem ser acolhidas por conterem inadequações

programáticas ou por não se adequarem às normas fixadas na Resolução nº 1 - CN de 2006, especialmente quanto
ao disposto nos arts. 109 e 146. Referimo-nos às Emendas nºs 1 a 20, 23 a 32 e 35, que propõem a inclusão de
programação nova em crédito suplementar (procedimento vedado pelo art. 109, III, ‘a’, da Resolução supra.
Lembramos, por oportuno, que o programa/ação nº 6001/7H20 foi vetado quando da sanção da Lei nº 11.635,
(Plano Plurianual de 2008-2011), fato que torna tal categoria programática insusceptível de suplementação. Por
essa razão, as Emendas nºs 1 a 20, 23 a 32, 35 e 39 estão sendo apontadas, nos termos do que manda o art. 146
da Resolução, para serem declaradas inadmitidas pela Presidência da Comissão.

Dentre as demais, a de nº 39 apresenta incompatibilidade entre as fontes de acréscimo e cancelamento,
visto que a Fonte 151 — típica da seguridade — não pode ser utilizada em despesas do Orçamento Fiscal. Quanto
às Emendas nºs 40 e 41, por terem similar objeto — preservar as alocações constantes da LOA/2008 para as ações
de esgotamento sanitário no Estado de Rondônia —, estão sendo consideradas como uma única proposição. Em
razão disso, restam como emendas passíveis de consideração apenas as Emendas nºs 21, 22, 33, 34, 36, 37, 38 e
40.

Antes de passar à apreciação destas, importa observar que os cancelamentos compensatórios propostos
na mensagem incidem, sem exceção, em dotações oriundas da proposta do Poder Executivo, ou seja, não derivam
de emendas feitas durante a tramitação do projeto de Lei Orçamentária para 2008 no Parlamento. (...)

Diante disso, buscamos articular critérios que permitissem que se desse algum atendimento às proposições
dos autores, sem deixar de atender as determinantes do Poder Executivo. (...) Assim, nos dispusemos a remanejar
até 25% do valor constante do PLN para as alocações de caráter nacional para dar atendimento às emendas,
limitando tais, entretanto, a acréscimos não superiores a 50% do valor atualmente alocado. (...) Como fatores de
correção: 1) nenhuma emenda atendida com valor superior ao solicitado (limitação regimental); 2) nenhuma emenda
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atendida com valor inferior a R$1,0 milhão (respeitado o item precedente); 3) nenhuma Unidade da Federação
atendida com valor superior ao dobro do atendido em cada uma das demais; 4) nenhum cancelamento superior a
33% do valor de acréscimo proposto pelo crédito em benefício de programação individualizada por Unidade da
Federação.

Quanto aos cancelamentos compensatórios, observados os créditos adotados  — destinados a assegurar
equilíbrio entre atendimentos possíveis (e justificáveis tendo em vista as restrições legais em execução de novos
empreendimentos em ano eleitoral) e o respeito ao intento da proposição, inclusive quanto a assegurar recursos
com razoável flexibilidade de execução na categoria ‘Nacional’ para acolher pleitos de entes públicos capazes de
cumprir os requisitos técnicos legais — acham-se incluídos no demonstrativo a seguir:

(...)
Temos convicção de que, por meio dos critérios adotados, foi possível articular uma solução equilibrada e

funcional entre o pretendido pelo autor do projeto de lei e as propostas de ajuste formalizadas pelos ilustres
membros do Congresso Nacional.

Voto do Relator.
Do exame da proposição, verificamos que essa iniciativa do Poder executivo não contraria dispositivos

constitucionais ou legais pertinentes à matéria.
Pelo exposto, voto pela aprovação do PLN nº 7 de 2008, na forma do substitutivo em anexo, cujo texto

preserva o teor do projeto oriundo do Poder Executivo, mas cujos demonstrativos incorporam a aprovação parcial
das Emendas nºs 21, 22, 33, 34, 36, 37, 38, 40 e 41. Adicionalmente, nos termos do que estabelecem os arts. 15,
inciso XI; 109, § 1º; e 146 da Resolução nº 1 de 2006 do Congresso Nacional, indico ao Presidente da Comissão as
Emendas nºs 1 a 20, 23 a 32, 35 e 39 para serem declaradas inadmitidas.”

É o nosso relatório, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Em conformidade com o disposto no § 2º do art.

146 da Resolução nº 1 de 2006, declaro inadmitidas as Emendas nºs 1 a 20, 23 a 32, 35 e 39, sugeridas pelo
Relator.

O relatório está em discussão.
O SR. DEPUTADO AYRTON XEREZ - Sr. Presidente, eu peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Tem a palavra V.Exa.
O SR. DEPUTADO AYRTON XEREZ - Eu gostaria de formular ao ilustre Relator uma primeira questão.
Na folha inicial do parecer, sob o item 1, ele diz que, como fontes compensatórias para a abertura do

crédito, são propostos cancelamentos seletivos em programas do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social
no montante de 131 milhões de reais... Eu fico por aqui.

Eu gostaria de perguntar a S.Exa. o Deputado Colbert Martins se essa compensação não irá prejudicar os
esforços que o Governo precisa realizar para reduzir o déficit habitacional brasileiro.

Essa, Sr. Presidente, é a pergunta que de momento eu quero encaminhar, com a vênia de V.Exa., ao
Deputado Colbert Martins.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Posso responder?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Eu pediria que o Relator se manifestasse depois

que todos os Deputados registrassem as suas opiniões.
Tem a palavra o Deputado José Guimarães.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Nobre Relator, V.Exa. apresentou o parecer em forma de

substitutivo.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Exatamente.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Existia um projeto original. Eu gostaria de indagar quais foram as

mudanças introduzidas no substitutivo relativamente ao projeto original, oriundo do Poder Executivo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Não havendo mais inscritos, eu passo a palavra

ao Relator.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Vou responder primeiro ao Deputado Ayrton Xerez.
Deputado, as modificações feitas, as mudanças feitas, as compensações permitem que não haja nenhum

tipo de redução dos recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Esses recursos não tinham sido
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utilizados até agora, e parte deles, além de estar empenhada, ainda não foi liquidada. A mudança que se faz é para
que se possa objetivar maior quantidade de recursos que até este momento não foram utilizados. Não haverá
nenhum prejuízo.

Quanto à segunda questão, do Deputado José Guimarães, nós acolhemos algumas emendas. Não há
modificação no projeto original. O que nós fizemos foi adequar, dentro do possível, com 25%, interesses que se
coadunavam.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Eu pediria aos companheiros de bancada mais
silêncio, por favor. O nosso Relator está falando muito baixo hoje, eu não consigo escutá-lo.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Se V.Exa. pedir para aumentarem o som, minha voz sairá mais
alta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - V.Exa. está com a palavra, e os nossos colegas
em silêncio.

O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Deputado José Guimarães, quando os gaúchos estão falando
nesta altura, nós do Nordeste escutamos com muito mais dificuldade, à distância em que nos encontramos.

Enfim, o que nós fizemos foi acolher algumas emendas, emendas que não modificaram o projeto original, e
algumas solicitações feitas por Parlamentares, em reforço às ações pretendidas. Não houve nenhuma modificação
no relatório do Governo. Os acréscimos foram feitos nas áreas propostas pelo Governo.

No final do nosso voto nós asseguramos que não foram feitas modificações, mas apenas acréscimos, de
acordo com interesses que se coadunavam com os interesses nacionais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Apresentadas as justificativas do Relator, a este
Presidente não cabe outro gesto que não dar por encerrada a discussão do projeto.

Encerrada a discussão...
(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
Estou com toda a calma do mundo hoje. Estamos tratando de matéria de extrema importância.
Em votação na representação da Câmara dos Deputados o relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 7 de

2008, do Deputado Colbert Martins.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na representação da Câmara dos Deputados.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que concordam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado, por unanimidade.
Cumprimento o Sr. Relator pela presteza e competência de sempre.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Eu também quero agradecer a V.Exa. e cumprimentá-lo pela

cada vez maior precisão gaúcha. Obrigado a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Requerimento de inclusão de matéria na pauta,

subscrito pelo Deputado Eliseu Padilha. E já recebi outro requerimento, assinado pelo Senador Delcidio Amaral.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Esse é irrecusável, é do Senador Delcidio Amaral.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Eu disse antes para que todos se preparassem

para dizer “sim”. (Risos.)
Requerimento do Deputado Eliseu Padilha, para inclusão na pauta do relatório ao Projeto de Lei nº 14 de

2008, que “abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito especial no valor de 9
milhões de reais, para os fins que especifica, e dá outras providências.” Autor, o Deputado Eliseu Padilha.

Tem a palavra o Relator, Deputado Eliseu Padilha.
O SR. DEPUTADO ELISEU PADILHA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e Senadores, requeiro a

V.Exas. a inclusão dessa matéria na pauta em razão da urgência que o Ministério da Justiça alega ter, quando pede
a abertura desse crédito, para implementar parte de sua política prisional na generalidade.

Penso que seria de todo conveniente apreciá-lo imediatamente, daí por que o requerimento, para o qual
espero o deferimento do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Com a palavra o Deputado Ayrton Xerez.
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O SR. DEPUTADO AYRTON XEREZ - Sr. Presidente, nós, do Democratas, recebemos com muita
satisfação o presente projeto, trazido pelo Deputado Eliseu Padilha. Só lamentamos o valor, pelo que eu pude ouvir.
Eu já ouço mal em razão da idade avançada...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Não concordo com V.Exa.
O SR. DEPUTADO AYRTON XEREZ - Além disso, o volume do som parece-me não estar de acordo, e

alguns componentes da nossa Comissão ainda têm dificuldade de dicção. Mas me parece que o valor do crédito é 9
milhões de reais. É isso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Nove milhões de reais.
O SR. DEPUTADO AYRTON XEREZ - Tendo em vista os incríveis problemas carcerários do Brasil, que

tem uma população de 440 mil presos e abriga nas penitenciárias a sede do crime organizado que assola as
principais capitais brasileiras, com a devida vênia, o Ministério da Justiça encaminhar um pedido de 9 milhões de
reais... Certamente, os Deputados Marcos Montes, Jorge Khoury e Luiz Carlos Setim, da bancada do Democratas,
terão o maior prazer em aprovar esse requerimento, mas lamentando que o valor seja tão ínfimo diante das incríveis
necessidades do nosso degradado sistema carcerário.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Veja o espírito público do Deputado Eliseu

Padilha.
Deputado Eliseu Padilha, vejo que o seu requerimento será aprovado, mas tenho que submetê-lo a

votação.
 Em votação o requerimento na representação da Câmara dos Deputados.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Apreciação do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 14 de 2008, que “abre ao Orçamento Fiscal da

União, em favor do Ministério da Justiça, crédito especial no valor de 9 milhões de reais, para os fins que especifica,
e dá outras providências.” Relator, o Deputado Eliseu Padilha. Ao projeto foram apresentadas 3 emendas. O voto é
favorável, nos termos do projeto.

Tem a palavra o Relator, Deputado Eliseu Padilha.
O SR. DEPUTADO ELISEU PADILHA - Inicialmente, Sr. Presidente, quero pedir escusas a S.Exa. o

Deputado Ayrton Xerez, se porventura a minha dicção estiver muito comprometida. Prometo que vou me socorrer
dos seus ensinamentos oportunamente.

Passo a ler o “parecer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização sobre o Projeto
de Lei nº 14 de 2008, que ‘abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito especial no
valor de 9 milhões de reais, para os fins que especifica, e dá outras providências’.

Relatório.
O Exmo. Sr. Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 61 da Constituição,

submete à apreciação do Congresso Nacional, por intermédio da Mensagem nº 70 de 2008, o Projeto de Lei nº 14
de 2008, que abre Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito especial no valor de 9
milhões de reais, para os fins que especifica, e dá outras providências.

Segundo a Exposição de Motivos nº 00122/2008, de 23 de junho de 2008, do Ministro do Planejamento,
Orçamento e Gestão, o crédito permitirá a ‘realização das etapas iniciais de construção da Escola Penitenciária
Nacional, voltada à formação e capacitação dos servidores dos estabelecimentos penais federais e da Unidades da
Federação e ao aperfeiçoamento da administração penitenciária, servindo, também, como pólo certificador para a
bolsa formação do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania — PRONASCI; o início das obras de
construção da Quinta Penitenciária Federal, no Distrito Federal; a finalização da Quarta Penitenciária Federal, no
Estado de Rondônia, cuja obra foi objeto de contrato aditivo; e a execução de adequações físicas nas Penitenciárias
Federais de Catanduvas, no Estado do Paraná, e de Campo Grande, no Estado de Mato Grosso do Sul, de modo a
reforçar a segurança e a vigilância, no âmbito do Fundo Penitenciário Nacional — FUNPEN’.
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O crédito em análise será viabilizado com recursos provenientes de anulação de dotações orçamentárias
do próprio órgão, na forma facultada pela Lei nº 4.320, de 1964, em seu art. 43, § 1º, inciso III, obedecidas as
prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.

Alega a referida exposição de motivos que, segundo o Ministério da Justiça, os remanejamentos propostos
não trarão prejuízo à execução das programações objeto de cancelamento, uma vez que foram decididos com base
em projeções de suas possibilidades de dispêndio até o final do exercício.

Esclarece ainda que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção da meta
de resultado primário fixada para o corrente exercício, tendo em vista que se referem a remanejamento entre
despesas primárias para priorização da nova programação.

Destaca que integra o presente projeto de lei, em atendimento ao disposto no art. 15, § 5º, da Lei nº
11.653, de 7 de abril de 2008, anexo específico com as informações sobre as projeções plurianuais e os atributos
das ações ‘1A18 — Construção da Escola Penitenciária Nacional’, ‘10M1 — Construção da Quinta Penitenciária
Federal’ e ‘116S — Adequação Física de Penitenciárias Federais’ passam a incorporar o Plano Plurianual 2008-
2001.

Informa também a exposição de motivos que as demais ações contempladas neste crédito não implicam
alteração do referido plano, uma vez que a sua execução não ultrapassa o exercício vigente.

Quanto às emendas, foram apresentadas 3 dentro do prazo regimental, propondo redirecionar os recursos
originalmente propostos.

É o relatório.
Voto do Relator.
A presente proposição se acha articulada na modalidade apropriada de crédito adicional, isto é, crédito

especial, por objetivar a alocação de novas programações não previstas na Lei Orçamentária em vigor (Lei nº
11.647, de 24/03/2008.)

Do exame da proposição, verificamos que a iniciativa do Poder Executivo não contraria dispositivos
constitucionais e demais normas legais pertinentes à matéria.

Sobre as emendas apresentadas, em que pese o mérito e os argumentos que alicerçam as referidas
proposições, somos por sua rejeição, tendo em vista que os parcos recursos que dão suporte ao presente projeto de
lei se concentram em ações voltadas à segurança pública do País, não buscando atender apenas ações
específicas, conforme enfatiza a exposição de motivos, mas ações que visam sobretudo capacitar os agentes de
segurança pública federais e os vinculados aos Estados e ao Distrito Federal e a obras de vulto, pela sua
importância estratégica, destinadas ao funcionamento das futuras penitenciárias federais em Rondônia e Distrito
Federal, além de propor a readequação das penitenciárias já em funcionamento, que são as de Catanduvas, no
Paraná, e a de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 14 de 2008, do Congresso Nacional, na
forma proposta pelo Poder Executivo, rejeitando-se as emendas apresentadas.

Sala das Comissões, Deputado Eliseu Padilha.”
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Montes) - O relatório do Deputado Eliseu Padilha está em

discussão.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Sr. Presidente, a matéria relatada pelo nosso ex-Ministro, o

Deputado Eliseu Padilha, é importante. Vou levantar uma questão que espero fique registrada para os próximos
Relatores que apresentarem matéria de interesse do Governo.

Claro que temos de votar os PLs hoje, e o Presidente agiu a tempo. Assim, amanhã, na sessão do
Congresso Nacional, podemos votar os créditos adicionais, os créditos extraordinários que estão sendo discutidos
aqui.

Mas é muito importante, Sr. Presidente — falo na condição de coordenador da bancada do PT nesta
Comissão —, que conheçamos os relatórios. Sei que hoje estamos premidos pelo tempo — tem razão V.Exa. —,
mas quero deixar registrado que nós vamos votar. O primeiro PL já até foi votado.

Sr. Presidente, ao votar matérias importantes, é fundamental, pelo menos para o PT, que tenhamos
conhecimento das mudanças que estão sendo introduzidas. É claro que elas decorrem das emendas apresentadas,
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mas é preciso termos conhecimento do texto original, até para sermos justos conosco mesmos, com a Comissão e
com o Congresso Nacional.

Parabenizo V.Exas. pelo trabalho, feito até com certa rapidez.
Permitam-me os companheiros um comentário. Sei que sou novato nesta Comissão, mas acho que foi

muito importante a construção que fizemos para a votação da LDO e para o comportamento da Comissão no final
do ano, assuntos discutidos em reunião dos Líderes partidários hoje com o Relator, Senador Delcidio Amaral.

Era este o registro. E não estou reclamando, Deputado Colbert Martins. V.Exas. fizeram um trabalho até
rápido, mas é preciso que esta Comissão, para evitar injustiças ou coisa que o valha, quando votar os créditos tenha
conhecimento do teor do substitutivo e daquilo que está sendo acrescido no PL.

É o registro que faço, para que sirva nas próximas votações. Ainda temos o segundo semestre todo.
É só, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Montes) - Obrigado, Deputado José Guimarães.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Montes) - Pois não, Deputado Colbert Martins.
O SR. DEPUTADO COLBERT MARTINS - Eu gostaria de reiterar uma posição que acredito seja a mesma

do Deputado Eliseu Padilha. Refiro-me ao interesse que tivemos em fazer este relatório o mais antecipadamente
possível. Acontece que até ontem, às 22h, um anexo importante de metas que de tinha de vir do Ministério do
Planejamento ainda não tinha chegado — um funcionário tinha tomado férias. Há 10 dias eu estou pronto para
relatar este projeto, mas estive impedido porque um setor importante do Governo não complementava essas
informações, que só recebi ontem, às 23h. Hoje de manhã me apressei em apresentar o relatório, o que fiz agora,
por volta de 11h da manhã. Não temos a menor dificuldade em fazê-lo, mas desde que as peças necessárias e
fundamentais estejam a nossa disposição.

Entendemos ter apresentado um bom relatório, e antecipadamente agradecemos a todos a votação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Montes) - O relatório continua em discussão.
Não havendo mais quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão.
O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o relatório na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Requerimento para inclusão na pauta do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 12 de 2008, do

Congresso Nacional, que “abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios de Minas e Energia e dos
Transportes, crédito especial no valor global de R$ 616.085.832,00, para os fins que especifica, e dá outras
providências”.

O autor do requerimento é o Senador Delcidio Amaral, que tem a palavra para a apresentação do
requerimento.

O SR. SENADOR DELCIDIO AMARAL - Sr. Presidente, solicitei que aproveitássemos esta reunião da
Comissão de Orçamento para votar o PL nº 12 de 2008, que “abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos
Ministérios de Minas e Energia e dos Transportes, crédito especial no valor global de R$ 616.085.832,00, para os
fins que especifica, e dá outras providências”.

Basicamente, Sr. Presidente, esses créditos atenderão a um acordo judicial firmado entre a Agência
Nacional de Petróleo, em razão da conta-petróleo, e os produtores de álcool dos Estados de Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás e garantirão recursos a serem aplicados na VALEC e nas rodovias federais de
vários Estados brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Em votação o requerimento do Senador Delcidio
Amaral para inclusão na pauta do Projeto de Lei nº 12 de 2008.

Votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
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Votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Com a palavra o Senador Delcidio Amaral, para apresentação do relatório ao Projeto de Lei nº 12 de 2008.

Ao projeto foram apresentadas 13 emendas. O voto é favorável, nos termos do projeto.
O Relator está com a palavra.
O SR. SENADOR DELCIDIO AMARAL - Sr. Presidente, já relatei rapidamente a aplicação dos recursos

provenientes desse crédito especial, a serem aplicados no Ministério de Minas e Energia e no Ministério dos
Transportes. A matéria cumpre em absoluto tudo aquilo que determina a LDO e o PPA.

Diante do exposto, tendo em vista a constitucionalidade, juridicidade, mérito e técnica legislativa da
proposição, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 12 de 2008, do Congresso Nacional, na forma encaminhada
pelo Poder Executivo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Antes de colocar o projeto em discussão, quero
deixar claro que nós fizemos um esforço para incluir alguns projetos na pauta. Existe ainda solicitação do Deputado
Marcos Montes. As lideranças não puderam apreciar todos. Alguma lideranças se manifestaram sobre um ou outro
projeto, mas não houve manifestação sobre todos, por isso este Presidente está conduzindo as votações com toda
a calma possível, com toda a parcimônia possível. Caso os Líderes não concordem com alguma coisa, por favor
não aceitem a inclusão na pauta. Assim, não vão dizer que não estão sabendo o que votaram.

Coloco em apreciação o parecer do Relator, dando como inadmitidas as Emendas nºs 1 a 3, 6 a 9 e 12,
sugeridas pelo Relator.

Votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os que forem favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na representação da Câmara dos Deputados.
Votação na representação do Senado Federal.
Os que votam a favor permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado no Senado da República.
Declaro aprovado, por unanimidade, o relatório apresentado pelo Senador Delcidio Amaral.
Passo então ao requerimento para inclusão na Ordem do Dia — peço atenção à Liderança do Governo e à

Liderança da Oposição — do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 17 de 2008, que “abre Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, crédito especial no valor de
R$122.535.000,00, para os fins que especifica, e dá outras providências.”

O autor do requerimento é o Deputado Marcos Montes, que tem a palavra para justificar a solicitação.
O SR. DEPUTADO MARCOS MONTES - Sr. Presidente, vale ressaltar, como já fez o Senador Delcidio

Amaral, a importância do orçamento do Ministério da Agricultura. Como se trata de uma emenda importante, eu
gostaria que meu requerimento fosse aceito pelos colegas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Passa-se à votação do requerimento.
Votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na representação da Câmara dos Deputados.
Votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na representação do Senado.
Tem a palavra o Deputado Marcos Montes.
O SR. DEPUTADO MARCOS MONTES - Vou direto ao voto, Sr. Presidente.
“De fato, a Lei Orçamentária para o corrente exercício financeiro não apresenta créditos destinados aos

objetivos citados na referida exposição de motivos do Sr. Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. A
abertura de crédito especial torna-se, conseqüentemente, necessária para que as correspondentes e meritórias
despesas possam ser realizadas.

No que se refere aos recursos oferecidos para a abertura do crédito, verificamos que os saldos disponíveis
nas rubricas oferecidas para cancelamento constantes do Orçamento Fiscal da União para o corrente exercício são
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suficientes para viabilizá-los. Da mesma forma, o anexo da referida exposição de motivos demonstra a existência de
bastante saldo em recursos extraordinários, originado de excesso de arrecadação. A utilização desses recursos
encontra-se em perfeita consonância com o art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 1964, obedecidas as
prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição Federal.

Como as suplementações em despesas primárias são propostas com recursos provenientes de
cancelamentos em despesas primárias e com excesso de arrecadação de receita primária, as alterações
decorrentes da abertura do presente crédito não afetarão a obtenção da meta de resultado primário estabelecida
para o corrente exercício na Lei nº 11.514, de 13 de agosto de 2007, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2008 (LDO
2008).

A referida exposição de motivos ressalta, também, que o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, informou que a programação objeto de cancelamento não sofrerá prejuízo em sua execução.

Cabe destacar, finalmente, que os atributos plurianuais das ações introduzidas por esse crédito, com
exceção da que trata da ‘aquisição de imóvel para a sede da Superintendência Regional da CONAB em São Paulo’,
que será totalmente executada neste exercício, passarão a incorporar o Plano Plurianual de 2008-2011, instituído
pela Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008.

Em resumo, as informações prestadas, bem como as análises que empreendemos, indicam haver
coerência com dispositivos da legislação orçamentária em vigor e adequação e compatibilidade com a Lei de
Diretrizes Orçamentárias de 2008 (Lei nº 11.514, de 2007), e com o Plano Plurianual 2008-2011, Lei nº 11.653, de 7
de abril de 2008.

A emenda apresentada ao projeto, embora retrate proposta de elevado mérito e de grande importância
para o desenvolvimento da agricultura no Município de Macaé, no Estado do Rio de Janeiro, esbarra em critério de
inadmissibilidade constante do inciso I do art. 109 da Resolução nº 1 de 2006 do Congresso Nacional, uma vez que
a Unidade Orçamentária 22101 não é beneficiária deste projeto da lei de crédito especial.

Assim, diante do exposto, indicamos ao Sr. Presidente a inadmissibilidade da Emenda nº 0001 e votamos
pela aprovação do Projeto de Lei nº 17 de 2008-CN, na forma proposta pelo Poder Executivo.

Sala das Sessões, em 9 de julho de 2008.”
É o voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Agradeço ao Deputado Marcos Montes, que

ofereceu parecer ao Projeto de Lei nº 17 de 2008, e declaro inadmitida a Emenda nº 1, sugerida pelo Relator, em
conformidade com o disposto no § 2º do art. 146 da Resolução nº 1 de 2006 do Congresso Nacional.

O relatório está em discussão.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Tem a palavra o Deputado Gilmar Machado.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, quero me manifestar favorável a esta matéria,

logicamente, e agradeço ao Deputado Marcos Montes e aos demais Parlamentares que entenderam a importância
desses créditos, que o Governo está solicitando para o atendimento de demandas reais.

E fazemos um alerta. Por parte da Liderança do Governo, não há nenhum compromisso — não é o caso
desta matéria, mas é o caso de outros créditos, com emendas —, depois, com a manutenção, caso haja veto. Isso
não foi tratado conosco.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Perfeito.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Os Relatores têm autonomia, evidentemente, e não estamos

interferindo no seu trabalho nem nos posicionando contra os relatórios apresentados. Queremos apenas deixar
registrado que não houve entendimentos nesse sentido, portanto não há nenhum compromisso da Liderança do
Governo de assegurar a sanção das emendas acolhidas pelos Relatores.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Eu é que agradeço a V.Exa.
Continua em discussão a matéria.
Pois não, meu caro Vice-Presidente, Deputado Marcos Montes.
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O SR. DEPUTADO MARCOS MONTES - Eu gostaria de abraçar o Deputado Gilmar Machado pela
grandeza dos seus argumentos. Lamentavelmente, uma das anulações parciais de dotações orçamentárias atinge
um crédito especial que seria destinado a Uberlândia, a terra natal do Deputado Gilmar Machado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - (Riso.) O Deputado Marcos Montes fez apenas um
lembrete a V.Exa.

Declaro encerrada a discussão.
Passa-se à votação da matéria.
Votação na representação da Câmara dos Deputados.
Aqueles que forem a favor do relatório do Deputado Marcos Montes permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na Câmara dos Deputados, por unanimidade.
Votação na representação do Senado Federal.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na representação do Senado Federal, também por unanimidade.
Cumprimento o Deputado Marcos Montes e dou por aprovado seu parecer ao Projeto de Lei nº 17 de 2008.
O SR. DEPUTADO MARCOS MONTES - Já estamos trilhando o caminho do Relator, o Senador Delcidio

Amaral, privilegiando, sem dúvida alguma, o agronegócio brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - É verdade.
Requerimento para inclusão de matéria na pauta, subscrito pelo Deputado Raimundo Gomes de Matos,

que apresentou relatório ao Projeto de Lei nº 16 de 2008, que “abre ao Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Saúde, crédito no valor de R$195.724.509,00, para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente”.

Em votação na representação da Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam o requerimento permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na representação da Câmara dos Deputados.
Em votação na representação do Senado da República.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado na representação do Senado da República.
Deputado Raimundo Gomes de Matos, solicito a V.Exa. que, com sua palavra abalizada, relate o parecer

ao Projeto de Lei nº 16 de 2008, ao qual foram apresentadas 16 emendas. O voto é favorável, nos termos do
substitutivo.

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr. Presidente, vou apresentar meu voto referente

à matéria em apreciação.
“Do exame do projeto, verifica-se que a iniciativa do Poder Executivo não contraria os dispositivos

constitucionais e os preceitos legais pertinentes.
Com efeito, encontram-se satisfeitas as disposições constitucionais do art. 167, incisos V e VI, que vedam

a abertura de crédito suplementar sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes,
bem assim a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para
outra sem prévia autorização do Legislativo.

Sob a ótica legal, encontram-se plenamente atendidas as disposições do art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964. Da mesma forma, há perfeita conformação do projeto com as disposições constantes da Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2008 — Lei nº 11.514, de 2007 —, em especial quanto às prescrições
do art. do 61.

Por outro lado, todos os programas e ações contemplados no crédito em questão constam também do
Plano Plurianual vigente (PPA 2004-2007) — Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008, observando-se, portanto, o
prescrito no art. 3º, in verbis:

“Art. 3º Os programas e ações deste Plano serão observados
nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que
as modifiquem”.

II.1. Análise das Emendas
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As Emendas de número 04 a 08 pretendem incluir subtítulos não constantes da Lei Orçamentária vigente.
Conforme dispõe o art. 109, III, “a”, da Resolução nº 1, de 2006-CN, não serão admitidas emendas a créditos
suplementares que propuserem programação nova. Dessa feita, somos obrigados a propor a inadmissão das
Emendas de número 04 a 08, do PLN 16, de 2008.

Considerando que a aprovação das demais emendas ensejaria redução significativa do Projeto, com
evidentes prejuízos às ações a serem suplementadas, optamos por efetuar cancelamento de até R$ 12 milhões na
programação “7656 - Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em Áreas
Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com População Inferior a 2.500
habitantes” para acatamento das emendas, estabelecendo-se o mínimo de R$ 2,0 milhões para cada Parlamentar
atendido.

Dessa forma, foram acatadas com o valor de R$ 2,0 milhões as Emendas de número 01, 03 e 14; com R$
1,0 milhão as de número 9, 10, 12, 13, 15 e 16, e as demais rejeitadas no mérito.

Diante do exposto, e tendo em vista a constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, propomos
a aprovação do Projeto de Lei nº 016, de 2008-CN, na forma do substitutivo em anexo, que incorpora as
modificações implementadas pela aprovação parcial das Emendas nºs 01, 03, 09, 10 e 12 a 16.

Sr. Presidente, precisamos ler a Errata nº 1 ao substitutivo apresentado. Onde se lê 10511 na Funcional nº
122839210086, “Implantação de Melhorias Habitacionais no Controle de Doença de Chagas em Municípios
Pertencentes a Áreas Endêmicas da Região do Semi-Árido Paraibano, conforme Portaria FUNASA nº 01”, há um
equívoco nessa portaria. A Portaria da FUNASA, segundo a própria FUNASA, é a Portaria nº 1.381. Então, foi feita
essa errata no tocante ao número da portaria, repassado da FUNASA.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Em conformidade com o disposto no § 2º do art.

146 da Resolução nº 1, de 2006, declaro inadmitidas as Emendas de nºs 4 a 8, sugeridas pelo Relator.
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Tem a palavra o Sr. Deputado José Guimarães.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Sr. Presidente, quanto a essa matéria, não há acordo. Vou

explicitar: não quanto ao mérito, ao escopo da matéria como um todo. O Relator apresentou substitutivo incluindo as
Emendas nºs 1, 3, 9, 10 e 12, 13, 14, 15 e 16. São emendas individuais, de valores. Portanto, quero solicitar ao
Deputado Raimundo Gomes de Matos que sejam retirados do substitutivo esses penduricalhos que estão aqui, indo
na linha do que o Deputado Gilmar Machado apontou.

Estamos votando crédito suplementar, em favor do Ministério da Saúde, no valor de 195 milhões. O Relator
acolheu emendas individuais. Não sei qual é a natureza delas. Atendeu a emendas individuais nos valores de 2
milhões, 2 milhões, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 2, 1 e 1.

Então, sugiro à Comissão e ao nobre Relator que seja aprovado o crédito suplementar em favor do
Ministério da Saúde, que é importante, sem agregar as emendas individuais. Não sei se isso é possível. Não há
acordo para votá-las conforme o crédito global que o Governo está apresentando, assim como o substitutivo que o
Relator apresenta.

Isso não é razoável, meus colegas desta Comissão. Não é que isso não seja regimentalmente possível,
mas nem sequer temos conhecimento das emendas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Sr. Deputado, só quero lembrar uma coisa.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Vamos recompor a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - O Deputado Raimundo Gomes de Matos tem sido

extremamente cortês nesta Comissão. Tem sido ciente de sua responsabilidade, assim como V.Exa. São 2
Deputados de que me orgulho muito ter na Casa. Tenho certeza de que o procedimento de ambos é fundamental
para a Comissão.

No entanto, quando o Líder Gilmar Machado se manifestou a respeito da não-existência de compromisso
do Governo com as emendas, S.Exa. deixou claro que poderia vetar as emendas, o Governo. É um procedimento
que cabe ao Governo. Na sessão do Congresso Nacional, o Governo poderia obstaculizar a votação da MP.

Acho que será uma descortesia nossa não apreciarmos o relatório do Deputado Raimundo Gomes de
Matos. Eu sugiro que seja submetido a voto o parecer do Deputado Raimundo Gomes de Matos, se assim S.Exa.
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entender, porque S.Exa. teria opção de retirar as emendas e adotar o projeto original, manter as emendas, e a
Comissão poderia manifestar-se sobre o parecer como um todo. Ou o Líder poderia solicitar o prazo de 24 horas a
que tem direito, e a votação ficaria para a próxima reunião.

Tudo o que nós não apreciarmos aqui o Governo vai apresentar requerimento de urgência amanhã, na
sessão convocada às 12h30min do Congresso, e leva para o Plenário diretamente, sem o parecer.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Vou sugerir então, visto que eu levantei a questão...
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO  - Sr. Presidente, quero fazer um apelo ao Deputado José

Guimarães.
Como procedemos em relação ao Deputado Colbert Martins e a outros, nós, da Liderança do Governo,

queremos aprovar os créditos na Comissão, para que depois tenhamos mais tranqüilidade no plenário. Já deixei
claro aqui que não fomos consultados e não temos compromisso com as emendas. Podemos discuti-las depois.

Vamos aprovar o relatório da forma como se encontra, já fazendo o alerta. Esse era o objetivo do Deputado
José Guimarães. Então, o alerta já está feito.

Vamos aprovar o relatório apresentado. Faremos outras tratativas depois de aprovado, na negociação com
o Governo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Deputado Wilson Santiago.
Deputado Ayrton Xerez.
Eu tenho de orientar. Saindo aprovada daqui, é matéria aprovada pela Comissão. Depois, só cabe o veto.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Sr. Presidente, quero fazer um esclarecimento sobre a matéria.

Trata-se de crédito especial, por excesso de arrecadação, no valor de 195 milhões de reais.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - É suplementar, Deputado Wilson Santiago.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - Parte de especial também.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Suplementar.
O SR. DEPUTADO WILSON SANTIAGO - É, crédito suplementar. Então, tratando-se de crédito

suplementar, logicamente é para alocação de recursos em rubricas já existentes.
As rubricas existem por parte da FUNASA. Somos testemunhas disso. Há falta de recursos por conta do

deslocamento de parte de recursos da FUNASA, quase em sua totalidade, para o PAC. Então, na Paraíba, por
exemplo, falta recursos para construção e melhoria habitacional, para combater a doença de Chagas, para
saneamento básico em outras regiões do País.

Então, do valor de 195 milhões, tirar 10 milhões para suprir essas deficiências de 1 milhão e de 2 milhões,
entendo que não há por que se justificar o impedimento, visto que o próprio Governo tem interesse em suprir essas
necessidades. Por essa razão, virão outros créditos futuros em relação a essa matéria.

Portanto, não haverá prejuízo à priorização inicial do próprio Governo. Com certeza, teremos condições de
aprovar o requerimento e deixar a critério do Governo pagar ou não no final do exercício.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Com a palavra o Deputado Ayrton Xerez.
O SR. DEPUTADO AYRTON XEREZ - Sr. Presidente, também tenho grande admiração pelo Deputado

Raimundo Gomes de Matos, pelo que, já declaro, estarei ao lado de S.Exa. na postulação que faz, mas não posso
deixar de considerar que o Deputado José Guimarães tem muita razão nas observações que levou à Direção desta
Comissão.

Penso que a Sra. Myrna Lopes Pereira deva ser essa senhora que está ao lado de V.Exa., muito atuante.
Esses dossiês estão incompletos. Data vênia, eles precisam conter o encaminhamento original da Presidência da
República, para que saibamos quais são as mudanças introduzidas, por intermédio dos substitutivos, precisamos ter
conhecimento das emendas. O teor da emenda não pode ser: Emenda nº 32, 1 milhão, “sim” ou “não’. Temos que
saber qual é o teor delas. Gasta mais papel? Não faz mal. Precisamos saber.

Acho que todos os Deputados que não são PhDs em orçamento, como, aliás, é o meu caso, precisam ser
pedagogicamente informados, abastecidos dessas informações, senão estaremos votando efetivamente pela
metade, sem conhecer o completo teor da matéria.
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Acho que esses dossiês têm que ser complementados, até para nossa assessoria poder examinar antes e
passar uma posição aos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Quero pedir desculpas à Comissão. Se existe um
culpado, é o Deputado Mendes Ribeiro Filho, porque o Deputado submeteu requerimento à Comissão, fazendo com
que os prazos de emenda caíssem pela metade, para que pudéssemos apreciar hoje os créditos. Isso fez com que
todo o processo se transformasse num turbilhão, permitindo, quem sabe, que alguns esclarecimentos não
chegassem aos Deputados.

Quero cumprimentar o Deputado Xerez pela oportunidade da sua manifestação.
Esta Comissão tem uma das assessorias mais competentes entre aquelas com as quais já convivi em

minha vida pública. E tenho certeza de que esta Comissão terá condições de dar aos Deputados todos os
elementos necessários para poderem manifestar-se sobre a matéria.

Eu estava ouvindo Parlamentares inscritos na discussão do Deputado Raimundo Gomes de Matos, mas
interpretei as manifestações ouvidas como um encerramento tácito de discussão e uma autorização a este
Presidente para submeter à votação o relatório de S.Exa., Deputado Raimundo Gomes de Matos.

Deputado Raimundo Gomes de Matos, V.Exa. gostaria de fazer acrescentar alguma observação?
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO GOMES DE MATOS - É importante abrirmos o diálogo e sermos

transparentes, principalmente nesta Comissão, que é muito visada. Se esta Comissão é para referendar ou legislar,
todos nós estamos aqui para legislar nas prerrogativas constitucionais que nossa Constituição e nosso Regimento
nos permitem.

Não existe aqui nenhum penduricalho, termo usado pelo Deputado José Guimarães. E peço que seja
retirado da ata o termo “penduricalho”. Existem, sim, propostas de Parlamentares iguais a V.Exa., que vêm até aqui
apresentá-las em defesa de seus Municípios, de seus Estados, regimentalmente.

V.Exa. vem conduzindo muito bem esta Comissão. E cabe a nós, Parlamentares, às nossas assessorias e
às assessorias dos partidos, já que muitas vezes os Srs. Deputados não são assíduos às reuniões, ler as emendas
para orientar o Parlamentares, a fim de não culpar a Comissão por não ter acesso ao material. Todas as emendas
aqui apresentadas, mesmo na hora do almoço, tínhamos condições de ler a respeito dos autores, valores, quais
foram acatadas e rejeitadas.

Deputado Xerez, não podemos chegar aqui e querer que a Comissão nos dê tudo de mão beijada. É claro
que precisam ser disponibilizadas. Se fossem entregues as emendas apresentadas pelo Deputado Colbert Martins,
teríamos 70. Aí, sim, poderia ser um penduricalho enorme! E ninguém teria condição de lê-las.

No momento em que cada um de nós foi designado para relatar, nós temos essas prerrogativas de verificar
o que realmente a FUNASA executou para garantir essa suplementação.

Se me trouxeram aqui a execução orçamentária que eu vi na FUNASA nessa funcional programática em
que pretendem colocar mais 40 milhões, eu ponho até o meu mandato em jogo, se executariam mais 40 milhões
nessa funcional programática nesses municípios.

Por isso, segundo nossa visão, acatar essas emendas é prerrogativa nossa. Mas é claro que eu fico triste
quando ouço o Líder do Governo dizer: “Não, vocês apresentam as emendas, e o Governo paga ou não se quiser”.
Que processo democrático é esse? Dizer alto e bom som: “Bote as emendas lá, e o Governo paga ou não”. É como
se nossa função aqui fosse zero. Os Parlamentares têm que raciocinar sob esse aspecto.

Nós então utilizamos um critério. Todos têm a prerrogativa de apresentar emendas. Os que apresentaram,
de acordo com a programação apresentada e do que vem sendo feito na própria FUNASA... Os recursos do PAC
ficaram “imexíveis”. Poderíamos até ter tentado tirar recursos do PAC, porque entendemos que as obras do PAC
não devem ser paralisadas, obras iniciadas e em andamento. Então, não mexemos em recursos do PAC em
nenhuma dessas funcionais programáticas. Até pela responsabilidade que se tem em relação a essas obras.

Por isso nós, no nosso relatório, sugerimos acatar essas emendas.
Era isso que eu teria a apresentar.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Tem a palavra o Deputado José Guimarães.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Sr. Presidente, por eu ter levantado a questão, vou retomá-la em

3 dimensões, para sermos mais transparentes ainda.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Deputado José Guimarães, esta Presidência ainda
quer submeter mais 2 projetos à apreciação da Comissão.

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOSÉ GUIMARÃES - Tudo bem, Sr. Presidente, mas eu vou fazer os meus 3

considerandos.
Primeiro. Penso que o episódio da LDO serve de referência. Votamos a LDO em duas dimensões: a

dimensão da negociação entre Oposição e Governo, e o Deputado Xerez comandou a Oposição nessa negociação
política na votação da LDO. Votamos dentro do prazo. Essa votação da LDO não foi objeto de pressão nem de
barganha com o Governo, que soube atender a Oposição. Negociamos, tiramos a questão do PAC, um doze avos,
tudo aquilo que a Oposição tinha levantado, e o Deputado Xerez é testemunha disso. E votamos a LDO em tempo
hábil.

Estou reclamando de que, em nome da pressa — e não é culpa de V.Exa., porque reduzimos os prazos, o
relatório foi apresentado hoje, dia 9 de junho —, nós estejamos votando as emendas sem ter o devido conhecimento
delas. Até porque são emendas pequenas, e eu tenho o entendimento de que não é razoável para um crédito
suplementar acolhermos 6 ou 7 emendas, cada uma para um Deputado A, B ou C, no valor de 1 milhão. É claro que
há prerrogativa. Aí começa essa relação não muito sadia entre Executivo e Legislativo. Vota-se a matéria, e o Líder
do Governo diz que não há compromisso de aprovar as emendas, ou que até talvez as vete.

Aí se entra num outro processo, Deputado Raimundo Gomes de Matos, e esse é o seu papel de opositor,
de pressionar o Executivo para liberar crédito para as respectivas emendas aprovadas. Isso não é razoável. Em
matéria orçamentária, se quisermos atuar de forma republicana nesta Comissão, teremos de fazer tudo com
transparência e diálogo, como ocorreu na votação da LDO e como V.Exa. tem-se pautado na Presidência desta
Comissão.

Em terceiro lugar, posso até ter exagerado no penduricalho, expressão que utilizamos muito em nosso
Estado. É pegar uma coisa muito pequena e colocá-la em outra coisa muito grande, como um crédito suplementar
de 195 milhões. Como não parece ser um bom termo para a nossa boa e civilizada relação, eu retiro o termo
“penduricalho”. Mas continuo achando desnecessário, algo pequeno que contamina crédito suplementar importante
e fundamental para o Ministério da Saúde e para a FUNASA. Mas não acho conveniente colocar aqui 6 emendinhas
de 1.000, 2.000 etc. Isso não é bom para uma relação de transparência e, principalmente, de diálogo que
pretendemos construir nesta Comissão.

Daí por que levantei o questionamento e a minha inquietação. Inclusive para atender à Liderança do
Governo no Congresso, ao Vice-Líder, Deputado Gilmar Machado, vou retirar, mas voto crédito suplementar
insatisfeito e inquieto, pelo fato de termos agregado essas 4 coisas que expressei na forma de penduricalho até
para não descaracterizar as emendas dos colegas. Deixo aqui a minha inquietação, e que sirva de lição a votação
da LDO, Sr. Presidente.
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Se aprovado o parecer do Deputado Raimundo
Gomes de Matos, o parecer é da Comissão de Orçamento.

Encerrada a discussão.
Passa-se à votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Votação no Senado da República.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Esta Comissão precisa ter entendimento, porque hoje é o Governo que faz uma concessão, amanhã será a

Oposição, e assim poderemos caminhar.
Requerimento para inclusão na pauta, do Deputado Edmilson Valentim.
Requerimento para inclusão na pauta do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 18, de 2008-CN, que

“Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério do Esporte, crédito especial no valor de R$
1.397.621,00, para o fim que especifica”.

Em votação o requerimento do Deputado Edmilson Valentim.
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Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação no Senado da República.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento do ilustre Deputado Edmilson Valentim.
Tem a palavra o autor, para apresentação do relatório.
O SR. DEPUTADO EDMILSON VALENTIM - Serei bem rápido, Sr. Presidente.

Visa incluir nova dotação no valor de R$ 1.397.621,00 da Timemania, para subvenção aos clubes
sociais.
O art. 2º do projeto estabelece que os recursos necessários à abertura desse crédito provêm de excesso

de arrecadação de contribuições sobre concursos de prognósticos.
Segundo a exposição de motivos, atende ao disposto no art. 167, inciso V, da Constituição e ao art. 43, §

1º, inciso II da Lei nº 4.320, de 17 de  março de 2004.
Basicamente, é esse o relatório, Sr. Presidente.
Não foram apresentadas emendas, e nosso voto é pela aprovação do projeto na forma apresentada pelo

Poder Executivo.
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Em discussão a matéria.
Eu não poderia apresentar emenda passando esse dinheiro para o Grêmio, nem para o... (Risos.) Não

poderia, não é? Depois que o Roger saiu, estamos mal das pernas.
Em discussão.
Não havendo orador inscrito, declaro encerrada a discussão.
Submeto à votação o parecer do Deputado Edmilson Valentim.
Os Srs. Deputados que concordam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Votação no Senado da República.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Requerimento para inclusão na pauta da Deputada Marinha Raupp.
Requerimento para inclusão na pauta do relatório apresentado ao Projeto de Lei nº 6, de 2008.
Eu submeto o requerimento para inclusão na pauta do Projeto de Lei nº 6, de 2008, que “Abre aos

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério das Cidades, crédito especial no valor
de R$ 38.015.977,00, para os fins que especifica”. Autora: Deputada Marinha Raupp.

Passa-se à votação na Câmara dos Deputados.
Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovado.
Votação no Senado da República.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada a inclusão na pauta.
Eu chamaria agora a Deputada Marinha Raupp para apresentar o relatório, mas não será possível, em

virtude de ter iniciado a Ordem do Dia na Câmara dos Deputados.
Eu agradeço a todos a presença...
A SRA. DEPUTADA MARINHA RAUPP - Sr. Presidente, eu gostaria de ponderar que haja um

encaminhamento para eu apresentar o relatório hoje, tendo em vista que amanhã haverá sessão do Congresso.
Não sei se depois que acabar a votação no plenário da Câmara dos Deputados, será possível retornar. O

Deputado Gilmar Machado também gostaria de interceder?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Deputada Marinha Raupp, esse procedimento só

pode acontecer por unanimidade desta Comissão. O parecer de V.Exa., se aprovado, passa a ser o parecer da
Comissão. Como teve início a Ordem do Dia, o Presidente pode declarar nula qualquer decisão desta Comissão.

O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - Sr. Presidente, é a sugestão apresentada pela Deputada, e vou
fazer o encaminhamento amanhã. É com esse apoio que gostaria de contar, dos  Líderes aqui da Comissão, tanto
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da Oposição quanto da base, para que possamos entrar com requerimento de urgência amanhã, diretamente no
Plenário, e S.Exa. possa apresentar o relatório direto no Plenário, com nosso apoio. Acho que é o que S.Exa. está
solicitando, e é o apelo que gostaríamos também de deixar registrado.

E mais um, Sr. Presidente: tivemos alguns problemas no Ministério do Turismo, porque ele tem recursos
para aplicar em eventos nas cidades, mas não tem mais como fazê-lo, em virtude do processo eleitoral. Ele tem
crédito para isso, mas não tinha. Então, estamos fazendo uma transferência de crédito do Ministério da área de
cidades e transferindo para a área de entidades, porque há vários Parlamentares que apresentaram aqui essas
coisas, e vamos fazer direto amanhã, também no Plenário, já que o projeto chegou hoje à Casa, está na Mesa do
Congresso...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Perfeito.
O SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO - E nós, então, faremos amanhã, o que foi solicitação de vários

Parlamentares. Estou dando aqui a satisfação, porque  cumprimos aquilo que alguns nos solicitaram. Pedimos, o
Ministro atendeu e mandou o projeto, e amanhã submeteremos ao conjunto da Câmara e do Senado, para
avaliação na sessão do Congresso.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Mendes Ribeiro Filho) - Vou encerrar os trabalhos, convocando os Srs.

Deputados para reunião que deverá acontecer no próximo dia 13, às 14h30min.
Esta Presidência avisará se manterá ou não a convocação.
Está encerrada a reunião.


